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11.º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DEFESA  
DA CONCORRÊNCIA

11th INTERNATIONAL SEMINAR ON COMPETITION POLICY

25 e 26 de novembro de 2005

Campos do Jordão – São Paulo

Damos a público a transcrição das apresentações e debates havidos no 
11.º Seminário Internacional de Defesa da Concorrência. Os textos foram 
editados ao ponto de conferir-lhes melhor legibilidade, mas conservam ainda 
o registro oral que caracterizou o encontro.



11.º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA
11th INTERNATIONAL SEMINAR ON COMPETITION POLICY

25 e 26 de novembro de 2005 / November, 25-26, 2005

Grande Hotel Campos do Jordão – Campos do Jordão – São Paulo Brasil

8h30 – Credenciamento
9h00 – PAINEL 1 – JUDICIALIZAÇÃO DAS DECISÕES DO CADE / CADE’S DECISIONS 
UNDER JUDICIAL REVIEW
Coordenadores / Chairpersons: Carlos Francisco de Magalhães – Magalhães, Ferraz e Nery 
– Advocacia; Laércio Farina, Sarti, Farina e Magalhães Teixeira – Advogados
Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araújo – Procurador Geral substituto do CADE
Ada Pellegrini Grinover – Profa. Titular de Direito Processual da Faculdade de Direito da USP
Erik Frederico Gramstrup – Juiz Federal, Prof. de Proc. Civil da PUC-SP
José Elaeres Marques Teixeira – Procurador Regional da República
Luciano Godoy – Juiz Federal convocado no TRF da 3.ª Região, Secretário Geral da AJUFE
Ricardo Villas Bôas Cueva – Conselheiro do CADE 

13h00 – Palestra almoço / Lunch
Michael Reynolds – Allen & Overy, Brussels “The EU Leniency under Mrs. Kroes”

14h30 – PAINEL 2 – O CARTEL E SUA PROVA – BUSCA E APREENSÃO: EXPERIÊNCIA 
COMPARADA / CARTEL AND ITS EVIDENCE – DOWNRAIDS: COMPARING EXPE-
RIENCES
Coordenadores / Chairpersons: Mauro Grinberg – Araújo e Policastro; Pedro Zanotta – Albino 
Advogados Associados
Barbara Rosenberg – Diretora do DPDE 
Luc Gyselen – Arnold & Porter – Brussels
Robert Kwinter – Blake, Casssels & Graydon – Toronto 
Peter Niggemann – Freshfields Bruckhaus Heringer – Düsseldorf
Luiz Carlos Thadeu Delorme Prado – Conselheiro do CADE
Questionadores: Célia Cleim – AGA – São Paulo
Reinaldo Silveira – SOLVAY – São Paulo

18h30 – ENTREGA DO PRÊMIO IBRAC/ESSO DE MONOGRAFIAS / AWARD OF IBRAC/ESSO 
PRIZE

DIA 26 DE NOVEMBRO

9h00 – PAINEL 3 – ABUSO DE POSIÇÃO DOMINANTE / ABUSE OF DOMINANT 
POSITION 
Coordenador / Chairperson: Tito Andrade – Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Andrea Gomes da Silva – Freshfields Bruckhaus Deringer – Londres 
Elizabeth Farina – Presidente do CADE 
Jorge Fagundes – Fagundes Consultoria Econômica
Mário Nogueira – Demarest & Almeida Advogados
Luis Fernando Rigato Vasconcellos – Conselheiro do CADE

13h30 – PAINEL 4 – O PROJETO DA NOVA LEI DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA 
– BRAZILIAN’S NEW PROPOSED COMPETITION BILL
Coordenador / Chairperson: Sérgio Varella Bruna – Presidente do IBRAC
Duas Visões sobre o Projeto de Lei / Two Views about the Proposition
Convidados: Daniel Goldberg – Secretário de Direito Econômico
 Pedro Dutra – Pedro Dutra Advogados
O Projeto de Lei em Debate / Roundtable on the Proposed Competition Bill
Debatedores: Flávio Lemos Belliboni – Pinheiro Neto Advogados
 Túlio do Egito Coelho – Trench, Rossi e Watanabe Advogados

DIA 25 DE NOVEMBRO
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ABERTURA

Sérgio Varella Bruna

Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, às autoridades presentes 
e aos nossos convidados, e agradecer a disposição de todos em virem aqui 
falar um pouco a nós. 

Esta é a XI edição do nosso Seminário, que pode ser considerado, na 
minha opinião – e acho que na opinião geral – como um grande sucesso. 
Nós temos hoje cerca de 180 participantes inscritos, quer dizer, estamos no 
limiar do que é possível acomodar nesta sala. Certamente, nos momentos 
em que houver maior presença, poderá haver um maior desconforto, por isso 
nós pedimos desculpas, mas tentaremos proporcionar a todos boas condições 
para participar do evento e dar também a sua contribuição.

O sucesso deste Seminário é reflexo de um instituto que é já uma ins-
tituição consolidada. E é consolidada em função do trabalho daqueles que 
o fundaram e que criaram condições para que eventos como este pudessem 
ocorrer e se repetir. 

O Ibrac é também uma instituição da nossa comunidade, a comunidade 
daqueles que vivem os temas do direito da concorrência, da defesa do consu-
midor e do comércio internacional. Por isso é importante que esta comunidade 
participe do Ibrac, que traga ao Instituto a sua disposição de trabalho, suas 
preocupações e contribuições. É papel do Instituto criar condições para que 
a comunidade tenha oportunidade de participar. 

Então, esse é o grande desafio que eu imagino exista hoje para a 
diretoria e o conselho do Ibrac: criar condições para que a comunidade, 
em última instância nós que militamos na área e que nos interessamos 
pelo estudo desses temas tenhamos condições de dar uma contribuição, 
de fomentar e participar do debate das grandes questões que existem nas 
áreas de interesse no Ibrac. 

A existência do Ibrac hoje se deve a um processo de consolidação, e 
acho que daqui em diante nós devemos incrementar a oportunidade de par-
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ticipação. Por isso eu gostaria de terminar a minha fala abrindo o Seminário 
e convidando a todos a participar do Ibrac. Nossa disposição é efetivamente 
de criar condições para que isso aconteça, de ouvir as sugestões que vocês 
porventura tenham e tentar implementar novas iniciativas, de modo que cada 
um que tenha disposição em desenvolver uma atividade, em abrir uma nova 
frente de trabalho, possa encontrar espaço e condições para fazê-lo. Acho que 
estas eram as palavras que eu podia dirigir a todos na abertura do Seminário. 
Eu espero que todos tenham aqui uma boa experiência, que possam parti-
cipar de um grande evento. Tenho certeza de que os painéis serão bastante 
interessantes e gostaria de convidar a Dra. Elizabeth Farina, que nos deu 
uma grande contribuição aqui ao vir apresentar o trabalho do último ano, tal 
como fez no último seminário. 

Então, agradeço a todos e passo a palavra à Dra. Elizabeth. 
Obrigado.

Elizabeth Farina

Bom dia. Eu pedi 10 minutos para mostrar a vocês o que estamos 
fazendo lá no Cade, desde que nós chegamos lá. Todos os conselheiros 
que estão no Cade chegaram em agosto de 2004. Então, eu achei impor-
tante fazer esta prestação de contas, porque esta é uma reunião já muito 
tradicional da comunidade que milita na área de concorrência. E como 
no ano passado eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre o que nós 
queríamos fazer, achei que este seria um bom momento para avaliar o que 
nós conseguimos e não conseguimos fazer. Estou indo direto ao ponto, sem 
fazer aqueles prolegômenos habituais, porque eu prometi que eu ia tomar 
apenas 10 minutos. 

Bem, eu trouxe para vocês verem a evolução do fluxo de processos 
no Cade, de agosto de 2004 a outubro de 2005. Como vocês podem ver, 
as faixas verdes representam o número de julgados, e as faixas azuis, 
o número de processos distribuídos. Portanto, foi feito um esforço no 
sentido de abater o estoque de processos que estavam dentro do Cade. 
De 2000 a 2005, nós fizemos um levantamento do estoque de passagens 
(aqueles que atuam na área agrícola sabem do que estou falando: estoque 





R
E

V
IS

TA
 D

O
 I

B
R

A
C

�

Revista do IBRAC

Microart – 2ª prova

de passagem são aqueles processos que foram distribuídos, não julgados, 
e que passaram para o ano seguinte etc.). Então, a faixa amarela é o es-
toque de passagem, a faixa azul é o distribuído, e a verde é o julgado. 
Dessa maneira conseguimos, portanto, estimar o número de processos em 
tramitação no Cade ano a ano. Então, estamos falando de algo em torno 
de 1.200 processos por ano, o que é um número elevado se comparado 
a agências internacionais. Até outubro de 2005 passaram pelo Cade 836 
processos. Este era um dos objetivos que nós tínhamos que eu acho que 
foi cumprido. Além disso, analisando agora apenas atos de concentração 
– aquele conjunto mostrava em todos os julgados – só em 2004 nós te-
mos 651 julgamentos reduzindo estoque, porque foram distribuídos 517 
processos, e em 2005 (até outubro), 470 julgados versus 342 processos. É 
interessante observar o que aconteceu com a linha vermelha em Brasília: 
houve uma redução do número de dias que o processo passa no Cade. 
Então, tínhamos anteriormente um número entre 87 e 85, um pico em 
2004, que representa inclusive a retirada de vários processos das gavetas 
e dos armários, e essa média de dias cai em 2005. 

Mas o que é mais interessante de observar, que a média mais es-
conde do que mostra, é que 55% dos processos do Cade hoje relativos 
a atos de concentração – estes são dados de 2005 – ficam menos do que 
60 dias dentro do Cade. Então, se vocês observarem, a ocorrência mais 
freqüente é a de 60 dias, com 193 processos; e passam no Cade mais do 
que 90 dias e mais do que 180 dias menos de 10% – na verdade, 5% dos 
processos passam lá mais do que 6 meses. Há 2 ou 3 processos que estão 
lá há 2 anos e meio ou mais, e isso significa que nós estamos de novo 
abatendo o estoque.

Estes gráficos mostram o que aconteceu com a alteração de entendi-
mento a respeito do critério de apresentação dos atos de concentração, que foi 
uma decisão tomada em janeiro de 2005 e que determinou que a submissão 
dos atos de concentração em relação ao faturamento das empresas se referia 
ao território brasileiro, e não ao planeta. O que aconteceu, então, foi que um 
número grande de atos de concentração não foi conhecido pelo plenário, e 
este gráfico de cima mostra isso: o vermelho são os atos de concentração que 
foram analisados, e o azul aqueles que não foram conhecidos. 

Claro que o aprendizado foi rápido, e o número de atos de concentração 
submetidos se reduziu, que era exatamente o objetivo: não ficar usando os 
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parcos recursos humanos que nós temos com processos que não têm nenhum 
impacto sobre a concorrência. 

Outra coisa importante foi a adoção dos ritos sumários. E como vocês 
podem ver nestes gráficos de 2004 e 2005, os ritos sumários representam mais 
de 70% dos atos de concentração que chegam ao Cade. Estes gráficos mostram 
a evolução: o amarelo são os atos de concentração em procedimento normal 
e o verde os que passam em rito sumário. Então, o rito sumário começa lá na 
SEAE/SDE, e dentro do Cade também há rito sumário, o que é em parte respon-
sável por aquela redução do tempo médio de julgamento dos casos. Vejam que 
– apenas para apimentar a discussão sobre o projeto de lei –, se nós tivéssemos 
um critério como previsto no projeto de lei de analisar apenas os casos que 
têm impacto sobre a concorrência de maneira claríssima, desde o momento 
em que chegam ao sistema, nós estaríamos analisando em profundidade 30% 
dos casos que chegam hoje ao Cade. 

*Estes são os números dos processos administrativos, que mostram 
também duas coisas: primeiro, uma limpeza de gavetas que ocorreu na SDE, 
e esta barra azul gigante de distribuição de processos administrativos mostra 
isso, não que em 2003 todo mundo resolveu praticar crimes contra a ordem 
econômica – eram processos que estavam em estoque dentro da SDE e então 
houve uma limpeza de gavetas e armários que tende a se reduzir, obviamente. 
Amanhã a SDE terá a oportunidade de mostrar com mais detalhes esses nú-
meros. Vocês notarão uma diferença entre os nossos números no último ano 
e o deles, porque há várias coisas aí: uma delas é que casos que chegaram 
quando estávamos perdendo quorum não foram distribuídos, dado que nós já 
havíamos recebido a notícia de que rapidamente iríamos recompor o quorum, 
como de fato está ocorrendo. Mas, de qualquer maneira, o que ser observa 
é que nós temos por volta de uma centena de casos que chegaram da SDE 
entre 2003 e 2005 e um número importante de julgamentos, especialmente 
em 2005, em que julgamos 61 atos de processos administrativos, o que – no-
vamente friso – é um esforço no sentido de abrir todos os armários, gavetas, 
tirar todos os cadáveres e dar andamento aos processos, o que significa que 
daqui para frente há uma tendência a ter um processo normal de distribuição 
e julgamento. Isso ocorre também nas averiguações preliminares, desovadas 
da SDE aqui em 2003, e então começou um processo importante de limpar 
o estoque no Cade, que é o natural. Bem, isso é o que aconteceu com os 
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processos, que é a área finalística do órgão, mas há algo que é importante 
também ver, que é o que aconteceu com o Cade na mídia. 

Eu acho que houve um tratamento muito bom da mídia em relação ao 
sistema, com críticas, é obvio. Mas foi muito freqüente a nossa exposição 
na mídia, e que eu acho importante, porque faz parte da advocacia da con-
corrência, da divulgação do trabalho do órgão e de uma discussão sobre as 
decisões. Então, eu queria mostrar esses dados para vocês terem uma idéia 
do que anda acontecendo nessa área.

E o que anda acontecendo na área administrativa? Algumas coisas sim-
ples que ajudam muito: a informatização das sessões do plenário. E a partir 
disso fizemos então uma estimativa de quantas cópias nós deixamos de fazer 
no Cade só porque informatizamos a sessão plenária. Essa estimativa está no 
primeiro gráfico, que mostra que nós economizamos 510 mil cópias: é bom 
fazer esses cálculos porque não temos idéia dos valores; se compararmos os 
períodos de julho de 2003 a agosto de 2004 com setembro de 2004 a outu-
bro de 2005, que neste caso é o que de fato ocorreu, e não uma estimativa, 
houve uma redução de 75% no número de cópias, com uma economia de 
216 mil cópias. Então, estamos falando de muito trabalho: de pessoas que 
tiram cópias e de recursos financeiros o uso dos recursos públicos, das taxas 
que os clientes pagam.

Nós tivemos várias ações na área internacional, como eu já havia apre-
sentado aqui o ano passado. Nós queríamos ter uma presença mais constante, 
mais regular na área internacional, e eu selecionei – embora muitas coisas 
tenham ocorrido no plano internacional – as duas que eu considero as mais 
importantes, que foram as atuações na OCDE. 

O Cade – não estou falando do sistema, que já fazia isso antes – apre-
sentou contribuições escritas em todas as reuniões da OCDE de 2004 e 
2005. O sistema passou, como vocês sabem, por uma revisão pelos pares 
também nesse período, o que exigiu um esforço gigante de cada uma das 
partes do sistema, dado que as nossas estatísticas e o nosso banco de dados 
são paupérrimos. 

E, em segundo lugar, a preservação da condição de observador na 
OCDE, no Comitê de Concorrência, que foi algo muito importante que nós 
obtivemos, porque corríamos de fato o risco de não permanecer como ob-
servador, na medida em que os países do Leste europeu, que estão adotando 
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leis de concorrência, gostariam de participar como observadores e também 
outros países importantes como a China etc. 

Então, nem todos os candidatos a observador foram mantidos, houve 
alguns novos, e nós conseguimos preservar essa condição de bastidor, pois 
ficamos em primeiro lugar entre os proponentes a observador, justamente 
pela mostra de comprometimento, de participação nas reuniões, de contri-
buições etc.

O outro foro importante de que nos participamos foi a International 
Competition Network. O Cade subtituiu a SEAE como co-chair no grupo 
de implementação de políticas de concorrência (o CPI). 

O Dr. Elcio, exatamente porque a SEAE pretende se voltar mais para 
a área de regulação do que a de concorrência, achou que era importante 
essa transição, então nós passamos a representar o sistema nesse grupo, e 
lideramos, literalmente, dentro desse grupo de implementação de políticas 
públicas, juntamente com o Chile, um subgrupo que discute a advocacia da 
concorrência no Judiciário.

Aqui temos o Dr. Luciano Godoy. O que nós vamos fazer, Dr. 
Luciano, que foi aprovado a duras penas nessa comunidade da International 
Competition Network, é um mapeamento, um diagnóstico do que acontece 
entre os tribunais administrativos e o Judiciário nas jurisdições jovens. Nós 
faremos a apresentação disso em maio, na África do Sul, na reunião da ICN. 
E quem ficou responsável por isso foi a Beatriz Soares, dentro da área inter-
nacional, que é liderada pela Patrícia Agra Araújo. E vocês não imaginam o 
número de horas que isso ocupa.

Claro que não conseguimos fazer tudo o que queríamos. Primeiramente, 
acho que falta completar: o Rodrigo Surkam já fez um esforço muito grande 
juntamente com a Sílvia e o pessoal da secretaria processual para melhorar o 
funcionamento e implantar de fato uma secretaria processual no Cade, que foi algo 
que eu comentei o ano passado; ela não está completa, mas está avançando.

A organização da biblioteca: quando eu cheguei lá era uma biblioteca 
de prateleiras vazias, agora já temos uma centena de livros. E há mais uma 
centena que está para chegar, mas está longe de ser o suficiente, pois pre-
cisamos ter acesso a periódicos internacionais – é uma dificuldade assinar 
periódicos dentro da Administração Pública. 
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A revista do Cade está sofrendo uma reestruturação; temos um novo edi-
tor-chefe, que é o Conselheiro Prado, que terá a oportunidade de falar hoje sobre 
a revista e fazer um pouco de propaganda, para que vocês submetam artigos à 
revista. Esta é uma reestruturação importante, porque não queremos uma revista 
chapa branca; queremos uma revista que de fato discuta o conteúdo, as questões 
relevantes de concorrência dentro de critérios científicos de discussão, e que isso 
seja reconhecido pela Capes para que todos que façam cursos de Pós-graduação 
ou dêem aulas etc. recebam o retorno da avaliação da Capes.

A advocacia da concorrência junto ao Judiciário, ao Ministério Público 
e ao Legislativo foi algo que iniciamos, mas que está longe ainda do desejável 
– o Dr. Luciano Godoy nos tem ajudado muito, tem convidado com freqüência 
o Cade a participar dessas reuniões, e nós agradecemos muito, porque é uma 
área que de fato reputamos muito importante da nossa área de advocacia, assim 
como o Dr. Elaeres e o Dr. Aurélio Rios na área do Ministério Público.

Algo que não conseguimos fazer: a estrutura permanente de pessoal 
treinado. Nós continuamos com os nossos temporários, mas já temos alguns 
selecionados no concurso de gestores. Então, quanto a isso, há uma luz no 
fim do túnel. 

A informatização dos processos não melhorou nada. Quando eu che-
guei ao Cade já existia um projeto aprovado do Banco Mundial, que até 
agora não conseguimos obter o dinheiro, portanto isso está parado. Mas vai 
ter que andar.

A organização da jurisprudência do Cade: há tudo para se fazer ainda, 
com acesso eletrônico de pesquisa etc., que está ainda em nosso planeja-
mento, e nós vamos conseguir pelo menos dar início a ele para que depois 
seja desenvolvido.

E uma coisa importante que nós não conseguimos ainda fazer – até 
porque é complexo – foi reformular nosso Regimento, que é no mínimo fran-
ciscano. Nós temos que fazer uma reforma do nosso Regimento. O Rodrigo e 
a equipe dele estão trabalhando bastante nisso, mas enfim: são poucas pessoas 
e muitos pratos para girar. De fato, isso é algo que está ainda em nosso “jarro 
de tarefas” – quem leu Garfield sabe do que estou falando.

Eram essas então as coisas que eu tinha para apresentar a vocês. Eu 
agradeço muito o espaço nesta abertura que a Presidência do Ibrac me con-
cedeu. Acho que este é um momento de prestar contas, de alguma maneira, 
do que as pessoas que estão nos órgãos públicos estão fazendo em benefício 
da área de concorrência. Obrigada.
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Elizabeth M. M. Q. Farina Elizabeth M. M.  Q. Farina -- Pres idente do CADEPresidente do CADE 11

Elizabeth M. M. Q. Farina Elizabeth M. M. Q. Farina -- Presidente do CADEPresidente do CADE

Fluxo de Processos no CADEFluxo de Processos no CADE

Evolução dos Processos Julgados X Distribuidos com Estoque no CADE
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2000 2001 2002 2003 2004 2005* Ago 04 a
Out 05

Estoque Distribuidos Julgados

Tramitação 
por ano

2000: 1.194
2001: 1.260
2002: 1.152
2003: 1.197
2004: 1.208
2005:    836

*Atualizado até Outubro
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Elizabeth M. M. Q. Farina - Presidente do CADE 33

Atos de ConcentraAtos de Concentraççãoão
distribudistribuíídos x julgadosdos x julgados

Balanço de Atos de Concentração Julgados X Distribuídos com 
Tempo Médio 
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Distribuídos Julgados Tempo Médio (dias)

Elizabeth M. M. Q. Farina Elizabeth M. M. Q. Farina -- Presidente do CADEPresidente do CADE 44

Tempo MTempo Méédio de Andio de Anáálise de Atos de lise de Atos de 
ConcentraConcentraççãoão

Tempo Médio de Atos de Concentração no CADE em 2005

65

193

103

70

25
3 6 2 313,83%

54,89%

76,81%

91,70%
97,02% 97,66% 98,94% 99,36% 100,00%

•
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30 dias 60 dias 90 dias 6
meses

9
meses

1 ano 2 anos 2,5 anos Mais
••

• •••

• •••

• •••

• •••

• • •••

• • •••

Freqüência % cumulativo

Média: 86 dias
Mediana: 56 dias
Desv. Pad.: 117 dias

Média
80 dias
77 dias
72 dias
70 dias
61 dias
49 dias
39 dias

Casos (%)
99,36% < 2,5 anos
98,94% < 2 anos
97,66% < 1 ano

97,02% < 9 meses
91,70% < 6 meses
76,81% < 90 dias
54,89% < 60 dias
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Elizabeth M. M. Q. Farina - Presidente do CADE

AlteraAlteraçção na interpretaão na interpretaçção do critão do critéério de rio de 
faturamento faturamento -- 20052005

Alteração da Interpretação do Conhecimento dos AC's  no CADE 
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Elizabeth M. M. Q. Farina - Presidente do CADE
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Elizabeth M. M. Q. Farina - Presidente do CADE

Adoçção do Procedimento Sumário

Tipo de Julgamento dos AC's no CADE em 2005
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Elizabeth M. M. Q. Farina - Presidente do CADE

Processos Administrativos Processos Administrativos 
distribudistribu íídos x julgadosdos x julgados

Balanço de Processos Administrativos Julgados X 
Distribuídos com Tempo Médio 
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Elizabeth M. M. Q. Farina - Presidente do CADE

AveriguaAveriguaçções Preliminares ões Preliminares 
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Elizabeth M. M. Q. Farina - Presidente do CADE

O CADE NA MO CADE NA MÍÍDIADIA

CADE na Mídia em 2005
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Total: 916 aparições
Média de aparições:
83 vezes por mês

Elizabeth M. M. Q. Farina - Presidente do CADE

INFORMATIZAINFORMATIZAÇÇÃO DAS SESSÕES DO ÃO DAS SESSÕES DO 
PLENPLENÁÁRIO DO CADERIO DO CADE

Estimativa da queda real de 
cópias
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Queda de:
75,00%
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Elizabeth M. M. Q. Farina - Presidente do CADE

Área Internacional



– Contribuições escritas em todas as reuniões de 

–
– Preservação da condição de observador

 ICN
–  do grupo de implementação de políticas

de concorrência
– -grupo de Advocacia da

Concorrência no Judiciário

Elizabeth M. M. Q. Farina - Presidente do CADE

O que falta fazer ou completar

 Implantação completa da secretaria processual
 Organização da biblioteca e acesso a periódicos

internacionais
 Revista do Cade – reestruturação
 Advocacia da concorrência junto ao Judiciário, 

Ministério Público e Legislativo
 Estrutura permanente de pessoal treinado
 Informatização dos processos
 Organização da jurisprudência e acesso eletrônico
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Painel 1 – JUDICIALIZAÇÃO DAS DECISÕES DO CADE / 
CADE’S DECISIONS UNDER JUDICIAL REVIEW

Coordenadores / Chairpersons: Carlos Francisco de Magalhães – 

Magalhães, Ferraz e Nery – Advocacia; Laércio Farina, Sarti, Farina e 
Magalhães Teixeira – Advogados
Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araújo – Procurador Geral substituto do 
CADE
Ada Pellegrini Grinover – Profa. Titular de Direito Processual da Faculdade 
de Direito da USP
Erik Frederico Gramstrup – Juiz Federal, Prof. de Proc. Civil da PUC-SP
José Elaeres Marques Teixeira – Procurador Regional da República
Luciano Godoy – Juiz Federal convocado no TRF da 3.ª Região, Secretário 
Geral da AJUFE 
Ricardo Villas Bôas Cueva – Conselheiro do CADE

Laércio Farina

Bom dia a todos. Conforme combinado e deferido pelo Dr. Sérgio 
Bruna, presidente do Ibrac, passamos imediatamente à abertura do 1.º Painel 
deste XI Seminário Internacional de Defesa da Concorrência, painel que de-
verá tratar do tema da “Judicialização das decisões do Cade” ou do sistema 
lato sensu considerado. Nós teremos na verdade duas Mesas, pois deveremos 
dividir essa apresentação em dois módulos.

O primeiro, que eu devo coordenar, tratará do momento da atuação do 
Judiciário em questões de concorrência, notadamente à luz do que dispõe o 
artigo 7.º, II, da Lei de Concorrência. 

O segundo módulo será coordenado pelo Dr. Carlos Francisco 
Magalhães, com quem eu tenho a honra de dividir a coordenação desta Mesa, 
e que foi o idealizador desses seminários, que chegam hoje à sua XI edição 
e em que pela primeira vez tratamos de um tema tão próximo e tão dinâmi-
co e instigante nessa nossa atividade de advocacia da concorrência, não a 
advocacia de que trata a lei, mas a advocacia dos advogados, quer dizer, o 
trabalho, a cozinha da concorrência, o nosso dia-a-dia. 
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E nada mais adequado para a discussão deste tema – que nós tenta-
mos introduzir nos seminários há já muitos anos, e pela primeira vez con-
seguimos – do que tenhamos compondo a Mesa hoje Magistrados, Dr. Erik 
Gramstrup e Dr. Luciano Godoy, uma digna representante da Academia, 
Dra. Ada Pellegrini Grinover, um consultor do Cade, Dr. Cueva, Dr. Elaeres 
representando o Ministério Público, e o atual Procurador-Geral interino, 
Dr. Gilvandro, ou seja, uma plêiade de opiniões e de visões eventualmente 
distintas sobre essa questão tão importante e tão delicada que é a atuação do 
Judiciário na esfera da concorrência.

Interessante notar que nós vimos discutindo esse tema há já muito 
tempo. Parece-nos, num primeiro momento, que seja um problema in-
terno, um problema nacional, a questão da atuação do Judiciário aqui no 
Brasil ou revisando ou eventualmente interferindo em decisões do Cade. 
No entanto, é um tema extremamente atual no âmbito da discussão da 
concorrência em âmbito internacional. Temos participado de eventos 
internacionais e vemos que este tema é um tema de profunda discussão 
hoje na Comunidade Européia e até, por incrível que pareça, nos Estados 
Unidos. 

Para esse 1.º Painel, na ordem de apresentação escolhida pelos próprios 
expositores, falará em primeiro lugar o Dr. Gilvandro. Como era o mais 
novo, foi o que menos pôde reclamar dessa condição de ser o primeiro a 
falar, Dr. Gilvandro, hoje Procurador-Geral interino do Cade, é professor de 
Direito Econômico do IESB, é Procurador Federal, Doutorando em Direito 
Público pela Faculdade de Direito de Montpellier, na França, e depois, eu 
gostaria depois que o Dr. Gilvandro traduzisse aqui a letra – eu não sei se eu 
não estou entendendo a letra ou o meu francês é que não é tão bom assim, 
mas enfim – formado em Droit Publique – mas me faz essa gentileza depois, 
por favor, traduza essa parte final do seu currículo –, e o Dr. Gilvandro fará 
a apresentação inicial sobre o tema relativo ao “Momento de atuação do 
Judiciário no Cade”.

Como uma ultima observação, e apenas para identificar para vocês 
a maneira como foi sugerido conduzir este primeiro Painel, em vez de 
fazer o primeiro módulo, que trata do “Momento de atuação do Judiciário 
no Cade”, seguido de debates e em seguida um coffee break para pas-
sarmos ao segundo módulo ou painel, enfim, que tratará da questão da 
discricionariedade técnica, isto é, sua eventual existência e, se positivo, 
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seus limites, seguido depois de debates, foi resolvido que os três primei-
ro expositores, isto é, o Dr. Gilvandro, o Dr. Luciano e Dra. Ada farão 
sua apresentação, após nós vamos interromper para um coffee break, e 
depois vamos para a segunda apresentação. E, como os temas são muito 
interligados, vamos deixar os debates para o final, neste caso com a par-
ticipação da Mesa toda.

Portanto, Dr. Gilvandro, com a palavra. Nós pedimos encarecidamente 
que os expositores façam suas apresentações observando o tempo de 20 mi-
nutos, que parece razoável, para que cada módulo tenha cerca de uma hora, 
deixando mais tempo para os debates, que certamente serão acalorados com 
relação a esse tema. Dr. Gilvandro, por favor.

Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araújo

Dr. Laércio Farina, Dr. Carlos Magalhães, que representa o Ibrac nesta 
mesa, e Dra. Ada Pellegrini Grinover, a quem eu queria saudar especialmente 
em nome de todos os demais membros da mesa. 

Primeiramente, com o Dr. Laércio disse, nós, por sermos mais novos, não 
temos muita opção: então falamos primeiro, temos essa responsabilidade.

Mas antes de qualquer coisa, é uma grande honra participar pela primei-
ra vez aqui do Ibrac e passar para vocês um pouco do que tenho vivenciado 
na Procuradoria do Cade.

É esta nossa função, basicamente, não é expor temas que serão pos-
teriormente explanados pelos brilhantes expositores que aqui estão, mas 
basicamente dar uma noção do que tem enfrentado a Procuradoria do Cade 
dentro dessa análise da competência para apurar as infrações contra a ordem 
econômica e eventual participação também na defesa de interesse difusos e 
homogêneos que constam no artigo 29 da nossa Lei.

Então, basicamente, vou procurar não usar todo o tempo para que 
vocês possam aproveitar o que vem posteriormente, que é o mais interes-
sante, e vou fazer uma divisão básica analisando primeiramente a decisão 
do Conselho, ou seja, a sua competência para proferir decisões que versem 
sobre infração contra a ordem econômica, e como isso tem sido abordado 
no Poder Judiciário. 
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Num segundo momento veremos a intervenção do Ministério Público, 
intervenção esta com base no artigo 29, como se tem pautado e um pouco do 
nosso entendimento sobre esse tema.

Primeiramente, a competência do Conselho para dirimir essas infra-
ções contra a ordem econômica está disposta no artigo 7.º, inciso II, da Lei 
8.884/1994, que conhecemos à saciedade. E no nosso entender se trata de 
uma competência administrativa exclusiva, ou seja, na verdade, o legislador, 
ao regulamentar os artigos da ordem econômica e criar o Conselho, atribui 
única e exclusivamente ao Conselho aplicar essas infrações que versem sobre 
o nosso direito econômico.

Então, levando isso em consideração, há dois pontos que têm sido 
abordados na Procuradoria e enfrentados. O primeiro é sobre a interferência 
do Judiciário, ou seja, a participação e atuação do Poder Judiciário anterior-
mente à decisão do Conselho sobre o tema. Sobre isso nós temos uma decisão 
recente, mas extremamente emblemática, de uma empresa que questionou 
em juízo pretensas irregularidades de instrução do processo, irregularidades 
estas que poderiam ser obviamente verificadas pelo Conselho no momento 
do julgamento. Então, a parte tentou anular em juízo a colheita de algumas 
dessas provas e, depois de uma batalha homérica no Judiciário, nós, por meio 
de uma suspensão de segurança, conseguimos obter do TRF da 1.ª Região 
um posicionamento de que, na verdade, enquanto houver apreciação da 
matéria pelo Conselho, que pode reconhecer exatamente tal irregularidade, 
não seria pertinente a apreciação pelo Judiciário, uma vez que a matéria – e 
isto é um postulado do artigo 5.º da Constituição Federal – é passível de uma 
análise a posteriori pelo Poder Judiciário, mas desde que caracterizada ou 
não a infração, porque se há ou não irregularidade na colheita das provas, o 
próprio Conselho há de apreciar e de se posicionar pugnando ou não por essa 
irregularidade. Esse é o primeiro momento antes de ser proferida a decisão do 
Conselho. Proferida a decisão do Conselho, naturalmente as partes, quando 
se sentem desconfortáveis com a decisão, também têm recorrido ao Juízo. 
E, em recorrendo ao Juízo, o que a Procuradoria tem procurado fazer notar 
– e isso tem sido acolhido de forma praticamente tranqüila tanto pelo TRF 
como pelo STJ – é que o questionamento, a suspensão do título executivo 
extrajudicial que é lançado a partir do momento da decisão do Conselho, 
com base no artigo 65 da nossa lei, depende de um depósito da parte que foi 
condenada, ou seja, da garantia do Juízo de que aquilo pode ser posterior-
mente revertido. Então, há o depósito da multa a que a parte foi condenada. 
Aí, então, há a possibilidade de ser discutida em Juízo essa matéria. 
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Outro aspecto é que o artigo 65 fala também de caução a ser prestada, ou 
seja, ainda que não se trate de aplicação de uma multa, imaginemos que haja 
apenas uma obrigação de fazer que foi determinada pela decisão do Conselho. 
Então, esse é obviamente um ponto que a Procuradoria tem procurado fazer 
notar ao Judiciário, até porque não está em jogo única e exclusivamente um 
título executivo extrajudicial, mas sim o interesse coletivo que foi defendido 
pelo Conselho ao prolatar aquela decisão. E, como eu já disse, tanto no TRF 
como no STJ isso tem sido bem acolhido e as partes têm sido obrigadas a 
depositar o valor da multa a que foram compelidas para discutir o mérito 
desse processo, dessa condenação efetuada pelo Cade.

Então, esse é o primeiro momento, que, dentro dessa perspectiva que 
foi lançada pelo Dr. Laércio de judicialização das decisões do Conselho, tem 
tido essa primeira vertente: que, até a decisão do Conselho, obviamente tem a 
liberdade para apurar e para analisar as provas colhidas e proferir a sua decisão 
pela ou contra a condenação da parte como infração à ordem econômica e, 
havendo aquela condenação, a matéria é amplamente devolvida ao Judiciário, 
de forma legítima e legal. No entanto, para que essa matéria seja devolvida, 
efetivamente se faz premente o depósito do valor da multa e da caução.

O segundo momento do qual vamos tentar falar, e eu vou procurar ser 
bem sucinto, pois acho que a palestra da Dra. Ada e dos demais componentes 
da mesa – pois esse é que é realmente o interesse de vocês que estão aqui 
– vai explicar isso melhor, é a participação do Ministério Público também 
nos termos do artigo 29 da lei, ou seja, de como é que ele tem-se posicionado 
em relação às infrações à ordem econômica.

O artigo 29 diz que os prejudicados e os legitimados do artigo 82 da 
Lei 8.078 poderão ingressar em Juízo para, em defesa dos seus interesses 
individuais homogêneos, obter a cessação da prática que constitui infração à 
ordem econômica. Eu vou me ater a esta primeira parte do dispositivo, não 
vou falar da indenização –acho que isso talvez seja objeto de análise do Dr. 
Laércio –, mas, em relação a isso, a Procuradoria tem procurado defender, 
obviamente dentro do respaldo da lei, que a decisão sobre a infração ou não 
pertence ao Conselho. O que o artigo 29 autoriza é que, havendo o interesse 
individual homogêneo que possa ser atingido por uma eventual prática anti-
concorrencial, o juiz pode cessar aquela infração e obviamente suspender o 
curso daquele processo, não na parte formal mas pelo menos aguardar que 
o Conselho venha a deliberar definitivamente sobre o mérito da infração. 
Se se trata ou não de uma infração, essa competência é, em nossa ótica, do 
Conselho, com base no artigo 7.º, inciso II. E, nesse sentido, uma vez cessa-
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da a infração, a própria lei diz que isso não suspenderá o curso do processo 
administrativo que tramita no Cade e que deve ser decidido pelo Conselho. 
Este é um primeiro ponto.

O segundo ponto é posteriormente à decisão do Conselho, pugnando 
pela infração. Nesse caso, nós temos tido algumas situações, que são pontuais 
e que eu acho que merecem ser destacadas, em que, uma vez constituído o 
título executivo, a Procuradoria, e mesmo o Ministério Público, como consta 
na lei, estão autorizados a executar esse título executivo. E, dentro disso, 
nós temos encontrado em alguns momentos algumas dificuldades porque o 
Conselho, por meio da Procuradoria, propõe a ação executiva e o Ministério 
Público, muitas vezes, quando se trata de uma região longínqua, em que 
não há muito contato, com que não há esse intercâmbio – não por falta do 
Ministério Público ou nosso, mas até pela própria dificuldade e a distância 
que existe entre os dois Estados –,ingressa com uma medida lá às vezes 
desconhecendo que o Conselho já produziu uma decisão sobre aquela maté-
ria. Então, há uma postulação do Ministério Público que na verdade visaria 
ainda constituir um título executivo, que na nossa ótica nem de competência 
do Judiciário seria, mas sim do Cade, título executivo este a ser demandado 
pelo próprio Conselho. Então, teríamos duas demandas que têm na verdade 
o mesmo objetivo: numa já há a constituição do título executivo, e na outra 
há uma postulação do Ministério Público, que data venia, a nosso ver, não 
visava definir se há ou não infração, mas apenas cessar a infração, nos termos 
do artigo 29, e que podem parecer conflitantes. E nós obviamente temos de-
fendido que nesses casos há de prevalecer o título executivo, não só por ser 
um título executivo que já está apto a ser demandado, como também porque 
adveio da competência do Conselho de caracterizar ou não a infração à ordem 
econômica nos termos do artigo 7.º da Lei 8.884.

Isto era basicamente o que eu gostaria de passar para vocês, esse 
pequeno ponto sobre a judicialização das decisões, tendo sido compelido 
pelo Dr. Laércio a fazê-lo em pouco tempo, em brevidade. E estaremos aqui 
posteriormente à disposição para maiores esclarecimentos. Agradeço à pre-
sença neste evento, ao convite que foi feito pelo Ibrac e gostaria de dizer que 
a Procuradoria também está lá à disposição para colaborar com a aplicação 
da lei, que é a nossa função: não só defender o Conselho, mas lutar pela 
aplicação correta da Lei 8.884/1994. Muito obrigado.
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Luciano Godoy

Bom dia a todos!
É um prazer grande estar aqui. É uma enorme responsabilidade que o 

prezado amigo Laércio Farina me deu em nome dos juízes, que eu divido com 
meu outro colega, Dr. Erik Frederico Gramstrup. Mas acredito que a função 
para a qual fui convidado neste dia é realmente esta: falar-lhes um pouco 
da visão de dentro do Judiciário – eu que já estou no final do meu segundo 
mandato em uma entidade de classe (a AJUFE), que representa os 1.300 
juízes federais de todo o Brasil, os desembargadores federais, os Ministros 
do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Agradeço ao convite do IBRAC, e cumprimento o Dr. Carlos 
Magalhães, prezado amigo também, a Profa. Ada Pellegrini, o Dr. José Elaeres 
Marques Teixeira, do Ministério Público, Dr. Gilvandro Coelho de Araujo, 
procurador do Cade, o Conselheiro Ricardo Cueva, presente à mesa, e todos 
os senhores advogados, conselheiros do Cade, da Administração Pública, 
da Secretaria de Direito Econômico, sem esquecer logicamente da prezada 
Dra. Elizabeth Farina, que foi muito gentil na apresentação. E digo, Profa. e 
Dra. Elizabeth, que começamos hoje – acredito – essa interface Judiciário, 
Cade e advogados. 

Fizemos um evento em abril – no qual o Dr. Elaeres estava presente 
– que eu acho que não foi o marco inicial, porque nesse evento os advogados 
de empresa não estavam presentes. Era um evento da Justiça, do Ministério 
Público, da Secretaria de Direito Econômico e do Cade. E não valeu, porque é 
essencial que nessa comunicação dos atores, dos participantes desse sistema, 
estejam presentes aqueles que são os representantes e maiores interessados: 
os advogados e os economistas que trabalham diretamente com o tema e com 
as empresas relacionadas a isso. 

Então, isso é importante e urge como um passo fundamental inicial para 
que possamos entrar em uma nova era de convívio. São como dois bichos 
estranhos que se olham os advogados dessa área e os juízes: um olha distante 
para o outro, olha feio, acha meio estranho, não gosta muito... 

E digo aos senhores, com absoluta tranqüilidade, começando a falar da 
judicialização: este talvez seja um dos temas mais difíceis e menos conhecido 
pelos juízes. Para os senhores que trabalham com isso praticamente todos os 
dias e que vivem o sistema de defesa da concorrência de forma muito intensa, 
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vou utilizar uma metáfora, uma brincadeira para que vocês possam imaginar 
– num tom informal – como o juiz pode se sentir. 

Imaginem você, durante um dia de trabalho com inúmeras atribuições, 
se alguém lhe desse um processo de tráfico de entorpecentes internacional ou 
de aposentadoria por tempo de serviço especial de ferroviário para decidir 
em 24 horas. Você tem que encaixar isso numa matéria que é completamente 
estranha ao seu mundo, ao seu dia, que você sabe que é difícil, que vai ter 
uma repercussão de mídia grande, que exige do juiz uma grande dedicação 
e que ninguém lhe ensinou, ninguém comentou com ele, ele nunca ouviu 
falar daquilo, a não ser nas notícias de jornal: que o Cade é aquele instituto 
que de vez em quando perturba as empresas não deixando elas se unirem ou 
que aplica alguma multa a algo que ele sempre acha certo, porque ele vai ao 
supermercado e vê que os produtos estão ficando cada vez mais parecidos, 
pois os donos das empresas são os mesmos. Então, é um ambiente estranho, 
hostil.

E essa necessidade de aproximação, com a qual eu vou também con-
cluir, e ao final fazer alguns encaminhamentos de propostas, seria o motivo 
principal da minha presença aqui.

Um fato que é claro e que não é segredo para ninguém é que a incidência 
do questionamento judicial da defesa da concorrência vem crescendo. Há uma 
busca pelo Judiciário para questionar as decisões de defesa da concorrência. 
Por isso que o Judiciário se torna importante. Se os advogados não entrassem 
com demandas questionando e polemizando as decisões do Cade, não haveria 
essa necessidade. O juiz passa, então, a ser o centro de discussão, por isso 
essa aproximação.

E é importante lembrar, Profa. Ada, não sei se tratará disso, mas 
quando eu era aluno do Prof. Vicente Greco Filho, ele sempre dizia que no 
Brasil existia a cultura do juiz, que ele achava que vinha da nossa cultura 
lusitana: todos – e eu já fui advogado por alguns anos (7 ou 8) – os advoga-
dos pretendem ir até o Supremo Tribunal Federal em todas as suas causas. 
Ninguém desiste antes de uma decisão do Plenário do Supremo, tendo ainda 
a possibilidade de entrar com embargos de declaração e pedir uma alteração 
da decisão se não foi suficiente.

Então, há uma cultura da busca do juiz, a necessidade de questionar 
as decisões da Administração Pública para dar uma resposta ao seu cliente, 
o que é compreensível.
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È em razão disso que as alterações da legislação processual, que ob-
viamente vão comprometer a ampla defesa, por outro lado buscam a rapidez 
com a retirada de recursos, com o corte de recursos ou com a obstrução ao 
ingresso de recursos, porque há como todas as decisões serem questionadas 
até a última instância.

Então, esse é um primeiro dado que eu gostaria de mencionar. 
O segundo dado – e falarei disso também nos meus encaminhamentos 

finais – é uma federalização das causas no Brasil nos últimos 10 anos, que 
aconteceu de forma planejada. Do Governo Fernando Henrique Cardoso para 
cá, principalmente em razão da criação das agências – e posso aqui incluir o 
Cade, que não é uma agência naquele perfil que foi imaginado, mas tem uma 
função regulatória –, as causas importantes foram sendo levadas à Justiça 
federal. Então, a Justiça federal hoje ocupa um espaço no cenário nacional 
político mais importante do que ocupava há 10 ou 15 anos.

E qual a razão em torno da preocupação da judicialização das decisões 
do Cade?

A preocupação, no meu modo de ver, ouvindo a angústia dos advogados 
de defesa da concorrência, é em razão da segurança jurídica. A segurança 
jurídica, que é um elemento importante para a atuação do mundo empresa-
rial, para os investimentos do mundo empresarial, traz um componente que 
o Judiciário abala: não sabemos qual ser a decisão do juiz e em que prazo 
irá dá-la.

 São três os elementos que, quando entra em cena o Judiciário, se 
tiram desse ambiente, que é um ambiente seguro (se pensarmos os advoga-
dos e o Cade dentro de um sistema da concorrência – a SDE –, vemos que 
é um ambiente seguro para os senhores, um ambiente cujas ferramentas se 
dominam, no qual vocês têm um certo controle, há uma previsibilidade do 
que será decidido a partir dos precedentes, e quanto tempo isso levará).

Quando o Judiciário entra, acrescenta uma variável que é a falta de 
previsibilidade. Isso é uma reclamação de toda a sociedade, não só desse 
setor: de que o Judiciário é um elemento de falta de previsibilidade. Imagine 
como é difícil para os advogados explicar que duas pessoas entraram com a 
mesma causa, uma ganhou e a outra perdeu, porque os juízes têm a autonomia 
de pensar de forma diferente.

O segundo elemento do sentimento de insegurança jurídica é o tempo, 
o timing da decisão, porque o Judiciário tem um componente de morosidade. 
Eu ouvi aqui a Dra. Elizabeth Farina dizer que as decisões do Cade são de-
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cididas em 90 dias. E sinto uma certa angústia, porque às vezes em 90 dias 
nem tutela antecipada decidiram na Justiça Federal. Por quê? Porque é outra 
realidade. E na Justiça Federal de São Paulo a morosidade é ainda maior. 
Então: morosidade, falta de previsibilidade e acrescento – nesse setor de 
defesa da concorrência – a insuficiência técnica. Houve até um dia em que 
o Laércio me cumprimentou por isso, por um reconhecimento: os juízes não 
sabem, não conhecem essa matéria. Não trabalharam com isso, não viven-
ciaram – salvo raras exceções – esse ambiente.

E há a questão também do momento do controle judicial: prévio, con-
comitante ou posterior?

Eu concordo de antemão – e isto já foi dito outras vezes – com a po-
sição do Procurador do Cade, que é a mesma posição do Dr. Laércio Farina 
e acho que de algum outro dos senhores, de que a competência do Cade é 
exclusiva para aplicação de infrações econômicas. Esse é um ponto teórico 
e doutrinário que firmamos como referência.

No entanto, mesmo concordando com isso, eu tenho a obrigação de 
lhes falar que a cultura interna da Justiça não é essa.

 Acrescentando aquele dado de que os juízes não vivenciaram esse 
ambiente, eles trazem uma jurisprudência consolidada e forte do Supremo 
Tribunal Federal chamada “independência de instâncias”: a instância admi-
nistrativa é independente da instância judicial. 

Tenho aqui duas decisões do STJ. Uma que deve ser conhecida 
dos senhores, que é uma decisão da Associação Nacional das Empresas 
Transportadoras de Veículos, cujo relator é o Min. Luiz Fux, que é a Medida 
Cautelar 8.791 dizendo isso: que o Tribunal pode aplicar as infrações eco-
nômicas porque ele não se vincula ao Cade. E uma decisão que talvez não 
seja conhecida de todos, que não é específica do tema, que é uma decisão 
em processo penal, uma decisão em Habeas Corpus 42.305, cujo relator é 
o Min. José Arnaldo da Fonseca, na qual ele reafirma com todas as letras 
a independência da instância, e que o Cade é um órgão da Administração 
Pública como outro qualquer, inclusive aqueles que aplicam penas funcionais 
aos servidores públicos (e aqui caberia uma crítica ao Ministro Arnaldo, mas 
externando essa posição que é a cultura do Judiciário). Então, o juiz pode 
condenar alguém por crime contra a ordem econômica independentemente 
de o Cade ter-se pronunciado sobre aquilo.

Então, imaginem a irracionalidade do sistema no caso de alguém so-
frer uma pena, poder ir para a cadeia porque teve a apenação pela Lei 8.137 
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de crime contra a ordem econômica e o Cade, no processo de suas órbita, 
se manifestar dizendo que aquilo não é infração à ordem econômica. Isso 
ocorre porque se aplica essa posição, que é uma posição tradicional e antiga 
do Supremo Tribunal Federal que tem origem em outro motivo, em outra 
razão: nos processos administrativos típicos, nos processo administrativos 
da Administração contra um servidor. Então essa é a cultura que impera. E 
essa cultura precisa ser alterada por meio de esclarecimentos.

Concordando de novo com a competência administrativa do Cade para 
aplicar infrações exclusivamente econômicas, eu acredito – e a Profa. Ada vai 
falar sobre isso melhor do que eu – que poderia haver um encaminhamento 
processual.

Aliás, falando de questões práticas, os senhores precisam de uma 
alternativa para solucionar esse problema, que, na minha opinião, seria a 
suspensão do processo, porque existe uma questão de fato que depende de 
solução, existe uma questão de fato não resolvida. Então, o juiz poderia sus-
pender o processo e submeter essa questão ao Cade para que ele decidisse 
se há infração à ordem econômica ou não.

Posteriormente à decisão do Cade, os questionamentos são constitu-
cionalmente garantidos por meio do artigo 5.º. No entanto, há uma presunção 
– isso é direito administrativo clássico também – de veracidade, legalidade 
e certeza dos atos administrativos.

Então o ônus de provar que aquela infração não ocorreu depois da 
infração decidida seria da parte. A parte teria que fazer essa prova, porque há 
uma presunção de que a decisão do Cade é certa, é verdadeira e é amparada 
na lei.

Eu fiz um levantamento – e deixo de dimensionar devido ao pouco 
tempo – das possibilidades que haveria de questionamento dos atos de defesa 
da concorrência.

E quero neste ponto fazer uma distinção que acho fundamental: a 
distinção entre a forma e o conteúdo. 

Nós estávamos falando até agora do conteúdo, do que é infração à 
ordem econômica e da competência do Cade para decidir essa questão. No 
entanto, o Cade, fazendo parte da Administração Pública, poderão ter ques-
tionados todos seus atos por meio de mandado de segurança, tendo em vista 
a forma: não foi dado o direito de defesa, não foi aberta possibilidade de 
produzir prova, o advogado da parte não foi intimado e há até uma questão 
importante que foi levantada e está nos jornais questionando o voto qualifi-
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cado da Presidente, Dra. Elizabeth, a autoridade coatora (que não é um nome 
feio; estamos acostumados a chamar as partes de autoridade coatora. Até os 
juízes viram autoridade coatora de vez em quando), mas que é uma questão 
formal: não está se discutindo o mérito da decisão foi certo ou errado, está-
se discutindo a forma pela qual se encaminhou, e esse questionamento, que 
pode ser prévio, concomitante ou posterior, é separado dessa discussão por-
que sempre haverá a possibilidade de constitucionalmente ser feito: estamos 
falando do conteúdo e da matéria de mérito.

Quero fazer então quatro encaminhamentos para proposta ao Cade, ao 
Ibrac, aos advogados e às pessoas que participam deste sistema. 

O primeiro é que nós temos uma urgente necessidade de relaciona-
mento, de capacitação e de convívio, ou melhor dizendo e resumindo, uma 
necessidade de comunicação. Não pensem os advogados que vão chegar 
para o juiz com aquele despacho, que às vezes o juiz recebe dos advogados, 
às vezes não, e em 5 minutos vão conseguir explicar a complexidade dessas 
causas. 

O juiz já precisa estar familiarizado com a matéria e, se não estiver, 
precisa ter material didático e doutrinário à mão. Por isso que a Ajufe, asso-
ciação da qual participo, vem fazendo isso com vários setores, porque nós 
percebemos que é uma angústia do setor de combustíveis, dos setores relativos 
a bebidas, dos setores que trabalham com comércio internacional, porque a 
Justiça Federal foi crescendo nos últimos 10 anos e foi assumindo um papel 
político importante, que já abordei no início da minha fala, e não conhece 
os setores da economia: então há uma necessidade de maior convívio, de 
produção de material científico, de realização de workshops, seminários e 
discussões, porque o juiz federal está acostumado com o direito administra-
tivo clássico, aquele da posição do Supremo Tribunal Federal, que defende 
a independência de instâncias. 

E achei bastante salutar que no relatório produzido pela OCDE em 
comunicação com o BID, aqui mencionado pela Dra. Elizabeth, no item 21, 
se diz exatamente isso: que há a necessidade de uma aproximação dos órgãos 
da concorrência, do Poder Judiciário e do Ministério Público.

O segundo ponto que acho fundamental, e que seria o encaminhamen-
to a partir desse início de convívio, seria a criação de Varas especializadas 
em matéria concorrencial, em direito econômico, em matéria de defesa do 
consumidor.
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Temos algumas experiências interessantes que vêm frutificando pelo 
Brasil afora em matéria de Varas especializadas, e se passa assim a ter um 
ganho de segurança jurídica porque sabe-se quem é o ator daquele sistema, 
daquele nicho. Sendo favorável ou desfavorável, é melhor do que a inseguran-
ça do julgador. Então, a AJUFE e eu próprio, de forma bastante contundente, 
sempre defendemos que haja esse encaminhamento para Varas especializadas 
pelo menos nas capitais dos Estados. E também é um dos itens do relatório 
da OCDE, que é o item n. 10 – a busca de órgãos especializados dentro do 
Judiciário (e o Ministério Público já faz isso) para o julgamento dos casos 
de defesa da concorrência.

O terceiro encaminhamento seriam alterações legislativas. E perce-
bam que isso surge a partir do convívio dos seminários. É a partir daí que as 
propostas vão ganhando corpo, porque estão todas aqui em forma bastante 
rudimentar, mas vão ganhando corpo e podem ser trabalhadas.

A primeira alteração seria por um processo mesmo civil adaptado ao 
direito econômico, que é uma proposta do Prof. Ives Gandra da Silva Martins 
que já tem alguns anos: o processo civil não é feito para julgar as causas de 
direito econômico; o processo civil é feito para julgar acidente de automóvel, 
em que um indivíduo bate no veículo do outro; para cobrar uma dívida de 
alguém que deu cheque sem fundo de R$ 500,00 etc. O processo civil não é 
adaptado para essas causas de direito econômico, não é adaptado para esse 
tipo de demanda. 

Uma das questões que poderiam ser tratadas é a perícia judicial por 
órgãos multidisciplinares, por instituições. O Código de Processo Civil até 
hoje diz que o juiz nomeará um perito. E eu já várias vezes nomeei instituições 
para a perícia, como é caso do Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP, 
instituído como perícia. Mas é uma decisão que avança de forma progressiva 
sobre a lei. Não é a regra. A regra seria: após uma decisão do Cade tomada 
em colegiado, com uma composição mista de juristas e economistas, nomear 
um contador de confiança do juiz, que sabe-se lá que qualificação tem, que 
vai receber R$ 1.500,00 de honorários periciais para produzir um laudo sobre 
aquela decisão. Porque essa é a cultura. Foi para isso que o processo civil foi 
feito. Então, vejo a necessidade de alteração e de convívio.

Acho importante que desses processos participem todos os envolvidos, 
como forma de resolver a questão, até facilitando a busca de acordos. 

E, por último, algo que sempre me chocou na Lei 8.884 é a preferência 
que a Lei de Defesa da Concorrência tem pela Justiça Federal de Brasília. Eu 
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não aceito – e já disse isso várias vezes – que os juízes federais de Brasília 
sejam mais federais que os outros juízes federais, apesar de que alguns se 
achem, só porque lá é a capital da República. Eu não nasci lá, não estudei lá, 
fiz o mesmo concurso que fizeram, e eles se acham mais federais que os outros 
juízes porque julgam os altos cargos da República. Isso é um questionamento 
interno da carreira e a Lei do Cade de forma expressa elege a Justiça Federal 
de Brasília como foro natural das questões, quando eu acho até um equívoco, 
porque a Justiça Federal de São Paulo e do Rio de Janeiro têm uma vocação 
para julgar causas econômicas maior. Nós convivemos mais no meio das 
disputas econômicas do que os juízes federais de Brasília. 

Então, faço uma proposta de alteração para que as causas sejam julga-
das pelo menos nas capitais dos Estados, e não preferencialmente na Justiça 
Federal de Brasília. É uma questão interna complicada, mas eu sempre assumi 
essa posição e estou convencido dela.

E a última proposta de encaminhamento para ser discutida e debatida 
neste convívio que nós pretendemos ter – e estamos até encaminhando um 
“entrelaçamento” entre o IBRAC e a Associação dos Juízes Federais do Brasil 
– seria uma discussão sobre a judicialização não das decisões do Cade mas 
do próprio Cade, como há em outros países. Talvez o Cade – pensando aqui 
de forma bastante ousada, e ainda bastante rudimentar – pudesse se tornar 
um órgão dentro do Poder Judiciário e a sua decisão adquirir força de coisa 
julgada. 

E por que digo isso? Digo isso como cidadão, porque me parece ab-
solutamente não razoável que uma empresa discuta com a União na esfera 
da Receita Federal até o Conselho de Contribuintes, e depois, perdendo ou 
ganhando, as partes vão para o Judiciário e discutem a questão até o Supremo 
Tribunal Federal. 

Passando ao largo de outras, a questão é – retomando – uma só: a 
necessidade que nós atores desse sistema temos de dar uma resposta à socie-
dade. Aí os advogados entram como vilões e não como mocinhos. Também 
os advogados, a partir desse sistema, têm de dar uma resposta à sociedade de 
segurança jurídica, de necessidade de estabilidade econômica social e polí-
tica, para que o País possa crescer e se desenvolver. Então, é uma proposta 
de encaminhamento ousada. 

Então são essas quatro propostas.
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E eu termino e concluo agradecendo ao convite e lembrando algo que 
nós vivemos nesse País e que eu acho que foi – e aqui como professor explico 
aos meus alunos – fantástico: o Código de Defesa do Consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor foi promulgado quando eu estava 
no 4.º ano da faculdade. E lembro bem de antes do Código: se você comprava 
algo no supermercado e o prazo de validade estava vencido, você ia trocar 
e o gerente do supermercado dava risada na sua cara, deixava você falando 
sozinho, e você tinha que assumir o prejuízo. Hoje, quando você vai e compra 
um produto com validade vencida, ele lhe pede de joelhos para você concordar 
em trocar por outro. Hoje até ele o dá de graça, porque pode ser preso por 
aquilo. Hoje até tubo de cola e saco de cimento têm prazo de validade. 

E os juízes foram aprendendo com o Código de Defesa do Consumidor 
que contrato não é só pacta sunt servanda, que no contrato existe uma parte 
hipossuficiente, até o ponto de a Federação dos Bancos e a Confederação dos 
Bancos perderem em todas as instâncias ordinárias da Justiça a questão de 
que o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras. 
E a questão está agora no Supremo Tribunal Federal, que é o último tiro de 
misericórdia para ver se ganham a demanda. Então, essa foi uma questão 
que foi amadurecendo dentro do sistema judicial.

É isso que eu acho que nós precisamos fazer com o Sistema Brasileiro 
de Defesa da Concorrência: um amadurecimento dentro do Sistema de Justiça 
e do Ministério Público. Obrigado.

Ada Pellegrini Grinover

Bom dia a todos. Agradeço em primeiro lugar ao honroso convite que 
me foi formulado pelo Ibrac por intermédio do Dr. Laércio Farina e que me 
dá a oportunidade de falar para uma platéia de especialistas sobre o assunto, 
que eu tenho abordado aqui ou acolá diante de casos concretos, mas em que 
não o posso efetivamente me dizer militante como são os senhores.

Saúdo também o Dr. Carlos Francisco de Magalhães, meu grande 
amigo de tantos e tantos anos, e neles saúdo todos os componentes da mesa. 
Saúdo a presidente do Cade, cuja interessante exposição me animou bastan-
te. Saúdo todo os seminaristas. Embora não sejam religiosos, são semina-
ristas. Religiosos alguns serão, mas são leigos, pelo menos ao que parece. 
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E saúdo aos membros do Judiciário, do Ministério Público e aos colegas 
advogados.

Eu creio que quando se trata de intervenção do Poder Judiciário em 
relação aos atos administrativos praticados pelo Cade, há que se distinguir, 
como foi feito inclusive no pedido que me foi formulado pelo Dr. Laércio, 
o momento do controle da legalidade dos atos administrativos e o momento 
do virtual julgamento do mérito. 

Para mim é claro e evidente que o controle do ato administrativo, que 
é função do Poder Judiciário quanto à legalidade e constitucionalidade, evi-
dentemente, não pode em absoluto ser restrito. 

O procedimento é uma série de atos que culminam numa decisão 
administrativa de natureza complexa, e todos os atos que constituem o pro-
cedimento são submetidos possivelmente ao controle do Poder Judiciário. 
Portanto, devo dizer que não concordo com a jurisprudência citada pelo Dr. 
Gilvandro no tocante às irregularidades processuais, que se manifestou no 
sentido de que, enquanto houvesse atribuição do Conselho, caberia só ao 
Conselho se manifestar e eventualmente sanar essas irregularidades proces-
suais. Claro que na prática é o que vai ocorrer. É muito mais fácil pedir ao 
órgão administrativo a correção dos atos praticados do que ir ao Judiciário, 
mas se alguém fosse ao Judiciário para essa finalidade, por exemplo num 
caso de nulidade absoluta, num caso de violação a princípios constitucionais, 
não há como afirmar que o Judiciário não poderia fazer esse controle pela 
legalidade do ato administrativo, que é próprio, inerente à sua função.

Mas a questão principal posta hoje é outra: trata-se do julgamento do 
mérito, ou seja, do julgamento a respeito da existência de infração à ordem 
econômica e aplicação das penalidades previstas em lei. A questão é saber se 
o Poder Judiciário pode antecipar-se ao Cade e decidir sobre a existência de 
infração à ordem econômica e aplicação das penalidades previstas em lei.

Antes de desenvolver o meu raciocínio, eu gostaria de responder à 
provocação do Dr. Laércio.

A multa de trânsito é aplicada pela autoridade de trânsito. Eu acho que 
também na aplicação das penalidades previstas em lei será atribuição do Cade 
fazer a valoração dessas penalidades e a sua adequação ao caso concreto 
pelo princípio da proporcionalidade. Mas fica a existência da infração à or-
dem econômica, que vamos ter que verificar se pode ser atribuída ao Poder 
Judiciário, existindo ou não um concomitante processo administrativo. Ou 
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seja, tudo se resume em saber se as atribuições do artigo 7.º, II, da Lei 8.884 
são exclusivas ou se comportam a intervenção do Poder Judiciário.

O artigo 7.º, II, trata de uma atribuição de um órgão administrativo 
como qualquer outro, assim como diversas leis administrativas tratam da 
atribuição de funções aos seus órgãos. Eu não vejo nenhuma ilação que 
possa ser extraída exclusivamente do artigo 7.º II, quanto a uma atribuição 
exclusiva. Mas é verdade que temos o artigo 60 e seguintes da Lei 8.884, que 
tratam da execução judicial das decisões do Cade. E isso, de alguma maneira, 
parece reforçar o entendimento de que cabe, pelo desenho legislativo, ao 
Cade a fixação da existência de infração à ordem econômica e aplicação das 
penalidades, e ao Poder Judiciário simplesmente executar essas decisões. 
Só que aí entra um complicador legal, que é o artigo 29 da Lei 8.884/1994, 
que foi interpretado com muita argúcia, mas de maneira muito restrita, pelo 
Dr. Gilvandro, porque o artigo 29 diz que “os prejudicados, por si ou pelos 
legitimados do Código de Defesa do Consumidor, poderão ingressar em Juízo 
para, em defesa de seus interesses individuais ou individuais homogêneos, 
obter a cessação de práticas que constituam infração da ordem econômica”. 
Daí, então, podemos estar diante de uma simples antecipação de tutela. Mas 
continua o artigo: “bem como o recebimento de indenização por perdas e 
danos sofridos, independentemente do processo administrativo, que não será 
suspenso em virtude do ajuizamento da ação”. Ora, não há pleitear em juízo 
o recebimento de indenização por perdas e danos sem que antes o Judiciário 
não aprecie a existência de infração à ordem econômica. E seria de certa 
maneira um pouco estranho que esse “bem como” significasse algo diferente 
da obtenção da cessação de práticas que constituam infração da ordem econô-
mica, ou seja, no sentido de que se pediria já uma indenização decorrente da 
decisão do Cade, porque logo depois se diz “independentemente do processo 
administrativo”. Então esse me parece um argumento legal que nos coloca 
em uma encruzilhada: de um lado o artigo 7.º, II, e o artigo 60 e seguintes; 
e de outro lado o artigo 29.

E no plano da lei ordinária, nós podemos ficar aqui debatendo, discu-
tindo, cada qual com a sua opinião, sem chegar a nenhuma conclusão segura. 
Então, neste caso, acho que temos que ir à Constituição. Segundo a regra da 
inafastabilidade do acesso à Justiça, que nos diz que “a lei não retirará da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, como se coloca 
a questão do acesso à Justiça?

No plano administrativo, já foi decidido – e foram aqui citadas deci-
sões pelo Dr. Luciano Godoy – que não existe mais em nosso ordenamento o 
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princípio do esgotamento das vias administrativas para acesso ao Judiciário, 
e em vários julgados se afirma a independência da instância administrativa 
em relação à jurisdição. Mas eu não vou desenvolver esse raciocínio que 
é dos administrativistas. Eu vou desenvolver o raciocínio eminentemente 
processual. 

Eu devo dizer, em primeiro lugar, sobre a proposta do Dr. Luciano 
Godoy de suspensão do processo judicial para aguardar a decisão do processo 
administrativo, que isso na verdade contraria todo o princípio da indepen-
dência das instâncias, além de não estar previsto em lugar nenhum de nossa 
legislação. E não creio que seria conveniente a previsão. Então, nós temos que 
trabalhar com a idéia do artigo 5.º do acesso ao Judiciário. Mas o acesso ao 
Judiciário não é ilimitado. Está submetido a condições de exercício da ação. 
E essas condições que agora nos interessam não são nem a legitimação, nem 
a possibilidade jurídica, mas é exatamente o interesse de agir.

O interesse de agir, como é sabido desde os bancos escolares, desdo-
bra-se em três aspectos: o interesse-necessidade, o interesse-utilidade e o 
interesse-adequação.

O interesse-necessidade, que significa que a via jurisdicional é ne-
cessária para afastar a lesão ou ameaça de lesão; o interesse-utilidade, que 
significa que o provimento jurisdicional ou a intervenção do Judiciário será 
útil para afastar a crise do direito material; e o interesse-adequação, que nos 
diz que o provimento jurisdicional pedido deve ser adequado a fazer cessar 
essa crise do direito material. 

O que nos interessa aqui nessa questão quanto à possível intervenção do 
Poder Judiciário para um exame do mérito, ou seja, da existência de infração 
à ordem econômica – e eu ainda continuo achando que feito isso, a aplicação 
das penalidades seria incumbência do Cade –, é o interesse-necessidade, ou 
seja: A parte precisa ir ao Poder Judiciário para que julgue o mérito a fim de 
afastar a crise de direito material, a situação de violação ou ameaça a direito? 
Em princípio não, exatamente na medida em que já terá tido a possibilidade 
de ajuizar perante o Judiciário medidas antecipatórias, medidas cautelares, 
obtenção de liminares, controle do ato administrativo. 

Então, em princípio, não haverá necessidade de recurso ao Poder 
Judiciário para que este delibere sobre a existência ou não da infração à 
ordem econômica: aguarda-se a decisão do Cade, que tem atribuição para 
isso, e com todas as cautelas que a parte quiser tomar para se acautelar em 
relação aos atos administrativos praticados pela instância administrativa toda, 
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não apenas o Cade, mas também a Secretaria de Direito Econômico etc. para 
evitar a lesão ou ameaça. 

Mas não é possível, a meu ver, descartar a priori essa necessidade, 
porque as condições da ação são sempre examinadas e aferidas pelo juiz no 
caso concreto e, conforme forem afirmadas na petição inicial in statu asser-
tionis, cabe ao juiz verificar pela assertiva do eventual autor, por exemplo 
numa ação declaratória da inexistência da infração à ordem econômica, se 
existe ou não necessidade de recurso ao Poder Judiciário, enquanto o Cade 
trabalha ou mesmo antes que passe a trabalhar.

Não posso descartar a priori essa possibilidade porque, se é certo que 
a simples tramitação de um processo administrativo perante os órgãos da 
defesa econômica pode ser temperada pelo controle do Poder Judiciário, 
é igualmente certo que a simples tramitação já pode provocar prejuízo 
às empresas envolvidas na questão. Os senhores dirão: “Bom, mas pedir 
uma tutela declaratória ao Poder Judiciário vai demorar muito mais do que 
aguardar a manifestação do Cade, já que as duas instâncias vão prosseguir 
separadamente”. Sim, mas mesmo na tutela declaratória pode-se pedir uma 
antecipação de tutela – isso é um pouco discutido pela doutrina, mas a doutrina 
fundamentalmente se orienta nesse sentido. Então, há possível antecipação 
dos efeitos da sentença declaratória que pede a declaração da inexistência 
de infração à ordem econômica que podem ser interessantes para a empresa. 
Então eu acho que, em princípio, pelo desenho da Constituição, da lei, do 
Código de Processo Civil, que exige o interesse de agir como condição de 
ação, o Judiciário não julgará o mérito do ato administrativo por falta de 
interesse de agir (interesse-necessidade). Mas eu não descarto que num ou 
noutro caso se chegue ao Judiciário e se demonstre o interesse-necessidade. 
Dependerá da aferição do juiz e do controle de Segunda Instância, é claro, 
em cada caso concreto.

Agora eu queria fazer, para terminar, algumas considerações sobre as 
propostas do Dr. Luciano Godoy. Perfeitamente de acordo quanto à revisão 
legislativa, que é necessária, mas que não pode jamais vulnerar o princípio 
constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional. Perfeitamente de 
acordo com a especialização dos juízes que se dediquem a decidir a respeito 
dessa causas. Perfeitamente de acordo quanto a possíveis conflitos entre uma 
eventual decisão de mérito, que eu vejo assim como muito rara, e do Judiciário 
e do Executivo, na esfera administrativa. Mas esse não é um fenômeno novo 
no nosso Direito, só que a decisão judicial tem a qualidade de imutabilidade 
que lhe confere a coisa julgada, enquanto a decisão administrativa não tem 



R
E

V
IS

TA
 D

O
 I

B
R

A
C

40

Revista do IBRAC

Microart – 2ª prova 

essa qualidade. Então haverá, a meu ver, uma prevalência da decisão judicial 
de mérito sobre a decisão administrativa. A não ser que se entre com uma 
ação rescisória para rescindir a coisa julgada processual. 

Quanto a conferir ao Cade e a outros órgãos administrativos uma 
função jurisdicional, isso seria introduzir no nosso sistema o contencioso 
administrativo.

Eu sou radicalmente contrária ao contencioso administrativo nos nossos 
meios, na nossa realidade social. Se o Judiciário já não trabalha muito bem, 
imagine com o contencioso administrativo.

Nós somos tradicionalmente um país de jurisdição una, como os Estados 
Unidos, portanto eu só faria uma proposta, pelo menos para abreviar o ca-
minho jurisdicional sobre o ato administrativo quando se tratasse de mérito, 
e isso vai ser objeto do segundo Painel: o mérito do ato administrativo, a 
discricionariedade etc. 

Eu tinha gostado muito, apesar da origem espúria, da Emenda constitu-
cional n. 7, de setembro de 1977, que chamava de contencioso administrativo 
aquilo que não era contencioso administrativo, mas a revisão judicial das 
decisões administrativas diretamente pelos órgãos de 2.º grau, de maneira 
que a instância administrativa, na verdade, corresponderia a um 1.º Grau de 
jurisdição, e a revisão se faria diretamente perante o Tribunal. Eu fiz inclusive 
esta proposta em sede de reforma do Poder Judiciário, mas ninguém me deu 
a menor atenção. Nenhum dos relatores gostou da idéia, porque achavam 
absurdo voltar a uma Emenda n. 7, de 1977, do período militar, como se a 
origem pudesse macular todo o conteúdo de uma disposição. 

Acho que era isso que eu queria dizer, submetendo tudo que disse ao 
crivo e à apreciação dos senhores, e pronta até a mudar de idéia, porque essa 
é uma coisa que eu faço constantemente: rever o meu pensamento à vista 
de novas idéias, de novas reflexões, de novas contribuições, e é exatamente 
para isso que nós estamos aqui reunidos. Muito obrigada.

Carlos Francisco de Magalhães

Bom, me foi dada aqui uma difícil missão, que é substituir Laércio 
Farina na presidência e coordenação desta Mesa. E é uma tarefa um tanto 
ingrata, porque, além de excelente coordenador, com suas observações bem 
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colocadas, sagazes e tudo o mais, ele é um verdadeiro mestre de cerimônias, 
um animador de auditório. De modo que essa sucessão aqui é bastante ingrata. 
Eu gostaria que fosse o inverso. Mas tudo bem.

Então vamos dar início à segunda parte do Painel “A judicialização das 
decisões do Cade”. Olhando agora, acho que o título foi – com o perdão da 
palavra, pois nós mesmos é que o escolhemos –mal traduzido em relação ao 
que queríamos dizer, porque não se trata apenas da judicialização das decisões 
do Cade, mas sim eu diria da judicialização do antitruste, porque causas há que 
foram levadas originariamente para o Judiciário e que nunca foram levadas 
ao Cade, algumas até antes da existência do Cade, do órgão de concorrência 
de defesa brasileiro, e que então não sofreram qualquer ingerência da parte 
administrativa. Inclusive, ainda estão em tramitação ações desse tipo, e por 
força do artigo 29, cuja redação não é muito adequada.

Eu participei da comissão que fez esse anteprojeto, e nós não cogita-
mos da redação do artigo 29, que surgiu depois, colocado por um membro 
do Ministério Público que ocupava a Secretaria de Direito Econômico, e que 
pretendia com esse artigo 29 – que foi colocado pós-discussões – acolher 
ali as ações do Ministério Público que fossem também de interesse difuso, 
relativas a multas etc., que poderiam, concomitante e concorrentemente com 
o processo administrativo, ter então o seu nascedouro e correr sim o perigo 
de prescrição etc. 

De modo que esse artigo 29 – é bom que se explique – é muito im-
portante dentro do tema de hoje e teve essa origem: visava agasalhar essas 
ações públicas propiciadas pelo Ministério Público. 

Mas, enfim, o que eu queria dizer é que realmente o tema não é apenas 
a judicialização das decisões do Cade, mas a judicialização do antitruste em 
geral, porque nós tivemos excelentes precedentes judiciais, usamos 20, por 
exemplo aquela ação em que o conde Armando Álvares Penteado, pela cláusu-
la de não restabelecimento – que eu acho que é bastante conhecida, pelo menos 
dos mais antigos da matéria, não dos anos 1920, mas está lá nos primeiros 
números da Revista dos Tribunais e que realmente é um caso extremamente 
interessante dos anos 1920, inclusive o advogado foi o nosso Dr. Rui Barbosa, 
entende? –, então, a cláusula de não restabelecimento foi um embate entre o 
direito público e o direito privado, que foi travado inclusive com pareceres 
da melhor procedência, dos grandes juristas franceses e italianos da época, 
naquele tempo em que se trazia inclusive pareceres de fora. 
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Então, é um tema absolutamente antitruste, por sua natureza, e foi 
levado para ir embora a parte que defendia a cláusula quisesse levar para 
o direito privado, mas foi para o direito público e realmente prevaleceu o 
direito público.

Em 1993, eu me lembro também de uma ação importante contra as 
distribuidoras de petróleo, em que pela primeira vez se colocou a questão 
de descontos, de preços, de cartel, de compra etc., que também foi levada 
originariamente para o Poder Judiciário – ontem ainda estávamos lembrando 
uma ação levada contra as distribuidoras de petróleo pelo Sindicato de Postos 
de Gasolina, que queria aplicar um engessamento dos preços administrados 
anteriores, e não queria de maneira alguma abrir mão de suas margens de lucro 
por descontos que as distribuidoras concedessem para serem repassados para 
os consumidores, uma guerra de preços que começou a se travar em 1993. 
Então, foi julgada na 40.ª Vara Cível, foi ao tribunal e quando da administração 
da lei aplicou-se a Lei 4.137, que foi sucedida pela Lei 8.884.

Então, existem inúmeros precedentes judiciais, em que a questão não 
chegou a ir para a órbita administrativa, e ainda existirão outras. 

Estas eram as observações que eu queria fazer, ultrapassando um pou-
quinho o tempo, mas me pareceu que eu não teria mais essa oportunidade.

E, finalmente, com referência à colocação do Dr. Luciano, nós temos 
absoluta confiança na Justiça. Achamos que o tema de Direito da Concorrência 
é extremamente sedutor, pois engloba Direito, Economia, trata de grandes 
causas, e nós confiamos que o Judiciário, para uma especialização que se 
dará no futuro, vai realmente conseguir administrar muito bem essa lei, com 
toda a competência que demonstrou em outras causas muito mais complexas, 
como as securitárias etc.

Mas, passemos, então, para essa segunda Mesa, onde vamos falar sobre 
o tema “Discricionariedade”. 

Eu acho que a discricionariedade tem duas faces: aquela do ór-
gão administrativo; e também a do Judiciário examinando as decisões 
administrativas. 

Nós temos nesse cenário uma questão muito importante hoje, que é 
edição da Lei de Processo Administrativo, posterior à Lei 8.874/1994, que 
é da nossa matéria. 
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Essa lei consolidou muitos princípios constitucionais e outros jurispru-
denciais sobre proporcionalidade, eficiência da Administração, tempo etc., e 
princípios que deveriam ser observados.

Então, ao examinar à luz da Lei de Processo Administrativo as decisões 
que sejam proferidas pelos órgãos da concorrência, provavelmente surgirão 
muitos embates e aumentará o elastério, a competência do Judiciário porque, 
ao examinar, por exemplo, se há proporcionalidade em uma multa, vai-se 
examinar provavelmente o mérito dessas decisões. Então, esse também é um 
ponto, um desafio que eu coloco inclusive para os senhores apresentadores, 
a quem a seguir então eu darei a palavra.

José Elaeres Marques Teixeira

Eminentes coordenadores deste 1.º Painel do Seminário, Dr. Carlos 
Francisco de Magalhães, Dr. Laércio Farina, Profa. Ada Pellegrini Grinover, 
a quem rendo aqui as minhas homenagens pela extensa contribuição que 
tem dado ao Direito brasileiro com seus livros, com seus artigos jurídicos 
e, enfim, com suas palestras, na pessoa de quem eu cumprimento os demais 
membros da Mesa, Profa. e Dra. Elizabeth Farina, presidente do Cade, que, 
com bastante tranqüilidade, serenidade e competência, tem presidido o ór-
gão, o que é importante para que este tenha a credibilidade necessária nessa 
questão que envolve Direito da Concorrência, Dra. Barbara Rosenberg, da 
SDE, demais presentes, advogados e advogadas.

O tema deste 1.º Painel sem dúvida nenhuma é atual, tormentoso, de 
modo que eu parabenizo os organizadores do evento pela sua escolha e pela 
sua colocação como tema de abertura.

Nós sabemos que a judicialização das decisões do Cade, ou controle 
judicial dessas decisões, é algo que requer, creio eu, uma abordagem serena, 
tranqüila e sem posições extremadas. E digo isso porque nós constatamos hoje 
que no Brasil vivemos momentos de afirmação do Direito da Concorrência, o 
que implica reconhecer que, se não todas, pelo menos a maioria das questões 
surgidas nessa área são questões novas e com repercussões as mais diversas 
tanto no ambiente da economia nacional como na vida das empresas e também 
de boa parte dos consumidores.

Antes de começar, gostaria de dizer que, quando finalizaram as duas 
primeiras exposições, eu comecei a ficar preocupado porque, diante do que 
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preparei aqui para expor, eu achei que ficaria sozinho. Para meu alento, a 
Profa. Ada me salvou. 

Nós sabemos – vou tratar no início um pouco da questão da discricio-
nariedade administrativa em seu aspecto geral – que desde a clássica obra do 
Seabra Fagundes sobre controle dos atos da Administração Pública, a maioria 
dos autores, com algumas exceções, tem afirmado que o mérito do ato ad-
ministrativo é insuscetível de controle judicial, o que significa dizer que os 
aspectos de oportunidade e conveniência estão reservados à Administração 
Pública. Esta é uma doutrina bastante antiga nossa, que tem sido defendida 
pela maioria dos doutrinadores.

Entretanto, com o advento da Constituição de 1988, que promoveu, 
na verdade, uma verdadeira constitucionalização da Administração Pública 
– que é importante ressaltar – e uma dependência do direito administrativo 
à Constituição, essa doutrina vem sendo superada pouco a pouco, e hoje 
nós verificamos que paulatinamente firma-se um pensamento novo sobre os 
limites do controle judicial dos atos e decisões administrativas. E, apenas 
para ilustrar, eu trago aqui as edições de Cláudio Ari Mello e Maria Sylvia 
Zanella di Pietro, que dizem o seguinte:

O Cláudio Ary Mello, que é meu conterrâneo, membro do Ministério 
Público do Rio Grande do Sul, afirma que o contato com o direito constitu-
cional tem produzido uma autocrítica do direito administrativo e uma revi-
são dos conceitos nucleares de sua dogmática – entre os quais justamente a 
doutrina da discricionariedade administrativa –, do que resulta um refluxo 
consistente, segundo ele, e sustentável da tese da injusticiabilidade dos atos 
e decisões discricionárias. 

Por sua vez, a eminente professora paulista Maria Sylvia Zanella di 
Pietro, conhecida de todos nós, assevera que, apesar de reconhecer que ao 
Judiciário é vedado exercer o controle do mérito do ato administrativo, ad-
verte que é necessário manter a discricionariedade em seus devidos limites, 
para impedir as arbitrariedades da Administração praticadas sob o pretexto de 
agir discricionariamente em matéria de mérito. E, na seqüência de sua expo-
sição, a Profa. Maria Sylvia Zanella di Pietro discorre sobre o que chama de 
“princípios limitadores da discricionariedade administrativa”, entre os quais 
inclui o princípio da moralidade e o princípio da razoabilidade.

Essa tendência em limitar a discricionariedade administrativa tem sido 
seguida, no meu modo de ver, pelo Judiciário brasileiro. Pode-se constatar 
isso pelas decisões proferidas pelos tribunais. Aqui tenho apenas um prece-
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dente do Superior Tribunal de Justiça, o REsp 575280, originário aqui de São 
Paulo, quando o Tribunal registrou que não há discricionariedade do admi-
nistrador frente aos direitos consagrados constitucionalmente. E, no Supremo 
Tribunal Federal, entre os precedentes sobre o tema, eu lembro o Recurso 
Extraordinário 131661, segundo o qual, na dicção sempre oportuna do Prof. 
Celso Antônio Bandeira de Mello, não há margem para a Administração 
atuar com excessos ou desvios ao decidir, competindo sempre ao Judiciário 
a glosa cabível.

Consolida-se, portanto, tanto da doutrina como na jurisprudência a idéia 
de que no atual estágio do Direito nacional não é mais possível sustentar a 
tese da imunidade judicial dos atos administrativos discricionários, não só 
no que toca a aspectos formais, mas também no tocante ao próprio mérito. 
E, em face do texto constitucional e dos princípios ali consagrados, nenhuma 
autoridade, penso eu, está totalmente livre para agir no exercício de função 
administrativa, ainda que no exercício de poderes discricionários; no que 
toca à conformidade do ato com as normas e os princípios constitucionais, 
não há liberdade, penso eu, e sim vinculação.

O móvel da autoridade pública investida de poderes discricionários não 
pode ser outro senão de dar eficácia às normas e aos princípios constitucionais, 
em especial, aqueles relacionados com a atividade da Administração Pública. 
Portanto, sempre que verificado ou desvio de finalidade ou descompasso do 
ato ou da decisão administrativa com a vontade da Constituição, a interposição 
judicial se impõe, com amplo prospecto de conhecimento.

A discricionariedade administrativa – eu ressalto – assume importância 
fundamental na discussão do controle dos atos e das decisões do Cade, na 
medida em que os seus pronunciamentos – é o que afirma boa parte dos autores 
que se ocupam desse tema – constituem decisões administrativas técnicas 
e, portanto, decorrentes do exercício de uma chamada discricionariedade 
técnica. Além disso, há sérias controvérsias sobre a relação entre conceitos 
jurídicos indeterminados e discricionariedade administrativa, conceitos 
jurídicos indeterminados estes de que a Lei 8.884 está repleta, daí a grande 
dificuldade de aplicação dessa lei.

Ao tratar do controle judicial de decisões tomadas no exercício de 
discricionariedade técnica, o hoje Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
Eros Roberto Grau, seguindo aqui a doutrina crítica do português Antônio 
Francisco de Souza, não admite que a inegável dificuldade no exercício do 
controle de decisões altamente técnicas resulte em autorização para que a 
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Administração Pública decida conforme a sua livre apreciação subjetiva. Tais 
são as palavras do Prof. Eros Roberto Grau.

Segundo ele, quando apresentada ao juiz matéria que não conhece, deve 
ele então ouvir peritos que esclareçam os fatos sobre os quais decidirá. E, 
nessa mesma linha de pensamento, também a Profa. Maria Sylvia Zanella di 
Pietro, que, ao lembrar que a discricionariedade técnica pode provocar lesão 
ou ameaça de lesão a direito, ensejando portanto a correção judicial, ressalta 
que, entre os conceitos jurídicos indeterminados contidos na lei, os concei-
tos técnicos são precisamente os que menos geram discricionariedade, pelo 
simples fato de que a indeterminação pode desaparecer com a manifestação 
do órgão técnico. E acrescenta ainda que no direito brasileiro os peritos são 
considerados auxiliares da Justiça e com suas manifestações o Judiciário pode 
transformar em determinado um conceito que na lei aparece como indeter-
minado. Se a definição feita pelo ato administrativo for incorreta e causar, 
portanto, dano ou ameaça de dano, pode ser invalidada pelo Judiciário. EsTa 
é a posição da Profa. Maria Sylvia Zanella di Pietro.

Eu não poderia deixar de referir aqui ainda a lição do Prof. Tercio 
Sampaio Ferraz Junior, que ao tratar das decisões do Cade, inclusive em 
artigo publicado na Revista do Ibrac, sobre atos de concentração e após 
fazer a distinção do que ele chama discricionariedade técnica própria e dis-
cricionariedade técnica imprópria, entende que as decisões que aprovam ou 
desaprovam atos de concentração pertencem a esta última categoria, ou seja, 
a da discricionariedade técnica imprópria. Isso implica reconhecer que com 
essas decisões o Cade não expressa um juízo de conveniência e oportunidade 
mas uma vinculação a ditames legais referentes à proteção da livre iniciativa 
e da livre concorrência.

O que se verifica, portanto, creio eu, é que, no que toca à discriciona-
riedade técnica, há uma forte tendência no âmbito da doutrina em reconhecer 
que esta não confere liberdade à Administração e, portanto, ao decidir uma 
questão que envolve conhecimentos técnicos, deve a autoridade pública buscar 
sempre a solução técnica mais adequada ou, em outras palavras, a melhor 
solução para o caso. Quanto mais, portanto, se afastar dessa proposição, maior 
será a probabilidade de a decisão ser alterada no âmbito do Judiciário.

No que se refere aos direitos jurídicos indeterminados – de que, como 
já afirmei, a Lei 8.884 está cheia – é bom lembrar que aqui no Brasil esse é 
um tema que passou a ser abordado pela doutrina há pouco tempo e a inspirar 
algumas decisões judiciais com a aplicação do que se tem entendido a respei-
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to dos conceitos jurídicos indeterminados, embora se trate de uma doutrina 
bastante explorada na Alemanha, na Itália, em Portugal e na Espanha. 

E nós temos alguns poucos textos sobre essa questão dos conceitos jurí-
dicos indeterminados. Um desses textos que eu acho extremamente importante 
é o de Regina Helena Costa, intitulado “Conceitos jurídicos indeterminados 
e discricionariedade administrativa”. Nele a autora, seguindo uma posição 
que me parece ser aquela mais seguida pela Itália, consigna que no estudo 
dos conceitos jurídicos indeterminados é necessário fazer a distinção, por 
um lado, entre os conceitos que ela chama de experiência, e por outro lado, 
os conceitos que ela denomina de conceitos de valor.

Em se tratando de conceitos de experiência, segundo essa posição, não 
há margem de liberdade na definição do seu significado, porque estes são 
determináveis mediante interpretação da lei. Já nos conceitos de valor, sendo 
insuficiente o processo interpretativo, cabe à autoridade administrativa então 
definir o conceito por intermédio de sua apreciação subjetiva. 

Entretanto, isso não significa total liberdade do administrador, que 
deverá, diante de duas ou mais soluções possíveis, nortear a sua apreciação 
subjetiva pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, que, ali-
ás, tem sido aplicado no âmbito do Cade. Eu me recordo que no caso que 
julgou os atos de concentração da Vale do Rio Doce, o conselheiro Ricardo 
Cueva – e ele pode confirmar isso depois – faz referência, na decisão dele, 
ao princípio da proporcionalidade, ou seja, a direção seguida nessa decisão 
foi a aplicação do princípio da razoabilidade, ou da proporcionalidade, que 
é um desdobramento do princípio da razoabilidade.

Como disse, na Lei 8.884, a maioria dos conceitos jurídicos indeter-
minados é de difícil compreensão. No meu modo de entender, dentro dessa 
divisão entre conceito de experiência e conceito de valor, a maioria dos con-
ceitos jurídicos indeterminados da lei pode ser classificada como conceitos 
de experiência ou conceitos empíricos, determináveis, portanto, mediante 
critérios objetivos. Isso implica dizer que, desde que estudos e pareceres 
técnicos apontem, por exemplo, no sentido de posição dominante ou de ato 
que prejudique a livre concorrência, uma única solução pode ser adotada pelo 
Cade, ou seja, a implementação de medidas destinadas a suprimir a violação 
da ordem econômica.

O inverso também, obviamente, é verdadeiro, e aqui eu invoco uma 
lição do Prof. Carlos Ari Sundfeld, que afirma que, quando trata dos atos de 
concentração apreciados pelo Cade, segundo ele, no sistema da Lei 8.884, 
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a autorização é vinculada quando o processo comprovar que a operação de 
concentração não constitui infração atual ou potencial à ordem econômica. 
Nesse caso, o interessado tem inquestionável direito subjetivo a ela, sendo 
o Cade obrigado a expedi-la, sob pena de ilegalidade passível de correção 
judicial. Esta é aposição do Prof. Carlos Ari Sundfeld.

Assim, resumindo esta minha breve exposição, eu diria que, após o 
advento da Constituição de 1988, tanto a doutrina quanto a jurisprudência 
nossas vêm avançando no sentido de submeter ao controle judicial até mes-
mo o mérito dos atos administrativos discricionários. Isso tem levado certos 
autores a falar não mais em legalidade em sentido estrito, como limite ao 
exercício do poder discricionário da Administração Pública, mas sim em 
ilegalidade em sentido amplo, que abrange principalmente os princípios 
com assento constitucional. O fato de as decisões do Cade decorrerem do 
exercício de uma discricionariedade técnica não significa que estejam imunes 
ao controle judicial no tocante a seu mérito, embora haja quem defenda que 
nas questões técnicas complexas – e com fortes argumentos digo aqui –, o 
Judiciário deve exercer um controle mínimo. Então, há essa posição de que 
o Judiciário deve, apenas no que diz respeito à fundamentação, exercer um 
controle mínimo, de forma que, se o Cade proferir uma decisão, e esta decisão 
estiver devidamente fundamentada, então o Judiciário só teria o poder de ir 
até esse momento; não poderia avançar no controle judicial. Mas o certo é 
que a posição que me parece majoritária inclina-se em reconhecer que da 
dificuldade para o exercício do controle dessas decisões não resulta a plena 
liberdade à Administração, devendo o juiz apreciar até mesmo a solidez dos 
critérios técnicos que deram ensejo à decisão, valendo-se, então, quando 
necessário, de perito no assunto. Essa é, então, uma questão difícil, porque 
sabemos que o Judiciário não tem estrutura para produzir esse tipo de prova. 
É uma questão que eu não sei como resolver.

Os conceitos jurídicos indeterminados contidos na Lei 8.884, enfim, 
penso eu, não conferem ao Cade plena discricionariedade, porque, em se 
tratando de conceitos da experiência, não há liberdade na sua definição, sendo 
determináveis mediante processo interpretativo. E, ainda que alguns desses 
conceitos venham a ser considerados conceitos de valores, isso não signifi-
ca total liberdade, já que a sua definição deve ser buscada com a aplicação 
do princípio da razoabilidade. Para finalizar, reconheço que, sem dúvida, 
há uma certa preocupação, no âmbito do Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência, da qual eu compartilho, com a possibilidade sempre presente 
da desconstituição de decisões do Cade, e teme-se com isso pela instalação da 
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insegurança jurídica, porque as decisões do órgão especializado para avaliar, 
discutir, debater, enfim, deliberar sobre condutas potencial ou efetivamente 
anticoncorrenciais estão sujeitas a invalidação por juiz que nem sempre 
tem familiaridade com essas questões, como já foi colocado aqui pelo Prof. 
Luciano Godoy.

Mas, no meu modo de ver, a solução para esse problema delicado 
não me parece que seja procurar limitar ao máximo o controle judicial das 
questões de Direito da Concorrência pelo Judiciário, porque isso não tem 
respaldo no que se tem escrito sobre controle dos atos da Administração e 
também nas decisões que têm sido proferidas tanto pelo Superior Tribunal 
de Justiça como pelo Supremo Tribunal Federal.

Fiquei pensando como é que se poderia resolver essa questão, e me 
surgiu a idéia – que, no entanto, não me parece possível de ser implementada, 
e, portanto, vou apenas expô-la aqui – que é a possibilidade de suprimir do 
Judiciário o mérito das questões de Direito da Concorrência, criando uma 
espécie de jurisdição anômala, como tem o Tribunal de Contas da União, cuja 
decisão, no julgamento das contas dos administradores públicos, é definitiva. 
Então, nesse caso o Judiciário não pode interferir. Seria, então conferida ao 
Cade uma competência exclusiva para definir se determinada conduta é ou 
não anticoncorrencial.

Eu creio que no nosso sistema atual não seria possível isso. Seria neces-
sário criar – e nesse caso seria necessário alterar o texto constitucional – uma 
outra jurisdição, conferindo competência exclusiva ao Cade, mas sempre em 
nível de alteração do texto constitucional.

Só que essa solução ainda não me parece viável porque o que se tem dito 
é que a liberdade de iniciativa constitui direito fundamental da Constituição, e 
sabemos que pelo nosso sistema ao Judiciário compete decidir sobre direitos 
fundamentais e zelar pelos princípios e direitos fundamentais. Então, fica esta 
questão no ar, que a princípio não me parece possível, mesmo com alteração 
constitucional, mas que, enfim, é uma idéia.

Uma sugestão que me parece adequada é a que já foi até referida aqui 
e que consta do Relatório sobre Defesa da Concorrência no Brasil da OCDE. 
Segundo o último Peer Review, o Brasil deve ter Varas especializadas para 
o julgamento de casos relativos ao Direito da Concorrência. E essa é uma 
proposta que na verdade coincide com uma tendência atual do Judiciário 
brasileiro, especialmente no âmbito da Justiça Federal, que é a especialização 
de Varas. E eu lembro aqui, a título de exemplo, que a Justiça Federal tem 
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criado por todo o Brasil as chamadas Varas especializadas no julgamento de 
crimes contra o sistema financeiro e de lavagem de dinheiro, exatamente para 
proporcionar uma especialização de juízes que atuam nessa área e obviamente 
decisões mais consistentes e com conhecimento de causa – segundo relatos 
essa Varas têm proporcionado resultados positivos.

Eu creio que essas Varas especializadas são importantes e não depen-
dem, na verdade, sequer de lei para que sejam criadas. Basta que os Tribunais 
(no caso da Justiça Federal, os Tribunais Regionais Federais; e no caso da 
Justiça dos Estados os respectivos Tribunais de Justiça) tenham, digamos 
assim, esse ânimo político, se conscientizem da necessidade de sua criação 
e implementem essas Varas especializadas em Direito da Concorrência. 
Basta uma decisão de ordem administrativa do Tribunal para que essas Varas 
possam ser criadas.

A especialização no âmbito do Judiciário, nessa questão do Direito 
da Concorrência, não tenho dúvida de que resultará, por um lado num aper-
feiçoamento dos juízes para lidar com questões do direito da concorrência, 
e por outro facilitará – e isso é importante – o diálogo entre os órgãos do 
Sistema Brasileiro da Concorrência e o Poder Judiciário, porque você sabe 
com quem o juiz tem de falar sobre Direito da Concorrência. E, por fim, trará 
aqui uma melhor segurança jurídica no tocante ao adequado tratamento a ser 
dado por juízes a essas questões delicadas e reconhecidamente com enormes 
repercussões sociais e econômicas.

Creio que o meu tempo já acabou, e eu agradeço então a atenção de 
todos e, na parte dos debates, espero que tenhamos a oportunidade de falar 
mais alguma coisa. Muito obrigado.

Erik Frederico Gramstrup

Dr. Carlos Magalhães, em primeiro lugar me permita cumprimentá-lo, 
e na sua pessoa cumprimentar os ilustres membros desta Mesa e também o 
eminente auditório que nos escuta. 

Eu agradeço muito ao Ibrac a oportunidade de estarmos aqui para 
conversar, eu que tenho sido sempre um estudante amoroso do Direito da 
Concorrência, assunto que sempre me fascinou, porque tomei contato com 
ele tanto no exercício da jurisdição como também no exercício da docência. 
E sempre achei conveniente que a Justiça, em peculiar a Justiça Federal, 
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mantivesse um diálogo atento não só com os órgãos administrativos de defesa 
da concorrência e o Ministério Público, mas também com os profissionais do 
Direito e da Economia especializados nessa matéria, que são no Brasil uma 
pequena elite e que, portanto, não deve ser tão difícil assim encontrá-los, 
como estamos fazendo hoje, para manter essa conversação.

Os dois temas que nos ocupam a meu poderiam ser estudados sob o 
mesmo enfoque. Antecipo a minha opinião de que o enfoque exclusivo da Lei 
8.884/1994 não é suficiente para dar cabo das duas problemáticas questões 
que estão sendo debatidas aqui esta manhã.

Não é possível nos atermos exclusivamente a essa lei de regência do 
microssistema do antitruste para solucionar um tema tão grave. O enfoque 
constitucional se mostra, portanto, um enfoque necessário. No entanto, talvez 
os senhores criem a seguinte expectativa ao me ouvir dizer isso: bom, então 
ele seguramente falará da inafastabilidade da jurisdição, desse tema clássico 
de que a lei não pode retirar o conhecimento do Poder Judiciário etc.

Sim, esse assunto será tocado, porque não pode deixar de sê-lo. 
Mas, quando eu falo em enfoque constitucional, o que eu quero dizer é 
que, antes de tudo, deve ser levado em consideração o que consta do artigo 
7.º da Constituição de 1988, ou seja, o que consta da nossa Constituição 
econômica.

Não se pode ler a Lei 8.884 sem conjugá-la com a nossa Constituição 
econômica. Não se pode ler, aliás, nenhum texto de lei ou de regulamento 
que regule o assunto ordem econômica sem se ater e sem confrontá-lo, in-
terpretá-lo e preencher suas lacunas à luz da principiologia que nós temos 
no Título VII da Constituição Federal.

E o que nossa Constituição econômica estatui? Eu não tenho dúvida 
alguma, embora os senhores talvez estranhem o uso desse termo, de que a 
Constituição Federal de 1988, no âmbito do sistema econômico eleito por 
ela, nos estatuiu, para bem ou para mal – não estou aqui fazendo juízo de 
valor – uma ordem econômica do tipo neoliberal. O Estado foi bastante afas-
tado da intervenção econômica direta. Ele só pode fazer isso topicamente, 
em circunstâncias muito excepcionais e, mesmo assim, com autorização 
legal ou expressa para fazê-lo. E a ele o que foi reservado, na realidade, 
foi o exercício de alguns monopólios também muito tópicos – aliás um 
deles está em discussão agora na Suprema Corte. E além desse exercício 
muito tópico, setorizado, de dois monopólios especificamente previstos na 
Constituição, e que não podem ser ampliados pela legislação, ele reservou 
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ao Estado o quê? Fomento, regulação, repressão ao abuso do poder econô-
mico (matéria que nos interessa de perto hoje) e uma certa intervenção na 
ordem econômica por meio da prestação do que lhe é próprio (os serviços 
públicos), por meio da sua execução orçamentária, que nós sabemos, desde 
o tempo de John Maynard Keynes, acaba tendo extrema influência sobre o 
andar da carruagem econômica.

Então, ao Estado foi reservado isto. E particularmente no artigo 173 
da Constituição, numa dessas formas, aquele mandamento que está hoje aqui 
em debate de que a lei deverá reprimir o abuso do poder econômico.

Quando se diz a lei, se diz a Lei, e não o órgão X ou o órgão Y. E a 
lei a que se refere a Constituição é a legislação que implementa a existência 
e as competências das agências reguladoras, serão as leis complementares 
que vierem a reorganizar o Sistema Financeiro Nacional e definir as compe-
tências do Banco Central do Brasil, são as que disciplinam o exercício das 
competências do Poder Judiciário, são as que definem as competências do 
Ministério Público, como também é a Lei 8.884/1994 e as leis que vierem a 
suplantá-la, a substituí-la, a completá-la, a alterá-la.

Quando a Constituição se refere à lei, nós não podemos fazer aquela 
interpretação literal, pueril, ingênua de que se está fazendo referência a uma 
lei.

Quando a Constituição diz a lei, quer dizer a legislação, e a legislação 
é o conjunto de todas essas coisas, salvo alguma omissão de minha parte por 
lapso de memória.

Então, nós temos aí em jogo tudo: o Judiciário, o Ministério Público, 
o Cade, as agências reguladoras, o Banco Central e quem mais a lei vier a 
dizer que é competente para a tutela desses direitos.

É claro que numa ordem econômica neoliberal o bom funcionamento 
das estruturas de livre mercado se torna um interesse difuso. Por que um 
interesse difuso? É uma questão elementar. Por que a Lei 8.884 diz que é? 
Aliás, ela inicia assim, dizendo que os interesses protegidos por essa lei são 
interesse titularizados da coletividade.

Quando a Lei 8.884 fez isso, o fez num momento de modismo, como 
alguns comentaristas iniciais dela ousaram afirmar? Eu creio que não. Creio 
que a Lei 8.884 estava apenas reafirmando algo que é decorrência de nossa 
Constituição econômica.
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Numa ordem econômica neoliberal, o bom funcionamento do livre 
mercado é um interesse de toda a sociedade. E é exatamente pelo fato de se 
tratar de um interesse difuso, de um interesse de toda a sociedade, que há 
uma multiplicidade de órgãos e instâncias estatais encarregadas da tutela 
desse interesse difuso. Seria muito estranho, em matéria de concorrência, 
ironicamente querermos conferir o monopólio da verdade a alguém. Seria 
uma grande ironia, e não deixaria de ser um paradoxo.

Mas eu gostaria que os senhores entendessem bem o que quero dizer. 
A minha colocação aqui de maneira alguma é radical ou agressiva. Não se 
trata disso. Eu estava apenas estabelecendo alguns pressupostos, pois até por 
temperamento sou um amigo da moderação, das soluções intermediárias, 
negociadas, enfim, das soluções de meio-tom.

Dentro desses pressupostos, e dentro do pressuposto da inafastabili-
dade da jurisdição, nós temos então essa multiplicidade de órgãos e agentes 
envolvidos na aplicação da legislação de defesa da concorrência. Esse órgão 
não é um só; são vários, mesmo no âmbito da Administração Pública.

Os senhores vejam que eu insinuei aqui vários assuntos provocativos. 
Está por se resolver ainda a questão de competência entre Cade e agências, 
na maioria dos casos. Está por se resolver, na minha opinião, pois no mo-
mento atual está muito mal resolvida a questão da competência Cade versus 
Banco Central.

Então, se colocarmos ainda nesta panela a questão do Ministério Público 
e do Judiciário, a situação se torna ainda mais complicada, e temos que ter 
todo o cuidado ao nos aproximar dela.

Dentro desses pressupostos que eu mencionei – trata-se de um direito 
difuso; estamos num sistema em que há inasfastabilidade da jurisdição; o 
artigo 173, § 4.º, da Constituição não confere monopólio a ninguém – e não 
pode conferir, porque de direito difuso se trata –, o que nós temos, então, na 
Constituição que refrearia uma atuação do Judiciário? Quase nada que diga 
respeito a essa matéria. O que a Constituição diz é que, havendo deliberação 
da assim chamada Justiça Desportiva, o Judiciário deve aguardar essa mani-
festação, se ela for feita em um prazo razoável.

E, afora o que está expresso na Constituição, nós toleramos a exclusão 
do Judiciário nas hipóteses em que se instaura a arbitragem. Mas por que se 
tolera isto? Porque as partes livremente escolheram esse caminho. E assim 
como as partes podem livremente deixar de vir ao Judiciário, elas podem 
também escolher o caminho da jurisdição privada. São esses os fundamentos 
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que o Supremo Tribunal Federal acolheu, e me parece que são fundamentos 
muito razoáveis ao dizer da constitucionalidade da Lei da Arbitragem. Com 
exceção desses casos, nenhum se exclui – nem mesmo o primeiro que eu 
citei, porque se trata apenas de “aguardar” e não de “excluir”. De qualquer 
forma, nenhum exclui a apreciação jurisdicional.

No entanto, quanto à primeira questão: pode antecipar-se o Poder 
Judiciário? E, respondendo à provocação do Dr. Laércio: “Pode o juiz apli-
car multa de trânsito?” Evidentemente que não. Mas nós temos que tomar 
cuidado em Direito, porque às vezes a questão está não em colocar bem as 
respostas, mas em colocar bem as perguntas. Não se trata em absoluto disso. 
Não se trata de aplicar multas de trânsito. 

Ao Judiciário compete conhecer sempre da existência de atos ilícitos. 
Lembremos que, como se trata de interesses difusos, a repressão se dá no 
âmbito civil, administrativo e penal. Então, os interesses difusos são interesses 
tão delicados, e têm tal primazia dentro do ordenamento jurídico, que a sua 
proteção é ampla: é uma proteção que envolve sempre todos esses âmbitos 
que eu mencionei, que envolve responsabilidade objetiva, solidariedade, 
que no ordenamento jurídico é uma questão tratada com toda a delicadeza e 
cheia de dedos, porque se sabe que se trata de bens cuja lesão é sempre de 
difícil reparação.

Pois bem, antes que eu acabe me perdendo ao longo de todas essas 
considerações, o Judiciário tem um papel aqui? Sem dúvida que tem. Tem 
um papel nas ações coletivas de defesa dos interesses difusos. Tem um papel 
não só na execução das decisões do Cade, mas também dos atos, dos “gui-
chês” da concorrência, enfim, dos órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência, que é a forma que eu considero a mais adequada de se referir 
a eles. Essa palavra “guichê” é uma palavra horrorosa. Nós deveríamos 
bani-la do nosso vocabulário. Mas, enfim, dos órgãos do Sistema Brasileiro 
Administrativo da Defesa da Concorrência, porque esse sistema é completado 
pela tutela judicial e pela atuação do Ministério Público.

Pois bem, voltando à questão do Dr. Laércio: então ao Judiciário cabe 
aplicar multa de trânsito? Evidentemente que não. O Judiciário não deve 
mesmo antecipar-se ao Cade para que houve infração e que vai, portanto, 
aplicar a pena de recomendação de licença compulsória de patente, ou a pena 
de publicação às expensas do ofendido, ou a pena de multa calculada sobre 
o faturamento do infrator.
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Isso realmente ele não deve fazer, e a Dra. Ada Pellegrini brilhan-
temente antecipou-se ao problema dizendo que a falta de interesse de agir 
funcionaria aqui como um filtro poderoso para evitar que uma manifestação 
tão inconveniente ocorresse, embora ela não exclua – e eu acho que essa 
ressalva é cautelosa – que nunca possa ocorrer. Eu assumo a mesma cautela, 
mas digo que ordinariamente não pode ocorrer.

No entanto, outra coisa bem diferente é se algum interessado vem ao 
Judiciário alegando a existência de um ato ilícito e pede que o Judiciário 
arbitre indenização ou imponha uma obrigação de fazer ou não fazer. Isso o 
Judiciário pode fazer antes, durante ou depois, porque é sua missão consti-
tucional fazê-lo em qualquer âmbito jurídico. Só lhe é imposta uma espera 
naquele caso em que a Constituição se refere à assim chamada Justiça 
Desportiva. Nos demais casos, não é que ele pode, ele tem a obrigação cons-
titucional, o múnus constitucional de fazê-lo.

Mas aqui nós estamos numa situação bem diferente, que seria o 
Judiciário antecipar-se ao Cade e exercer a sua competência administrati-
va. Como eu disse, o âmbito de defesa desses interesses difusos é amplo, e 
comporta mais de uma solução, mais de um caminho. Portanto, a resposta a 
essa pergunta é: não se trata de aplicar multa de trânsito, porque o Judiciário 
realmente não pode fazê-lo, mas é que ele faz muitas outras coisas afora esta, 
que ele não pode, aliás, fazer.

Arbitrar indenizações, impor obrigações de fazer ou não fazer, a mim 
me parece tranqüilo que ele possa fazê-lo em qualquer momento.

A questão é que a própria Lei 8.884 diz que, nesses casos, o Cade 
deve ser intimado a participar do processo. E dá uma solução pífia, dizendo: 
querendo, ele pode vir como assistente.

Essa figura processual da assistência na maior parte das vezes não 
justifica a intervenção do Cade, porque o Cade quer intervir ali não para 
assessorar o autor ou o réu, mas quer interferir para que a legislação de 
concorrência seja corretamente aplicada. De uma maneira muito parecida 
como o Ministério Público faz quando intervém como custos legis. Então, 
esta solução não está bem equacionada. Eu espero que agora, já que esta-
mos falando de reforma da legislação de concorrência, da criação de uma 
grande agência, e o Cade dentro dela como um tribunal, essa questão seja 
objeto de maior atenção, porque nem sempre ele terá esse interesse de figu-
rar como assistente de uma das partes. Muitas vezes ele quer figurar como 
interventor imparcial, e não há uma figura, em nossa legislação processual, 
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que assegure esse tipo de intervenção, que é uma lacuna lastimável no nosso 
direito processual, e particularmente no subsistema processual de aplicação 
da legislação antitruste.

No entanto, quanto à segunda questão, não há dúvida nenhuma de 
que o Cade – e não só o Cade, mas também a SDE e o conselheiro-relator, 
em algumas situações – exercem competências que poderiam se definir no 
âmbito da discricionariedade e até mesmo da famigerada discricionariedade 
técnica. Os exemplos são inúmeros: na oportunidade ou não de se adotar 
uma medida preventiva e seu conteúdo específico, há discricionariedade, há 
exercício de competência discricionária; na definição de mercado relevante 
de bens ou serviços, que é um pressuposto de mérito importantíssimo do 
processo administrativo, não há dúvida nenhuma que há uma discriciona-
riedade grande atribuída pela própria legislação ao Cade; na alteração do 
percentual (aqueles famosos 20%, resultado de alguma fórmula de alquimia 
do legislador) para segmentos específicos da economia. Na minha modesta 
opinião, o Cade aqui está vinculado apenas quanto à forma do ato, e no meu 
modo de entender ele deve alterar sempre esse percentual por resolução, mas 
não quanto à oportunidade ou ao conteúdo, se vai ser 30, se vai ser 50 ou 
75, isso é também objeto de competência discricionária dele; na aplicação 
em geral da regra da razão, não há dúvida nenhuma; na oportunidade, jus-
tamente tomando-se em consideração a regra da razão de se aplicar ou não 
uma das sanções previstas na Lei 8.884 e em que medida, em que dosime-
tria, também aqui há exercício de competência discricionária; na aprovação 
ou aprovação sob condições de atos de concentração; na consideração – e 
aqui os senhores vão estranhar o que estou dizendo, certamente – ou não 
dos efeitos que ele deve atribuir aos acordos de leniência. Esse assunto 
ainda está por se resolver porque o instituto da leniência no Brasil ainda é 
mico-leão-dourado, ou seja, quando vemos algum caso, temos vontade de 
fotografar de tão raro, mas talvez porque a lei tenha sido excessivamente 
rigorosa. Ela foi tão desejosa de se cercar de todas as limitações e garan-
tias, que acabou quase que eliminando a possibilidade prática da leniência, 
tantos e tão rigorosos são os requisitos que impõe. Mas me parece que – e 
aqui estou divergindo provavelmente do que a maioria dos senhores pensa 
– na apreciação dos efeitos atribuídos ele tem também uma margem de 
discricionariedade (lamentavelmente meu tempo é pequeno e eu não posso 
detalhar mais essa questão; em outra ocasião detalharei meu pensamento). 
Na aferição dos termos que devem constar de compromisso de cessação, na 
aferição dos termos que devem constar de compromisso de desempenho, 
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enfim, há inúmeros e bons exemplos de exercício de competência discri-
cionária por parte dos órgãos administrativos de defesa da concorrência. E 
se eu concordo inteiramente com a brilhante colocação de meu predecessor 
no sentido de que, mesmo nesses casos de competência discricionária, há 
uma possibilidade de controle judicial, as pessoas que já me ouviram já 
estão acostumadas a ouvir a minha cantilena, sempre digo isso aos meus 
colegas de magistratura: nós devemos ser cautelosos, devemos ser cheios 
de dedos e ter muito cuidado antes de conferir uma liminar. Por quê? Sem 
dúvida nenhuma que aqui há discricionariedade técnica e há sempre aquele 
contra-argumento de que o juiz pode se valer do perito. Sim, mas no exa-
me de uma liminar inaudita altera pars freqüentemente ele não tem esse 
auxílio. Daí que a sua atitude deva ser uma atitude de self restraint uma 
atitude de contenção, de cautela, de imenso cuidado nessas ocasiões. Mas 
que há possibilidade em tese do controle judicial há. 

Qual seria o principal vetor desse controle? Os famosos critérios 
de proporcionalidade e razoabilidade da medida, que se traduzem, como 
os senhores sabem, naqueles critérios de necessidade, de adequação, de 
proporcionalidade em sentido estrito. Sem dúvida nenhuma – e aqui eu 
reitero tudo o que meu predecessor disse –, tudo isso está complicado pela 
falta ou parcial falta de legitimação social, porque o Judiciário carece de 
especialização, está envolvido com o problema da morosidade – quisera 
eu ter as estatísticas que a Dra. Elizabeth apresentou aqui: uma única Vara 
federal é capaz de triplicar ou quadruplicar essas estatísticas, infelizmente 
não de feitos resolvidos, mas as outras. E há também um problema de legi-
timação social derivado desses inúmeros casos escandalosos, de corrupção 
e de desvio da função jurisdicional ou até mesmo administrativa, exercida 
dentro do âmbito da Administração, que têm com muita razão chocado a 
sociedade e retirado uma parte da legitimação social do Poder Judiciário. 
Mas esses problemas são todo de ordem metajurídica; eles não afastam a 
possibilidade do controle em tese.

O que fazer, então? Criar várias especializadas, como foi sugerido 
aqui? Penso que sim. Mas seria impossível, pois a nossa estrutura atual 
não permite a criação de Varas especializadas em direito da concorrência, 
porque nós temos muitas outras demandas: Varas especializadas em direito 
ambiental, Varas especializadas em crime de lavagem... Haverá um mo-
mento em que não sobrarão nem juízes nem servidores para tanta especia-
lização. Então, eu faria aqui uma contraproposta: Varas especializadas em 
direito econômico, ou seja, especializadas nas formas de intervenção do 
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Estado na economia que eu mencionei; especializadas naquelas questões 
de regulação, fomento, concorrência etc. Isso talvez não fosse a solução 
mais desejável de imediato, mas seria a solução mais factível, devido aos 
problemas estruturais e de orçamento, enquanto nós quisermos superar as 
famosas metas de superávit primário. E esbarraremos certamente na resis-
tência do Executivo se formos muito longe na criação de órgãos novos e 
novas especializações, demandando mais servidores, mais custos, os limites 
da Lei de Responsabilidade Fiscal etc.

Quanto a aproximar o Judiciário da cultura do direito da concorrência 
não tenham dúvida de que eu sou um dos paladinos dessa idéia, um dos seus 
defensores. Alegro-me com a iniciativa de meu colega, Luciano Godoy, da 
Ajufe, nesse sentido, e pretendo secundar essa iniciativa no âmbito da Região, 
no âmbito da Escola de Magistrados, onde coordeno o Departamento de 
Economia. Pretendo realizar eventos e cursos que aproximem meus colegas 
dessa realidade especializada do direito da concorrência, porque esse sem 
dúvida será um fator de distensão bastante grande nessa matéria.

Criar foros privilegiados? Sim, isso vai demandar uma alteração 
constitucional, mas talvez seja desejável, porque as decisões em direito da 
concorrência requerem decisão em tempo econômico. Mas apenas criar foros 
privilegiados não será suficiente. Nós teremos de criar também o processo 
civil em tempo econômico, ou seja, aquele modelo dos Juizados plenamente 
informatizados, de virtualização dos processos, vai ter que ser inevitavelmente 
levado à Justiça, porque hoje o problema da Justiça não é tanto o tempo de 
decisão do juiz, mas o tempo morto de autos em cartório, o tempo morto de 
autos em mãos de pessoas que são tão lentas que não acompanham sequer 
a lentidão do Judiciário. Isso acontece hoje, por exemplo, com os órgãos de 
advocacia pública. Retiram autos e ficam 1, 2, 3 anos com autos com pedido 
de vista. Às vezes o Judiciário não chega a demorar tanto quanto alguns órgãos 
da Advocacia Pública para se manifestar. Não vai aqui nenhuma crítica. Eles 
demoram na verdade porque têm o mesmo problema do Judiciário: falta de 
estrutura, de pessoal, de assessoria, de assinatura de revistas especializadas 
e de orçamento. Há carência de todas as ordens, e essa carência não é culpa 
pessoal deles; o sistema infelizmente é assim: é subdimensionado para a so-
lução de problemas jurídicos. Mas a virtualização dos processos sem dúvida 
em toda a Justiça, não apenas nos Juizados Especiais Federais, será um fato 
que reduzirá esse problema da decisão em tempo econômico, talvez assim 
como a adoção de foros privilegiados. Mas as duas soluções teriam que vir 
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juntas. Uma só delas isoladamente talvez não fosse suficiente para dar cabo 
deste problema.

Enfim, a consideração da nossa ordem constitucional econômica, a 
consideração de que aqui estamos não diante da tutela de interesses indi-
viduais exclusivamente, mas sobretudo de interesses difusos, mostra que 
o Ministério Público e o Poder Judiciário têm sim um papel importante 
nessas questões. E esse papel pode, em algumas situações, até preceder, 
mas nunca surrupiar a competência administrativa do Cade de reconhecer 
infrações contra a ordem econômica e pode também levar a um controle 
sim, até mesmo sob o âmbito discricionário, que não é pequeno, dessa 
competência à luz dos princípios de razoabilidade e de proporcionalidade, 
por exigência do assim chamado devido processo legal substantivo. Porém, 
não há dúvida nenhuma de que o sistema todo demanda uma grande reforma 
para que o Judiciário possa dar respostas mais rápidas, tecnicamente mais 
competentes, menos derivadas de um contato, às vezes abrupto, inicial 
com essa matéria, e não há dúvida nenhuma de que a oportunidade que 
nós temos aqui de debater estas questões é um dos caminhos. A conversa 
e o diálogo franco e aberto entre todos é um dos caminhos para atenuar 
os graves problemas práticos que estão envolvidos nesta questão. Muito 
obrigado pela muito amável atenção.

Ricardo Cueva

Bom dia a todos. Na pessoa dos Doutores Magalhães e Laércio, eu 
quero cumprimentar todos os integrantes da Mesa e os participantes deste 
seminário, agradecer ao Ibrac pelo honroso convite de fazer parte de uma 
discussão tão relevante para o Cade e cumprimentá-los pela iniciativa de 
trazer a esse forum de discussão do direito da concorrência um tema tão im-
portante para o dia-a-dia de todos os profissionais de direito. Acho que não é 
exagero dizer que – eu, pelo menos – raras vezes tive a chance de participar 
seja na Mesa seja como ouvinte de um debate onde tenham sido discutidas 
questões tão relevantes e com pontos de vista tão bem defendidos por todos 
os palestrantes.

No ano passado eu tive a oportunidade de, na Costa do Sauípe, 
utilizar a expressão “judicialização” do processo no Cade em um outro 
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contexto. Eu me referia ao artigo 5.º da Constituição, que eu exigi que 
os processos administrativos passassem a aplicar ao devido processo 
legal em sentido formal e material, o que, de alguma maneira, tornou 
esses processos administrativos parajudiciais, quer dizer, parametrizou 
os processos administrativos pelos critérios adotados no processo judi-
cial. E defendi então naquela ocasião que o Cade só teria a ganhar com 
a aplicação cada vez mais intensa do direito administrativo sancionador, 
ou seja, com a aplicação da lei do processo administrativo, integrando-a 
aos procedimentos que são usualmente usados no Cade nas infrações à 
ordem econômica.

Naquela ocasião falei um pouco também sobre discricionariedade, 
e hoje, embora reconheça que os temas aqui discutidos são fantásticos 
– percebe-se claramente o interesse de todos aqui de levantar questões, 
de debater – eu prometo ser breve. Além disso, embora reconheça que o 
tema discricionariedade técnica tenha maior pertinência na discussão dos 
atos de concentração, como bem lembrado pelo Dr. Elaeres, eu procurei 
abordar o outro lado da discricionariedade, que é o padrão de prova que 
o sistema usa na discussão dos acordos horizontais, dentro das hipótese 
de colusão. Eu preparei uma apresentação que é um pouco extensa e eu 
vou resumi-la bastante, já que temos muito pouco tempo para debate.

Eu basicamente parti do óbvio: os acordos horizontais podem ser 
provados, é claro, por prova direta, seja por meio de depoimentos tes-
temunhais, seja por documentos. Isso tem acontecido em alguns casos 
clamorosos graças à ação eficaz da SDE – A Dra. Barbara que o diga –, 
participando de várias buscas e apreensões, mas até mesmo em razão disso, 
ou seja, da efetividade crescente do sistema, é provável – e já se vê isso 
– que no futuro tenhamos que nos valer cada vez mais de provas indiciárias, 
exclusivamente. 

Esse é um tema bastante espinhoso, como já se revelou no debate ameri-
cano entre os Professores Donald Turner e Richard Posner, na medida em que 
oligopólios não são ilícitos per se; eles estão sujeitos a várias circunstâncias. 
É possível haver um paralelismo consciente sem que haja um ilícito. 

Qual é o ponto em que a autoridade antitruste pode determinar que 
houve ou não ilícito? A minha intenção original, portanto, era discorrer sobre 
como a prova indiciária é usada na União Européia, nos Estados Unidos, e 
um pouco no Brasil, falando também um pouco das perspectivas que o Cade 
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está trazendo para tentar parametrizar um pouco mais a prova indiciária, 
sobretudo a chamada prova econômica. 

Na União Européia, A Corte Européia de Justiça limita o uso da 
prova indiciária de comportamento uniforme aos casos em que esse com-
portamento “conduza a condições de concorrência que, em vista do tipo de 
produto, da importância do número de empresas, bem como do tamanho 
do mercado relevante, não correspondem a circunstâncias normais de mer-
cado”. Fica claro com isso que o mero comportamento paralelo somente é 
um indício válido de colusão quando esse comportamento não corresponda 
às condições normais de mercado e quando também não se deixa explicar 
plausivelmente pelas características específicas daquele mercado que está 
sendo analisado.

Nesses casos, exige-se, na União Européia, que a empresa apresente 
uma contraprova de que seu comportamento pode ser explicado de uma 
outra forma que não a colusão. Se os indícios forem tão fortes que, de acordo 
com o livre convencimento da autoridade antitruste ou do Judiciário, torne 
impossível excluir a colusão, o comportamento paralelo é então valorado 
em conjunto com outros indícios, como: aumento de preços, quando eles 
foram aumentados e a sistemática de duração no tempo do comportamento 
paralelo.

Esses indícios naturalmente comportam várias possibilidades: con-
versas telefônicas, qualquer tipo de comunicação entre agentes e, é claro, na 
União Européia faz-se muito importante também a análise do mercado, ou 
seja, o número e o tamanho dos concorrentes, a heterogeneidade das estruturas 
de custo, o grau de transparência das informações disponíveis, se os produtos 
são ou não substituíveis etc.

Do mesmo modo ocorre nos Estados Unidos, com diferenças im-
portantes quanto à matriz legal de cada um, já que na União Européia 
existe um tratamento diferente dessa questão no artigo 81 do Tratado, e 
nos Estados Unidos o Sherman Act dá uma outra definição do que seja 
comportamento punível. Fala-se nos plus factors, e então existe aquela 
relação de plus factors que são normalmente considerados: se existe um 
motivo racional para as empresas agirem coletivamente, se as ações contrá-
rias ao interesse do indiciado foram tomadas e não possam ser explicadas 
a não ser como parte de um plano coletivo, fenômenos de mercado que 
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não podem ser explicados racionalmente, exceto como produto da ação 
concertada, e por aí vai.

No Brasil nós temos nos valido muito dessa doutrina americana em 
razão sobretudo da adoção pela nossa lei de tipos abertos, que exigem uma 
análise mais acurada para se entender aquela conduta. 

Para resumir muito e para concluir rapidamente, deixando tempo para 
o debate, eu acho que nosso maior desafio hoje, e que será enfrentado breve-
mente pelo Conselho, é criar uma maneira de analisar mais concretamente a 
chamada “prova econômica”, ou seja, a prova produzida com base em estudos 
econométricos ou modelagem. 

Nós já começamos a minutar uma resolução que procura garantir três 
coisas: a transparência desses dados, ou seja, esses dados têm que ser forne-
cidos na sua inteireza, com o banco de dados, com o software usado, com os 
critérios utilizados; a tempestividade da apresentação desses estudos (eles não 
deveriam ser apresentados como sempre como memoriais, na última hora, 
na véspera do julgamento ou no dia do julgamento, como sói acontecer, sem 
qualquer alusão ao Dr. Magalhães, absolutamente); e a reprodutibilidade 
desses dados. 

Então, se nós conseguirmos fazer isso, acho que será uma evolução 
institucional muito grande, pois criaremos parâmetros para avaliação da 
talvez mais importante das provas indiciárias no Cade, que é a chamada 
prova econômica. Ou seja, nós teremos alguns elementos concretos para 
balizar essa prova e para analisá-la de uma maneira muito mais eficaz do 
que ocorre hoje. 

Então, são essas as breves considerações que eu queria fazer. Espero 
que o debate seja bom.
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DEBATE

Carlos Magalhães: Então, voltando aqui para frente, eu pediria a todos 
a exposição da pergunta em no máximo 1 minuto. E que depois as respos-
tas, pelos debatedores a quem forem dirigidas, se restrinjam a 3 minutos, se 
possível for, de preferência até menos, porque nós poderíamos aqui ter pelo 
menos umas 100 perguntas. Vamos ter que escolher umas 10, o que será 
muito difícil. Então vamos, Dr. Prado.

Luiz Prado: Uma pergunta, mas na qual está implícito um comentário 
também: a questão é a discussão sobre a discricionariedade técnica e a opinião 
técnica, isto é, um perito em Economia. Eu gostaria de expressar meu ceticis-
mo quanto à capacidade prática de um perito em Economia ser efetivamente 
útil. No meu entendimento, uma opinião técnica na área de Economia implica 
uma interpretação sobre questões de fato, uma escolha teórico-doutrinária e, 
por fim, uma valoração subjetiva dessas questões, isto é, nós em Economia 
brincamos um pouquinho que se juntarmos aleatoriamente três economistas, 
haverá pelo menos duas posições e uma dissidência. A Economia é o único 
campo do conhecimento que conseguiu outorgar o prêmio Nobel ao mesmo 
tempo para duas pessoas que pensam radicalmente diferente, que dizem coisas 
opostas, como Myrdal e Friedman (Gunnar Myrdal 1974; Milton Friedman 
1976). É mais ou menos como dar o prêmio Nobel a Darwin e Lamarck. 
Nesse sentido, a única possibilidade de usar, a meu juízo, de maneira eficiente 
essa questão seria realmente com a especialização, porque, no caso, haveria 
um grupo de juízes especialistas que trabalhariam em direito econômico 
e, portanto, a partir de sua própria reflexão poderiam tomar decisões sobre 
questões de natureza econômica. Mas, realmente, o perito eu suponho que 
tem uma utilidade bastante restrita.

Carlos Magalhães: Dr. Prado, sendo um economista, realmente 
esposar esse ponto de vista, porque pensaríamos justamente o contrário. 
Mas a sua franqueza e sinceridade... Mas eu gostaria de colocar na Mesa 
quem gostaria de fazer um comentário a respeito. Se ninguém quiser, eu 
gostaria de fazer.

Eu gosto muito de um título que deram a um livro há muito tempo, 
no tempo da ditadura, Democracia é possível, do Manoel Ferreira, que era o 
vice-governador de São Paulo. Então para tudo eu uso o “possível”. Então, 
não é que vamos conseguir termos exatos. Eu conheci a Economia agora, 
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quando entrei na matéria, uns 30 anos atrás, e não sabia que era tão relativa, 
até mais do que o Direito. Pensava que era uma matéria bem mais exata, e 
tudo o mais, que chegasse a conclusões etc., quando o que nós verificamos 
é toda essa futurologia, tudo isso que existe e tal. Mas, de qualquer forma, 
vejam que se trata daquilo “possível”; não pretendemos ser infalíveis, nem 
exatos, nada disso – mas que os subsídios sejam trazidos pela Economia, 
pois são fundamentais para o juiz, um leigo na matéria da Economia, do em-
presariado, da microeconomia, especialmente, aplicar sua decisão. Eu acho 
fundamental. Quero discordar assim categoricamente. Eu acho que talvez 
um corpo de economistas juntamente com juristas etc., ou uma firma, e não 
apenas um perito, eu acho que, se possível, pelo processo civil, isso resolveria. 
Então, esse é o meu ponto de vista, como único que se dispôs a falar sobre 
a questão, e eu acho que, se ninguém discordou, seria uma afirmação pelo 
menos tácita aqui da Mesa. Então, vamos ao seguinte.

Carlos Magalhães: Pois é.

Artur Barrioneuvo (ex-Conselheiro do Cade e economista): Bom, 
a minha pergunta vai para o Dr. Cueva. Mas antes, eu gostaria de comentar 
algo que foi afirmado pelo Dr. Magalhães, sobre aumentar o mercado para 
economistas. Eu vou falar a favor da restrição como economista. Eu confesso 
que fiquei muito preocupado com essa idéia de provas indiciárias econômicas 
por dois motivos: primeiro, eu acho que foi bem colocado pelo Dr. Prado, ou 
seja, em Economia eu não considero que exista um relativismo tão grande 
ou absoluto, quer dizer, existem formas de resolução de conflitos que são 
consideradas válidas pela ciência econômica, mas existe muito espaço para 
controvérsia. Em geral, quando se trabalha com conluio tácito, tanto as provas 
que são empíricas, econométricas, quanto os modelos econômicos permitem, 
em geral – ainda mais esse modelo da Teoria dos Jogos – mais de uma in-
terpretação sobre o mesmo tipo de prática; e segundo ponto: eu acho que o 
Estado brasileiro tem uma tradição de intervenção que muitas vezes atrapalha 
a livre-iniciativa, e eu acho que nós devemos nos preocupar com isso, senão 
daqui a pouco competir vai se tornar uma obrigação, quando o Cade tem o 
dever de reprimir as infrações à ordem econômica, e não de obrigar as em-
presas a competir. Então, já que já está havendo uma discussão, e se pretende 
colocar em consulta pública essa idéia, se pudessem já nos adiantar quais são 
alguns dos princípios que pretendem nortear essa questão de que somente as 
provas indiciárias vão ser suficientes para tomar a decisão, eu acho que seria 
interessante até para avançar nesse tipo de debate. Obrigado.
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Ricardo Cueva: Na verdade, eu fui muito sucinto, então acho que eu 
não me fiz entender bem. Na verdade, em Direito – eu me permito aqui fazer 
uma digressão um pouco mais longa –, existem dois tipos de prova (e no 
mundo inteiro é assim): a prova direta (que é o testemunho, o documento); e 
a prova indireta, que é aquela definida no artigo 239 do Código de Processo 
Penal, e que é usada tanto no processo penal como no processo adminis-
trativo, como aceita o Supremo Tribunal Federal. Isso é pacífico; usa-se no 
mundo inteiro: na Alemanha, nos Estados Unidos etc. Não há dúvida. Prova 
indiciária é aquela que permite por indução chegar a um ponto por outros 
pontos. Indução, como sabemos, é aquele método que permite, por meio da 
observação de um dado empírico, extrapolar esse dado no sentido de que ele 
é reprodutível ou de que ele vai se repetir. É, por exemplo, o que nós fazemos 
todos os dias. Porque o sol nasce todos os dias, eu suponho, eu posso supor, 
que amanhã ele vai nascer de novo. É claro que a indução pode dar margem 
a erros. E um exemplo citado em doutrina, eu acho que por Nelson Hungria, 
salvo engano, é um filme do Chaplin. Todo mundo deve ter visto, eu acho 
que é em “Luzes na cidade”, ele está num caminhão de obras carregando 
uma pequena bandeirola, aí ele cai do caminhão e subitamente, por acaso... 
– “Tempos modernos”, me corrigiu o Conselheiro Prado –, ele se vê à frente 
de uma manifestação, de uma passeata. A polícia vai atrás dele e como líder 
da passeata ele leva cacetadas e é punido. É claro que isso é uma comédia 
de erros, mas ilustra bem o tipo de erro que a indução pode ocasionar, quer 
dizer, partindo da premissa de que ele carrega uma bandeirola na frente de 
uma passeata, conclui-se que ele é o líder da passeata, que é um revolucionário 
perigoso e deve ser punido. Para evitar esse tipo de erro, é preciso balizar um 
pouco que tipo de indício é usado. No Brasil usa-se a doutrina do plus factor, 
temos usado isso no Cade – eu acho inclusive que a Dra. Barbara hoje vai 
fazer uma belíssima exposição sobre o tipo de prova e tal em detalhes, não 
sei. Mas, enfim, os plus factors são fatores que de alguma maneira balizam o 
uso dessa prova indiciária, o uso desse indício para chegar a uma inferência 
de que há um comportamento uniforme. Os indiciados no processo tendem 
naturalmente a apresentar vários estudos econômicos que tentam, de alguma 
maneira, fazer a contraprova daquilo que consta do processo. E é disso que 
vai tratar essa resolução que está minutada, ou seja, vai procurar garantir 
três pilares: tempestividade da apresentação (embora isso, como lembrou o 
Dr. Magalhães, seja uma questão controvertida, pois no processo punitivo 
em princípio é possível apresentar uma prova até o último instante); a trans-
parência desses dados; e a reprodutibilidade desses dados. Então, eu vejo 
isso como um avanço institucional, e até como uma proteção do direito de 
as partes apresentarem as provas que bem entenderem, mas dentro de uma 
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consistência que permita ao Cade avaliar aquele caráter de contraprova, ou 
seja, é uma proteção ao administrado, não é absolutamente a imposição de 
nenhuma obrigação a ele, mas um parâmetro que vai permitir que se avalie 
a contraprova de maneira muito mais clara. Não sei se respondi à pergunta.

Carlos Magalhães: Aditaria também a responsabilização também dos 
peritos. Então, continuando, Dra. Elizabeth Farina, por favor.

Elizabeth Farina: Há tantos juristas aqui que eu preciso aproveitar o 
momento. Eu acho extremamente importante a atuação do Judiciário, porque 
na verdade o que se quer é: 1.º) chegar a uma reputação da aplicação da defesa 
da concorrência, seguindo os preceitos constitucionais, fazendo valer o que ali 
está; e 2.º) dar aos administrados, aos empresários, um conjunto de incentivos 
tal, que sejam levados voluntariamente a não agredir a Constituição e a lei. O 
preferível é que não tenhamos que atuar. Mas como é que se constrói um conjun-
to de incentivos? Não é que eu queira diminuir o trabalho dos advogados, mas 
o ideal seria isso. Isso seria a plenitude do resultado da aplicação. No entanto, 
eu acho – talvez porque seja economista e esteja há pouco tempo nessa seara 
– difícil construir um conjunto de incentivos quando, num processo que corre 
no Cade, se possa ter nove incidentes processuais e suspender o julgamento por 
dois anos – o julgamento, ressalto, e não discutir a decisão etc. Então, eu não sei 
como resolver isso porque não é a minha seara, mas eu me senti à vontade para 
fazer essa colocação aos senhores, já que vi uma disposição não só de pensar 
o problema, mas de buscar soluções. Então, eu acho que isso é um problema: 
suspender decisões, ou melhor, o julgamento, por um período muito longo, com 
vários incidentes processuais, acho que é um problema que dificulta criar incen-
tivos do uso das instituições, sem querer tirar o direito de ninguém fazer valer os 
seus direitos. Então, eu queria ouvir um pouco as pessoas da Mesa.

Carlos Magalhães: Dr. Erik, a autoridade mais autorizada realmente 
a falar pelo Judiciário, e o Dr. Luciano também.

Erik Gramstrup: Na verdade, Dr. Magalhães, Dra. Elizabeth, eu queria 
me solidarizar com a Dra. Elizabeth, porque esse problema que a senhora põe 
é sentido dentro do próprio Judiciário. Hoje, o nosso sistema processual é um 
cipoal tão complexo, que os próprios órgãos judiciários também têm a sua 
atuação, no sentido que a senhora destacou, “atrapalhada” pela quantidade de 
incidentes, que nós alegoricamente na Justiça Federal chamamos de “filhotes”. 
Então, os processos geram tantos filhotes que há um determinado momento 
em que essa cria até morre de inanição por falta de meios. Na realidade isso 
ocorre também com os órgãos iniciais de jurisdição, onde a todo momento há 
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interferências das jurisdições superiores em suas atividades e que provocam 
uma espécie de colapso de todo o sistema. Daí que talvez fizesse realmente 
sentido a idéia de se especializar numa instância superior o exame disso e 
de se especializar o máximo possível também o magistrado, porque temos 
que levar em consideração uma coisa: o Cade decide em instância única, 
o que não é comum no processo administrativo brasileiro. Então, como as 
partes não têm o duplo grau, elas realmente teriam que ter pelo menos uma 
outra chance. Mas, como a senhora bem disse, sem que essa chance acabasse 
se convertendo num fator de colapso de todo o sistema. A minha posição, 
portanto, é de solidariedade, porque esse problema também ocorre conosco; 
nós também somos vítimas dele.

Carlos Magalhães: Por favor, Dra. Ada.

Ada Pellegrini Grinover: Bom, eu entendo que o Cade deveria traba-
lhar em duas frentes separadas: uma é a atuação punitiva, que vem desenvol-
vendo; e outra a atuação preventiva. E a vertente preventiva é sempre mais 
importante do que a vertente punitiva. Então, acho que ações separadas nessas 
duas vertentes poderiam levar a um melhor adimplemento da lei material e 
a menos infrações. Mas também acho que o Cade em instância única é um 
problema muito sério, porque não pode haver nenhuma determinação autori-
tativa do Estado que não seja submetida a uma revisão. E se essa revisão não 
existe internamente, é evidente que há uma procura muito maior pelo Poder 
Judiciário. Eu não sei se há outras instâncias administrativas únicas além do 
Cade, mas normalmente, nos processos administrativos, há um primeiro grau 
e um segundo grau. Então, eu acho que também a conseqüência de muitos 
recursos ao Poder Judiciário é derivada dessa instância única do Cade.

Carlos Magalhães: Também o Dr. Luciano gostaria de se manifestar, 
e eu peço novamente a brevidade, para que possamos respeitar o 1 minuto 
para resposta, por favor. E para que possamos atender os demais, pois há 
diversas pessoas inscritas para fazer perguntas.

Laércio Farina: O Dr. Luciano pediu para se manifestar ao final. 
É interessante isso, até para avivar um pouco a curiosidade dos senhores. 
Surgiram dois temas aqui, para os senhores notarem a riqueza de temas. O Dr. 
Erik levantou um tema até muito interessante, que é a questão da participação 
– ao meu ver até o equívoco legal de prever a participação do Cade como 
assistente num processo judicial, porque como pode um órgão julgador, que se 
pressupõe isento, antes de sua decisão, ir assistir uma das partes no processo 
judicial (porque o assistente só pode ser assistente do autor ou do réu), isto é, 
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assumir uma posição antes de proferir uma decisão plenária. Vejam só como o 
tema é rico! Além desse, realmente, há essa última questão, também abordada 
pela Profa. Ada, que ilustra o quanto nós temos aqui de temas para discussão. 
Dr. Gabriel, apesar de o senhor ter roubado o microfone sem autorização, 
como ninguém se inscreveu, a palavra é sua. Por gentileza.

Gabriel: Obrigado.

Ada Pellegrini Grinover: Eu posso fazer uma pequena observação?

Laércio Farina: Dr. Gabriel, sente-se por favor.

Ada Pellegrini Grinover: Eu queria só fazer uma pequena observação 
a respeito da assistência. Acho que o Cade não pode ser assistente, até porque 
demonstraria uma perda de imparcialidade. Mas deveria intervir como ami-
cus curiae, que é uma figura já adotada em nossa legislação em relação ao 
controle da constitucionalidade – sem esse nome –, mas que nós colocamos 
inclusive no anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos e que 
me parece servir muito melhor à figura do Cade como interveniente num 
processo judicial.

Ricardo Cueva: Eu posso falar só um minutinho? Eu queria tratar de 
uma questão que o Dr. Luciano Godoy abordou, que é a questão da concomi-
tância de um ilícito administrativo e de um crime. Embora eu concorde com 
a Profa. Ada que não há como o ordenamento suspender um processo até que 
a autoridade decida se aquilo é um ilícito administrativo, na prática isso tem 
ocorrido na área tributária, onde os Tribunais Regionais Federais têm esperado 
o Conselho de Contribuintes julgar a questão para então decidir se há crime 
tributário. E também nos crimes contra o Sistema Financeiro, o TRF da 3.ª 
Região já em algumas ocasiões tem esperado que o Conselho de Recursos 
do Sistema Financeiro Nacional se manifeste em pronunciamento final do 2.º 
grau administrativo, para só então definir se aquilo é um crime ou não contra 
o Sistema Financeiro. E isso naturalmente beneficia muito o administrado, 
porque em vários casos houve absolvição na esfera administrativa e poderia 
ter havido uma condenação penal. Então, com isso se evitou um erro.

Laércio Farina: Dr. Gabriel, como ninguém mais pretende falar antes, 
o senhor tem a palavra.

Gabriel: Na verdade a minha pergunta segue a linha que o Dr. Cueva 
acabou de mencionar. Fala-se muito do reflexo da decisão, ou da possibi-
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lidade de uma decisão judicial, ou da atuação do Poder Judiciário depois 
que o Cade decide. Ou pontualmente foi dito aqui, eventualmente, quando 
há um problema de legalidade na questão da prova, o Judiciário vem e atua 
a partir de um mandado de segurança impetrado. No entanto, o problema 
que se coloca é o seguinte: imaginem que o Ministério Público – e existem 
casos desse tipo – entre com uma ação civil pública para reparar um dano 
à coletividade, perdas e danos: o processo começa lá na SDE, o juiz decide 
e diz que há cartel. Esqueçamos se ele aplica ou não a Lei 8.884 quanto à 
multa. Ele vai direto para perdas e danos. Há um dano à coletividade, que é 
arbitrado em 20 milhões, em 50 milhões, não sei, que tem que ser reparado. 
Nesse caso, o que a Administração deveria fazer? Nós falamos muito de o 
Judiciário esperar a Administração para a atuação. Aqui a pergunta é: de-
veria a Administração parar a sua atividade? A Constituição Federal diz no 
artigo 37 que a Administração deve ser regida pelo princípio da eficiência. 
Então, deveria ela despender recursos públicos avançando, ou deveria tal-
vez parar o processo e atuar nele como amicus curiae ou de outra forma, ou 
seja, atuar nesse processo trazendo elementos. Mas despender recursos da 
Administração, isso é racional? Ou mesmo legal? Obrigado.

Laércio Farina: A Dra. Barbara deixa a Mesa responder? 

Barbara Rosenberg: Eu queria só complementar a pergunta do Dr. 
Gabriel.

Laércio Farina: Então, por favor, complemente a pergunta do Dr. 
Gabriel.

Barbara Rosenberg: Obrigada. Só queria complementar porque eu 
acredito que na resposta à pergunta que o Dr. Gabriel fez isso possa ser le-
vado em consideração. Da mesma maneira em que pode haver situações em 
que o Judiciário declare que há infrações à ordem econômica, há algumas 
situações com que de fato já estamos nos defrontando, em que em situações 
individuais partes entraram no Judiciário para ressarcir direitos individuais, 
e o Judiciário disse que não havia direito de ressarcimento e, além disso, não 
havia infração à ordem econômica. Obviamente isso tem que ser levado, ou 
está sendo levado, em consideração? Até que ponto há essa idéia de inves-
tigar? E o Cade sancionar ou não seria um descumprimento de uma decisão 
judicial anteriormente proferida? Então, só para completar o que o Gabriel 
colocou. Muito obrigada.
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Laércio Farina: A Dra. Ada gostaria de fazer um comentário, mas o 
Dr. Prado quer complementar a pergunta. A pergunta vem em partes.

Luiz Prado: Dez segundos. Só manifestar que a questão levantada pela 
Dra. Ada chamando a atenção sobre a possibilidade do papel do Cade como 
amicus curiae resolve a meu juízo a questão que eu levantei do perito. O 
meu problema é o perito individual, que é altamente controverso. Qual perito 
se escolhe, na medida em que há diferentes abordagens dessa questão? No 
momento em que há uma instituição, no caso especificamente o Cade deixa 
de ter esse grau de discricionariedade. Só exemplificando com uma ponte: 
se foi um erro de cálculo que fez cair a ponte, eu posso pegar um perito e 
objetivamente ele vai dizer que há um erro no cálculo estrutural. Essa mesma 
resposta objetiva não é possível em Economia. E essa solução dada pela Dra. 
Ada a meu juízo resolve o problema.

Laércio Farina: Então, após a Dra. Ada, o Dr. Elaeres já pediu para 
se manifestar sobre a questão. Dra. Ada, por favor.

Ada Pellegrini Grinover: Eu gostei dessa idéia de suspender o pro-
cesso administrativo muito mais do que da idéia de suspender o processo 
judicial. E há fundamento para essa suspensão, como foi muito bem lembra-
do, no princípio da eficiência, no princípio da economicidade etc. etc. Agora 
eu queria responder à Dra. Barbara. Se se tratar de uma ação individual de 
reparação de perdas e danos, ela não vai influir na decisão administrativa, 
porque a coisa julgada só vai valer entre as partes. Então, não haverá nenhum 
conflito entre o reconhecimento pelo Judiciário da inexistência da infração e 
depois um reconhecimento pelo Cade da existência da infração. No entanto, 
se se tratar de uma ação civil pública, aí sim, efetivamente, a inexistência 
da infração, que é benéfica ao grupo, vai fazer coisa julgada erga omnes e, 
portanto, vai fazer que o Cade tenha que se uniformizar a essa decisão.

Barbara Rosenberg: Posso...

Laércio Farina: Você tem o Ministério Público e a Magistratura na 
sua frente. Você pode voltar em terceiro Lugar. Dr. Elaeres, por gentileza.

José Elaeres: Eu queria tocar no ponto que o Dr. Prado levantou: a 
questão da perícia. O que eu entendo é o seguinte: primeiro, não cabe ao 
Judiciário, efetivamente, entrar em questões econômicas, nos processos que 
julga envolvendo o Cade. Eu creio que ao Judiciário não é dado tratar de 
questões econômicas; o Judiciário tem competência para decidir sobre a le-
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galidade das decisões do Cade. Então, quando se fala que o juiz pode se valer 
de peritos, isso não significa que ele possa entrar em questões econômicas, 
ele não pode entrar em conjecturas de natureza econômica. Do que ele pode 
se valer, como se vale em vários outros casos que julga, é da prova pericial, 
mas sempre levando em conta o seguinte: digamos que o Cade profira uma 
decisão. Obviamente o Cade, quando prefere as suas decisões, ele as profere 
com base em provas que analisa, inclusive provas de natureza econômica, 
estudos econométricos e de economia, enfim, de forma que, se essa decisão 
for contestada perante o Judiciário e houver dúvida quanto à legalidade 
obviamente da decisão do Cade, e outra prova pericial também de natureza 
econômica se apresentar no processo judicial, eu creio que nesse caso o juiz 
– o Dr. Prado referiu que em questões econômicas não há nada de certeza 
– deve sempre recorrer ao princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, 
de forma que, se não ficar demonstrado de forma inequívoca que a decisão 
do Cade é contrária ao que existe de prova nos autos do processo que julgou, 
creio que deve prestigiar a decisão do Cade aplicando o principio da razoabi-
lidade, porque se se apresentam dois estudos, sendo que os dois têm o mesmo 
peso, o juiz não pode optar por um em detrimento do outro. Então, nesse 
caso, eu acho que ele deve prestigiar a decisão do Cade, aplicando o princípio 
da razoabilidade, ou seja, de que a decisão foi tomada, vamos dizer assim, 
com base em provas produzidas dentro do processo administrativo e provas 
consistentes. Então, eu creio que, quando se fala em perito, é possível, vamos 
dizer assim, o juiz revisar decisões do Cade? Sim, ele deve se valer da única 
prova que ele pode produzir, que é a prova pericial, mas isso não significa 
que sempre a prova pericial produzida dentro do processo vá proporcionar a 
anulação da decisão do Cade. Então, era isso o que eu queria colocar.

Laércio Farina: Dr. Luciano.

Dr. Luciano Godoy: Prezado Laércio e Carlos Magalhães, é uma 
pena que nós tenhamos tão pouco tempo, porque agora é que as coisas estão 
se animando, não é? Parece-me que temos três posições: a primeira é que 
o Judiciário pode, a qualquer momento, rever ou decidir sobre o mérito 
administrativo da infração econômica; a segunda é que o Judiciário poderia 
analisar o mérito administrativo da decisão técnica depois que o Cade o fez; 
e a terceira é que o Judiciário não poderia nunca rever a posição tomada, 
vamos dizer, em meta administrativa, pelo Cade. Eu, de forma ousada e 
bastante polêmica, adoto a terceira posição. Acho que temos que prestigiar 
um órgão da Administração, que é criado por lei, de julgadores isentos, no-
meados pelo Presidente da República, após uma sabatina no Senado Federal. 
E discordo do Dr. Elaeres, que acha que isso é uma volta ao passado. Não, 
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é uma evolução da própria decisão do mérito administrativo, pois depois de 
anos de ditadura, numa defesa, no seio da Constituição de 1988, é que se 
voltou a discutir o mérito administrativo, porque os anos e anos de ditadura 
praticaram muitas arbitrariedades. Então, uma evolução desse mérito admi-
nistrativo técnico do julgamento jurídico-econômico feito, no meu modo de 
ver, deve ser prestigiada. Mas não estou falando do meu modo de ver, estou 
falando para os senhores, para vocês que vão advogar. Pelo menos peçam 
ao juiz que suspenda o processo, e nisso a Profa. Ada está coberta de razão: 
na esfera criminal não há suspensão do processo, mas a Justiça Federal a 
vem aplicando, principalmente nas questões de sonegação fiscal e de crimes 
previdenciários, porque se a Receita Federal diz que não há dívida tributária, 
como é que o Judiciário pode condenar alguém por sonegação fiscal? Então, 
está sendo aplicada, vamos dizer, de forma ousada. E, além disso, no pro-
cesso cível há essa mencionada reparação de danos: o artigo 265 do Código 
de Processo Civil prevê a possibilidade de suspensão pelo juiz ter remetido 
a questão ao Cade, e o Cade analisar se aquilo é infração econômica ou não. 
Então, diverge a minha posição pessoal daquilo que podemos encaminhar 
como uma solução de convivência pacífica, tendo essa seara complicada. E, 
para finalizar, são dois caminhos diferentes: se formos caminhando como 
sociedade brasileira para sempre discutir o mérito, imagino eu que vai haver 
a criação de institutos de perícia formados de advogados e economistas, para 
fazer essas perícias que o Judiciário tem que solicitar para o julgamento dos 
casos, e vai haver Varas especializadas. Se nos encaminharmos para a não 
discussão do mérito, essas causas não chegarão num volume de decisão do 
mérito administrativo, e o Judiciário decidirá, como já foi mencionado, só 
o aspecto legal: houve ou não direito de defesa; foi ouvido, deu intimação 
etc., como acontece hoje. E isso a própria estrutura hoje assimilaria de uma 
forma bastante tranqüila. Então, o próprio encaminhamento da questão vai 
gerar soluções práticas, institucionais, dentro da própria Justiça e do próprio 
seio da advocacia.

Laércio Farina: Muito obrigado, Dr. Luciano. Agora, com a palavra o 
Dr. Onofre, a quem eu rogo a observância do minuto destinado à pergunta.

Dr. Onofre: Eu queria me referir à manifestação da Dra. Ada quan-
do ela mencionou que o fato de o Cade ser um órgão de instância única 
incentiva a que se vá ao Judiciário, na medida em que as decisões são ali 
terminativas. Já fiz referência a isso no passado, de que não me parece que 
haveria – e gostaria de ouvir a opinião da professora – nenhum prejuízo em 
que na reforma legislativa se pudesse transformar o Cade num órgão com 
dupla jurisdição. Nós na prática temos assistido a atos de concentração ou 
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processos administrativos de manifesta simplicidade que precisam ser leva-
dos ao Plenário para serem examinados por 7 integrantes do Cade, e se nós 
pudéssemos dividir o Cade em duas Turmas, com 3 conselheiros em cada 
uma, nós iríamos agilizar muito as decisões. Esses casos mais simples termi-
nariam ali, e naqueles em que houvesse uma razão, se recorreria ao Tribunal 
Pleno. Isto seria um desestímulo a que se fosse ao Judiciário. E quando se 
fosse, o Judiciário veria com outros olhos estas decisões, porque a parte teria 
tido uma segunda oportunidade em tentar reverter aquela decisão judicial. 
Da mesma forma, acredito que seria de grande interesse que se adotasse nos 
atos de concentração o sistema existente na União Européia, onde se adota a 
questão do statement of objections. Uma das coisas que tem parecido relevante 
nas decisões dos atos de concentração é o fator surpresa: as partes se vêem 
surpreendidas pela decisão, da qual elas não tiveram nenhuma premonição a 
respeito. Na União Européia o que se faz é que se comunica à parte: “Olha, 
esta proposta sua, este ato de concentração, da forma como ele se apresenta, 
eu vejo tais e tais problemas”. Ora, a parte poderá adotar três atitudes: 1) 
desistir da operação; 2) apresentar uma proposta alternativa; 3) discordar 
daquilo que o Conselheiro-relator considera impeditivo, e decidir enfrentar 
a questão, que será levada ao órgão, que dará a decisão. Com isso se evitaria 
a questão do efeito surpresa, que me parece ser um dos motivos pelos quais 
algumas decisões geram um impacto muito negativo e estimulam a ida ao 
Poder Judiciário.

Laércio Farina: Trata-se de uma pergunta, Dra. Ada.

Ada Pellegrini Grinover: Muita obrigada, doutor. Eu concordo plena-
mente com a sua colocação. Quero acrescentar o seguinte e brevemente: que 
o efeito surpresa não é admissível em nenhum processo administrativo. Todo 
processo administrativo, toda decisão administrativa tem que ser precedida do 
contraditório. O processo administrativo em contraditório elimina o elemento 
surpresa. Mas eu vou dizer rapidamente aquilo que eu entendo que seria o mo-
delo ideal, em geral, para os processo administrativos, abrangendo também, 
naturalmente, o Cade. Em primeiro lugar, duas instâncias administrativas. 
E para revisão desses atos, ou dessas decisões administrativas, a segunda 
instância do Poder Judiciário só para matéria de direito, e não para reexa-
minar os fatos. Esse me parece um modelo ideal, que não agrava os tempos 
do processo administrativo porque se recupera com a supressão da primeira 
instância judicial. E eu começaria a pensar – e já estou pensando –, não só 
nessa matéria, em restringir a apelação em geral a matéria de direito.

Laércio Farina: Dra. Elizabeth Farina.
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Elizabeth Farina: Eu não queria usar a palavra de novo, mas eu tenho 
que falar um pouquinho desse efeito surpresa, porque eu ficaria surpresa se 
um advogado, depois de receber um parecer da SEAE, um parecer da SDE, 
conversar como relator – eu posso dizer Dra. Ada que a quantidade de vezes 
que nós recebemos os advogados em casos complexos – eu já contei para a 
senhora – é enorme. Então, eu acho que esse elemento surpresa é surpreen-
dente para mim, porque falta detalhar a decisão, porque de resto eles sabem 
tudo, exceto o que nós achamos do parecer que entrou um dia antes daquele 
processo que já estava em pauta com 30 páginas. Aí também...

Ada Pellegrini Grinover: Eu falei em tese do elemento surpresa, 
dizendo exatamente que se houver contraditório prévio não se pode falar 
em elemento surpresa.

Carlos Magalhães: Eu acho que é um fato. Eu, como advogado, sem-
pre me surpreendi cada vez que perdi um caso. Além de que eu acho que nós 
estamos falando também em previsibilidade, que nem sempre é atendida. De 
repente, existem desvios de jurisprudência e tudo isso, então, é uma questão 
não de surpresa, mas de previsibilidade que se deve dar ao administrado. 
Eu acho que é a isso que estavam se referindo, não à surpresa que vai no 
decorrer do processo acontecer, mas a previsibilidade que se espera das de-
cisões administrativas, em especial do Cade, que são importantíssimas para 
a economia. Dr. Laércio vai continuar e...

Laércio Farina: E provavelmente encerrar. Certamente a fome pa-
rece ser maior do que a outra fome do saber, porém os senhores devem ter 
percebido pelas manifestações, principalmente as mais próximas aqui dos 
apresentadores, que de fato esse é um tema que merece ter a sua discussão 
continuada, e é o que se pretende fazer e o que tem sido conversado tanto 
com a Magistratura quanto com o Ministério Público, quer dizer, fazer um o 
aprofundamento dessa discussão. A oitiva de opiniões díspares, notadamente 
partidas de personalidades como as que expuseram hoje aqui nessa manhã, 
é importantíssima principalmente para aqueles que, como nós, atuam nesta 
área, seja como advogados seja como economistas. Eu gostaria de perguntar 
apenas se algum dos expositores gostaria de produzir algum fecho rápido... 
Ante a falta de manifestação, está encerrado este primeiro módulo da manhã. 
Muito obrigado aos senhores.
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Painel II – O CARTEL E SUA PROVA – BUSCA E 
APREENSÃO: EXPERIÊNCIA COMPARADA /  
CARTEL AND ITS EVIDENCE – DOWNRAIDS: 
COMPARING EXPERIENCES

Coordenadores / Chairpersons: Mauro Grinberg – Araújo e Policastro; 
Pedro Zanotta – Albino Advogados Associados
Barbara Rosenberg – Diretora do DPDE 
Luc Gyselen – Arnold & Porter – Brussels
Robert Kwinter – Blake, Casssels & Graydon – Toronto 
Peter Niggemann – Freshfields Bruckhaus Heringer – Düsseldorf
Luiz Carlos Thadeu Delorme Prado – Conselheiro do CADE
Questionadores:
Célia Cleim – AGA – São Paulo
Reinaldo Silveira – SOLVAY – São Paulo
 

Mauro Grinberg 

Meus amigos, muito boa tarde. Vocês quando entraram aqui perceberam 
que havia alguma coisa de diferente na sala. Nós eliminamos a mesa, porque 
a nossa idéia era tornar esse painel um pouco menos formal, ou melhor, mais 
informal e ter um contato mais direto de todos com a audiência. O único pro-
blema é que ninguém vai falar dos membros da Mesa, porque não há mesa. 
Mas isto nós iremos solucionar de algum outro jeito.

Eu quero explicar o seguinte: nós criamos um Painel com três persona-
lidades estrangeiras, duas personalidades brasileiras e dois questionadores. 

Os questionadores estão aqui porque são advogados de empresas, e o 
próprio Reinaldo fez uma conta e disse que só 8% dos inscritos são advogados 
de empresas. Na verdade, nós queremos estimular a presença de advogados 
de empresas porque o Ibrac é de todos. E dando o exemplo chamamos a 
Célia e o Reinaldo.

Então, como nós não estamos aqui para falar mas para conduzir, eu 
vou pedir ao Pedro para apresentar os expositores.
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Pedro Zanotta

Boa tarde a todos. Este é o horário da preguiça, mas vamos nos 
esforçar. 

Nosso Painel é a respeito do cartel e sua evidência ou a prova na in-
vestigação de cartel. E para isso nós temos três jurisdições que vão nos falar 
a respeito de suas experiências: Canadá, Comunidade Européia e Brasil.

Nós dividimos a primeira parte com os apresentadores brasileiros, 
depois os apresentadores estrangeiros e, por último, os questionamentos dos 
dois advogados.

Então, o primeiro palestrante é o Dr. Luiz Carlos Delorme Prado, que 
dispensa apresentações, mas eu vou apresentá-lo mesmo assim. 

O Dr. Magalhães disse que nós estamos com poucos advogados no 
Conselho agora, mas todos esquecem que o Dr. Prado é advogado tam-
bém, pelo menos bacharel em Direito. O Dr. Prado é bacharel em Direito e 
Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem Mestrado em 
Engenharia de Produção pela COPPE, da Universidade do Rio de Janeiro 
também, PhD em Economia pela Universidade de Londres, é professor do 
Instituto de Economia da UFRJ, tem mais de 60 artigos em revistas acadê-
micas tanto no Brasil como no exterior, e é autor de vários livros e capítulos 
de livros em matéria de Economia.

Dr. Prado. Até 20 minutos.

Luiz Carlos Delorme Prado

Primeiramente, é um prazer estar aqui discutindo, tendo a oportunidade 
de realizar este debate.

O tema que foi colocado, “Provas em Direito da Concorrência”, eu vou 
tratá-lo com o viés do acadêmico e com o viés do economista. Vou olhar a 
questão das provas a partir do ângulo de visão de um economista, que tem 
que difere um pouco da visão tradicional feita por um jurista.

E o meu ponto de partida, assim que eu conseguir trabalhar com essa 
tecnologia aqui, seria justamente fazer uma discussão econômica sobre pro-
vas. Mas eu vou partir de uma discussão filosófica prévia: os fatos não falam 
por si. Se a realidade pudesse ser direta e inequivocamente conhecida, não 
haveria um problema de prova. Hegel, na Introdução à história da filosofia, 
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dizia que se a essência e a aparência fossem similares, todo conhecimento 
seria supérfluo. 

Como a realidade é complexa, os fatos jurídicos só podem ser conhe-
cidos por meio de provas. Mas provas são essencialmente evidências que 
indicam a existência de determinados fatos jurídicos, isto é, são elementos 
que sustentam a alegação de direito pelas partes de uma contenda legal. São 
também elementos que permitem ao julgador formar a sua convicção sobre 
fatos, permitindo que ele se decida sobre a questão legal.

A realidade não pode ser conhecida de forma absoluta; portanto, todo 
conhecimento dessa realidade é intermediado por uma interpretação da 
complexidade do real. As provas sustentam a interpretação dessa realidade, 
ou seja – e este é um ponto que eu gostaria de ressaltar –, provas não levam 
inequivocamente à verdade, mas indicam a probabilidade de uma determinada 
interpretação, entre duas ou mais, ser adequada. Quer dizer, o problema, para 
nós que temos que tomar decisões com implicações jurídicas, é que as provas 
vão de alguma maneira nos ajudar a tomar uma decisão. Portanto, estou par-
tindo para discutir o problema de provas essencialmente como um problema 
de informação, isto é, meu problema é com a quantidade e a qualidade de 
provas que são suficientes para o julgador tomar a sua decisão.

Há um problema, que é bastante discutido em economia, de informa-
ção. Como um problema informacional, o primeiro problema que surge da 
análise das provas é que para o julgador há um trade-off entre a quantidade 
de informação obtida e o custo de obtê-la. Esse custo pode ser imputado 
ao tempo, ou ainda à dificuldade de se obter uma quantidade adicional de 
evidências. No ponto, o fato é que, se nós tivéssemos um orçamento ilimi-
tado e um tempo ilimitado, poderíamos chegar o mais próximo possível da 
verdade. Mas o problema é que há um custo também de esperar para tomar 
uma decisão e limitações para a busca dessa verdade. Portanto, é necessário 
considerar que há um equilíbrio entre as informações disponíveis para uma 
tomada de decisão e o custo de espera de novas evidências importantes da 
postergação de uma tomada de decisão. Esse é um momento em que as pro-
vas têm de ser valoradas juridicamente, as questões de interpretação legal 
consideradas, e a decisão proferida. No caso, o que estou querendo dizer aos 
senhores é o seguinte: se eu considero como pS, perco uma probabilidade de 
uma decisão errada, e pS como custo do erro, isto é, como a probabilidade 
do erro ponderada pelas conseqüências econômicas ou sociais do que está 
em disputa, eu posso dizer que pS = custo social do erro. Isto é, tomar uma 
decisão errada tem um custo privado e tem um custo social. Quanto mais alto 
esse custo, mais cautela eu tenho que ter quanto à minha tomada de decisão. 
Em contrapartida, um sistema jurídico eficiente deve minimizar o custo do 
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erro, mas deve considerar também um custo de denegação da Justiça. Isto 
é, o juiz não pode evitar tomar a decisão por medo de errar, porque o custo 
de não decidir pode ser socialmente muito elevado. Portanto, há um custo 
derivado da obtenção de provas ou da postergação da decisão, que chamarei 
de custo de evitar o erro, como PE. Portanto, o problema da busca de provas 
ou da determinação do momento adequado para a tomada de decisão pode 
ser definido como o problema de minimizar a soma do custo erro e do custo 
de evitar o erro, ou seja, eu fiz uma representação simples, aritmética, de um 
ponto em que seria desejável, seria necessário, se tomar uma decisão. O que 
estou dizendo em última instância é que a procura de provas deve ser levada 
até o ponto em que o custo da procura por provas adicionais seja superior 
ao custo social de evitar o erro. Isso posto, vou entrar no nosso problema 
concreto, que é o problema do cartel. O problema que eu vejo no cartel é o 
seguinte: o quanto de prova vai permitir tomar uma decisão sobre o problema 
de cartel? O cartel tem um custo social elevado para a sociedade. Se eu buscar 
provas insuficientes, vou estar prejudicando profundamente as empresas. Se 
eu demorar um tempo infinito ou procurara usar recursos de que não dispo-
nho, não conseguirei chegar a uma decisão. Para isso, eu defini o problema 
de cartel, pois normalmente é trabalhado apenas um aspecto. Eu distingui o 
que eu chamo de cartel clássico, ou hardcore cartel inglês, do que eu estou 
chamando de cartel difuso. 

Cartel clássico seriam fundamentalmente acordos secretos entre com-
petidores com alguma forma de institucionalidade importante, com o objetivo 
de fixar preços ou condições de venda, dividir consumidores, definir nível 
de produção e impedir a entrada de novas empresas no mercado. O que ca-
racteriza esse tipo de cartel é a coordenação institucionalizada, que podem 
ser: reuniões periódicas, manuais de operação, princípios de comportamento 
etc. Portanto, a sua ação não decorre de uma situação eventual de coorde-
nação, mas da construção de um mecanismo permanente para alcançar seus 
objetivos.

Outro tipo de cartel, que eu estou chamando de cartel difuso, é também 
um ato de coordenação horizontal entre empresas. Pode ter um objetivo si-
milar ao do cartel clássico, mas tem fundamentalmente um caráter eventual 
e não institucionalizado. Ocorre quando um grupo de empresas se reúne, 
eventualmente, por uma razão muitas vezes externa, uma crise econômica, 
por exemplo, uma situação que leva as empresas a considerarem importante 
naquele momento ter algum grau de colusão. Nesse caso, o tratamento e a 
questão de provas eu os colocaria de forma distinta. Eu trataria de maneira 
distinta cada um desses diferentes cartéis.
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O ponto para o qual eu quero chamar aqui a atenção dos senhores, na 
questão de caracterização de cartel, é que, ao se tratar de cartel clássico, eu 
considero que se trata de uma exceção no direito antitruste brasileiro e pode 
ser considerado como ilícito per se, ou seja, é suficiente provar sua existência 
para determinar sua ilicitude.

Eu sei que essa afirmação é sujeita a controvérsias, já que a visão da 
imensa maioria ou da quase totalidade dos juristas é de que no direito brasi-
leiro não há ilícitos per se.

Eu, com a devida vênia, discordo dessa visão porque a existência da 
prova da institucionalidade de um cartel em si caracteriza algumas coisas. 
Por exemplo, por que cartéis são reprimidos, e não concentrações, atos de 
concentração? Porque quando duas empresas se fundem, aumenta o seu poder 
de mercado, mas há ganhos para a sociedade via efeitos sobre eficiência.

A essência do cartel é que há um aumento do poder de mercado, por-
tanto prejuízo ao consumidor, sem nenhum ganho de eficiência. Portanto, 
no momento em que um grupo de empresas se reúne, monta algum tipo de 
reunião periódica, assume os custos e os riscos de montar um cartel, há que 
se presumir que pelo menos os seus dirigentes esperam que haja efeitos no 
mercado. Não há que se tentar provar aquilo que os próprios dirigentes, ao 
incorrerem nos riscos e nos custos de organizar o cartel, já indicaram que há. 
Então, esse já é um momento suficiente para determinara o ilícito. Portanto, 
nesse ponto, a busca e apreensão e as evidências obtidas por meio de acordos 
de leniência passam a ser muito importantes no cartel clássico.

Quando eu caminho em direção ao cartel difuso, o problema é um 
pouco diferente, porque, como eu chamei a atenção, ele é produto de uma 
situação eventual – no caso da Comunidade Européia, em alguns casos 
aceita-se, ou pelo menos há um tratamento diferenciado para os chamados 
“cartéis de crise”.

No caso brasileiro, vemos que depois da desvalorização de 1999, 
houve várias situações de colusão entre empresas. Nesse caso, a meu juízo, 
é necessário, para se provar a existência de um ilícito, não apenas mostrar 
que houve algum tipo de contato, de relação entre as empresas envolvidas; é 
necessário mostrar que houve sim algum tipo de colusão, da qual participam 
duas ou mais empresas que atuam nesse mercado relevante. Mas, nesse caso, 
evidências de que essa ação é passível de prejudicar o mercado ou que o tenha 
efetivamente prejudicado passam a ser necessárias.

As evidências econômicas nessa forma de coordenação horizontal, 
nessa forma que eu estou chamando de cartel difuso, passam a ser muito 
importantes. 
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Portanto, o ponto a que quero chegar é que o trabalho da SDE, na sua 
busca das evidências para a definição da natureza de cartel, deve distinguir 
essas duas formas: quando há institucionalidade, quando há elementos que 
mostram que esse cartel é durável ao longo do tempo – normalmente se dá, 
curiosamente, quando há um grande número de empresas, porque quando 
há um pequeno número de empresas, o próprio paralelismo consciente pode 
muitas vezes substituir até um determinado tipo de ação colusiva –, é mais 
fácil ter um cartel com um grau maior de institucionalidades quando há um 
problema complexo de controle, porque, como é patente na literatura econô-
mica, os membros de um cartel têm grande estímulo a, de alguma maneira, 
ter um comportamento free rider dentro dele. Portanto, todo cartel tem um 
problema de estabilidade.

Nesse sentido, a ênfase dos estudos econômicos para mostrar o dano 
de uma ação colusiva é particularmente importante nesses casos em que a 
ação colusiva foi mais difusa.

Para concluir, pois o meu tempo é bastante curto, então, o cartel difuso 
não tem institucionalidade, quer dizer, não tem ata, portanto é muito difícil 
provar a existência de um cartel difuso com provas materiais, pois muitas 
vezes não há essa materialidade.

Já num cartel clássico, há essa materialidade; portanto num cartel difuso 
as provas econômicas passam a ser fundamentais.

A título de conclusão, eu considero que, como é patente também na 
literatura econômica, cartel é um dos pontos de maior preocupação de qual-
quer autoridade de defesa da concorrência. O Cade sempre coloca esse tema 
como prioritário. No entanto, eu chamo a atenção de que a própria tomada 
de decisão do cartel deve ser realizada levando em conta, cuidando para que 
haja os elementos de prova necessários para que não se tomem decisões 
açodadas nesse setor.

Portanto, a correta definição da natureza de prova para o tipo de ilícito 
passa a ser absolutamente fundamental na caracterização de um cartel.

Mais do que nunca no Brasil nós necessitamos de recursos, para que 
fique mais barato o custo de procurar prova adicional, e de mais pessoal para 
desenvolver trabalhos de investigação, de busca e apreensão, de análise de 
informação, e também melhor infra-estrutura para a avaliação técnica, para 
os estudos econômicos e econométricos para os casos de cartel difuso, de tal 
forma que possamos lidar com esse problema, que é particularmente grave 
em países em desenvolvimento como os nossos, com a cautela necessária de 
que uma autoridade antitruste precisa para não cometer injustiças nem tomar 
decisões apressadas. É isso, obrigado.
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PROVAS EM DIREITO DA CONCORRÊNCIA:  
O CASO DO CARTEL

Luiz Carlos Delorme Prado
Conselheiro do CADE

Professor do Instituto de Economia da UFRJ

Provas: Uma Abordagem Econômica

•	A realidade não pode ser conhecida de forma absoluta. Todo conhe-
cimento dessa realidade é intermediada por uma interpretação da 
complexidade do real. As provas sustentam uma interpretação dessa 
realidade. Ou seja, provas não levam inequivocamente à verdade, mas 
indicam a probabilidade de uma determinada interpretação, entre duas 
ou mais, ser a mais adequada.

•	Como a verdade não é passível de ser integralmente e diretamente 
conhecida, o problema de provas é um problema de informação: 
Qual a quantidade e qualidade de provas que são suficientes para um 
julgador tomar sua decisão.

•	Como um problema informacional, a primeira questão que surge 
do análise das provas é que, para o julgador, há um trade off entre a 
quantidade de informação obtida e o custo de obtê-la.

Informação e Decisão

•	Mas, como a decisão baseia-se em informações, uma das questões 
importantes é a determinação da probabilidade dessa ter sido equi-
vocada por problemas informacionais. Essa questão pode se posta na 
seguinte forma:

•	Seja p a probabilidade de uma decisão errada e seja pS o custo do 
erro, isto é, a probabilidade do erro ponderada pelas conseqüências 
(econômicas ou sociais) do que está em disputa. Pode-se, portanto, 
postular que pS é igual ao custo social do erro. 
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Custo do Erro

• Um sistema jurídico eficiente deve minimizar o custo do erro, mas 
considerando, também, o custo de denegação da justiça. Um juiz 
não pode evitar a decisão com medo de errar, porque o custo de 
não decidir pode ser socialmente muito elevado. Portanto, há um 
custo, derivado da obtenção de provas ou da postergação da decisão 
que chamarei de custo de evitar o erro de pE. Portanto o problema 
da busca de provas ( ou da determinação do momento adequado 
para a tomada de decisão) pode ser definido como o problema de 
minimizar a soma do custo do erro e do custo de evitar o erro, ou 
seja: D= pS + pE

• Ou seja, a procura por provas deve ser levada até o ponto em que o 
custo da procura por provas adicionais seja superior ao custo social 
de evitar o erro. 

Definições de Cartel

• Cartel Clássico – acordos secretos entre competidores, com alguma 
forma de institucionalidade, com objetivo de fixar preços e condi-
ções de venda, dividir consumidores, definir nível de produção ou 
impedir a entrada de novas empresas no mercado. Este tipo de cartel 
opera através de um mecanismo de coordenação institucionalizado, 
podendo ser reuniões periódicas, manuais de operação, princípios 
de comportamento etc. Isto é, sua ação não decorre de uma situação 
eventual de coordenação, mas da construção de mecanismos perma-
nentes para alcançar seus objetivos 

• Cartel Difuso – é um ato de coordenação da ação entre empresas 
com objetivo similar ao do Cartel Clássico, mas de caráter eventual 
e não institucionalizado. Esse é o caso quando um grupo de empresas 
decide reunir-se para coordenar um aumento de preço, muitas vezes 
em função de um evento externo que as afetou simultaneamente. 
Isto é, tal ação pode ser considerada eventual e não decorreu de 
uma organização permanente para coordenar as ações das empresas 
envolvidas.
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Efeitos dos Cartéis 

•	 Os cartéis geram apenas os efeitos negativos do aumento de poder 
de mercado, sem qualquer efeito de aumento de eficiência. Portanto, 
cartéis, particularmente, cartéis clássicos são sem qualquer ambi-
güidade, nocivos ao bem-estar dos consumidores, e são conseqüen-
temente um delito per se, sem possibilidade de qualquer mitigação, 
por argumentos da regra da razão.

Caracterização de Cartéis  
Difusos

•	 	Nesses casos não há uma institucionalidade, sendo que a coordenação 
de políticas comerciais podem ser passageiras e pouco estáveis. Tais 
condutas são claramente ilegais na legislação brasileira, embora não 
sejam tão nocivas quanto aos cartéis clássicos. 

•	 	Nesses casos não é possível fazer condenação baseando-se apenas 
em provas de eventuais reuniões entre empresários, mas é necessárias 
mostrar a racionalidade econômica do comportamento colusivo.. Isto 
porque o que caracteriza o cartel difuso é a falta da institucionalidade 
da prática.

•	 O caráter eventual do delito que pode ser muitas vezes praticado 
sem registro escrito ou prova documental implica uma avaliação 
mais cuidadosa da racionalidade econômica e dos indícios obtidos 
pelo tratamento dos dados de mercado disponíveis, tais como preços 
praticados, áreas de atuação, distribuição por categoria e região de 
clientes, correlação entre taxas de aumentos de preços, política de 
descontos ou data de alteração de tabela etc.
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Conclusão

•	 Em todo o mundo as autoridades de defesa da concorrência têm na 
repressão do cartel sua prioridade.

•	 Em países onde as agências de defesa da concorrência são mais re-
centes e, onde não há larga tradição de repressão de comportamentos 
anticompetitivos, as limitações humanas e técnicas dificultam a 
caracterização e repressão de tais delitos. 

•	 Entretanto, o desafio desses países é desenvolver os instrumentos 
e as condições materiais e humanas necessárias para o exercício 
de sua função legal. Nesse caso, o maior serviço da autoridade é 
construir sua credibilidade, condenando práticas anticoncorrenciais 
que possam ser efetivamente caracterizadas, segundo a legislação 
vigente, respeitados integralmente o princípio do contraditório e o 
devido processo legal. 

•	 Condenações heróicas, com provas insuficientes ou indícios frágeis, 
por enfraquecer a credibilidade da agência antitruste, não leva a 
resultados eficientes na repressão a tais práticas. É melhor reprimir 
cartéis com o aprimoramento dos instrumentos de investigação, 
impondo-lhes riscos crescentes, e julgando-os com dureza, mas com 
justiça, do que condenando-os com provas frágeis .

Barbara Rosenberg

Antes de tudo, obrigada ao Ibrac. Eu não ia fazer comentários com 
relação a palestras provocativas, mas dado o comentário do Pedro, eu não 
posso me abster. Eu brinquei com ele, quando eu recebi o convite, dizendo: 
“achei que depois do ano passado, eu teria sido banida de qualquer apresen-
tação”, se bem que acreditamos que fizemos o que deveríamos ter feito. E a 
prova é que fui convidada novamente. Então, não houve nada de irregular 
na apresentação do ano passado.

Mas, na verdade, é importante – eu sempre tenho dito isso quando 
temos a oportunidade de falar com o público, em especial com o público 
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com que nós lidamos na verdade no dia-a-dia, que são os representantes das 
empresas junto ao Sistema de Defesa da Concorrência – essa interação e essa 
construção do Sistema de Defesa da Concorrência feito pelos dois lados, 
quer dizer, não adianta que seja feito um trabalho pelo Sistema de Defesa da 
Concorrência que seja separado ou que não tenha nenhum tipo de interface 
com o Ibrac, o que indubitavelmente tem acontecido, e é um grande mérito, 
eu acredito, desse tipo de seminário e que eu acho que o Painel da manhã 
deixou muito claro.

A minha apresentação vai muito à luz do que foi discutido hoje de ma-
nhã, na medida em que o que observamos é que, cada vez mais, os processos 
vão ao Judiciário e se questionam tanto questões de mérito, que serão ou não 
apreciadas à luz de tudo o que foi dito e discutido hoje de manhã, mas não 
há nenhuma dúvida – isso ninguém questiona – que também questões proba-
tórias podem e devem ser questionadas junto ao Judiciário. E nesse sentido 
o que eu pretendo tratar aqui é justamente a preocupação com a utilização 
de provas válida, ou seja, que não possam colocar em risco a validade do 
processo seguido e, à luz do que dizia também o Conselheiro Prado, a devida 
alocação de recursos por um órgão de defesa da concorrência no momento 
em que decide ou não aprofundar uma investigação.

Sabemos que no Brasil não temos a prerrogativa de dizer “não vamos 
investigar porque esse mercado é irrelevante”, por exemplo, como outras 
jurisdições, que têm regras de minimis. Mas inevitavelmente um órgão que 
tem recursos escassos decide priorizar uma ou outra investigação, dado o 
efeito justamente que tem sobre a economia e a sociedade e às vezes até com o 
elemento de prova que já está disponível ou não. Então, nesse sentido, a SDE 
tem tido uma preocupação muito grande com a garantia da validade dessas 
provas. E, para isso, o que fazemos é uma avaliação constante do standard 
probatório que o Cade tenha feito e como o Judiciário tem apreciado essas 
questões, muitas delas inclusive em casos que não são de concorrência, porque 
ainda não temos decisões em casos de concorrência apreciando determinadas 
questões. Mas elas foram apreciadas em questões relativas à produção de 
provas e podem ser utilizadas ou não, por analogia – é o que iremos ver –, 
ao longo da construção jurisprudencial que vai se dar na matéria. Isso é uma 
garantia da validade do processo, que é fundamental para o administrado.

As formas de produção de prova da Secretaria são variadas e todas 
elas previstas na Lei de Defesa da Concorrência, e especificamente o objeto 
principal do Painel é a busca e apreensão, sobre o qual eu vou me deter de 
forma mais específica. Mas a Secretaria pode desde requisitar informações ou 
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fazê-lo por meio de esclarecimentos orais, até fazer inspeções nas empresas, 
realizar busca e apreensão, obter provas por meio de acordos de leniência, 
utilizar provas emprestadas produzidas em outras esferas e, inclusive, à luz 
da cooperação internacional, obter provas que já foram produzidas em outras 
jurisdições.

Nós não temos a menor dúvida, existe um consenso internacional e 
nós temos uma troca constante com autoridades internacionais, de que a 
forma mais custo-efetiva de investigar é por meio de um acordo de leniên-
cia, na medida em que a autoridade não entra às cegas ou baseada em uma 
informação que ela não tem muito como valorar se vale à pena ou não levar 
adiante e, no caso do acordo de leniência, obviamente as chances de sucesso 
da investigação e o seu foco são muito facilitadas.

No entanto, se por um lado no Brasil sabemos que acordo de leniên-
cia é algo bastante incipiente – temos tido um sucesso do ponto de vista da 
Secretaria bastante importante, é um instituto que tem se consolidado, que 
tem caminhado bem junto ao Ministério Público –, não podemos contar, como 
ocorre nos Estados Unidos, que todas as investigações se iniciarão a partir de 
acordos de leniência. Ainda é incipiente no Brasil o número de investigações 
que se originam de acordos de leniência. 

Mas, ainda que todas as investigações se originassem de acordos de 
leniência, não estaríamos isentos de toda preocupação com a validade da 
prova, seja porque existe uma regularidade a ser perseguida na celebração 
do acordo de leniência, seja porque a celebração do acordo de leniência não 
dispensa a produção de provas adicionais em princípio. A não ser que hou-
vesse um acordo de leniência em que de fato a parte traz 100% das provas 
suficientes para uma condenação, o que é raro que aconteça, é importante que 
a preocupação com essas provas continue, para garantir essa preocupação 
do administrado.

Algo para o qual eu gostaria de chamar a atenção é que a SDE tem dito, 
de forma bastante veemente, e o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência 
tem atuado também de forma bastante explícita – a Dra. Elizabeth mostrou os 
dados de julgamentos de processos hoje de manhã, e isso ficou bastante claro –, 
que o objetivo do Sistema não é condenar todas as empresas investigadas, ou 
levar a cabo essas investigações simplesmente para condená-las. Eu acredito 
que, se por um lado talvez todo esse trabalho que foi feito de incrementar as 
formas de investigação apareceu muito, eu acredito também que nunca se 
arquivou tanto ou se sugeriu, para falar a verdade, tantos arquivamentos de 
averiguação preliminar e processos como ocorreu nesses últimos três anos, 
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isso também levando em consideração o ônus que é para a parte que tem um 
processo pendente, que fica num limbo e não é levado adiante.

Então, tem havido um esforço na Secretaria, para além da preocupação 
com a produção de provas, de tentar também arquivar aqueles processos em 
que não há indícios, ou no qual os indícios são fracos a ponto de que de fato 
não se possa sugerir a condenação, para poder fazer uma certa limpeza do 
estoque que existia na Secretaria.

Se formos falar de números genéricos, há três anos havia um estoque 
de cerca de 1.300 expedientes na Secretaria e hoje há menos de 800, ou seja, 
estamos falando de uma redução substancial em termos de estoques de casos. 
E muitos deles com sugestão de arquivamento, ou seja, não é a condenação 
pura e simplesmente o foco da Secretaria. Por outro lado, em havendo provas, 
em havendo indícios, a Secretaria levará sim adiante a investigação e terá 
interesse em efetivamente sugerir ao Cade a punição dos envolvidos nesse 
tipo de prática.

Se a investigação não decorre de um acordo de leniência, ela pode nas-
cer de representações trazidas à Secretaria, de denúncias anônimas trazidas 
à Secretaria e de outros tipos de documentos ou de atas que também sejam 
entregues às autoridades. E esse momento é o primeiro momento em que a 
autoridade tem que fazer uma análise de valoração das provas que existem, 
para decidir se vale a pena ou não iniciar uma investigação à luz daquilo. Em 
momento algum será levada uma investigação adiante única e exclusivamente 
baseada em uma denúncia anônima que diz “existe um cartel em determinado 
setor”. De outra parte, havendo uma denúncia anônima que tem elementos 
de verossimilhança que justificam a sua investigação, a autoridade não só 
tem o poder como o dever de apurar esse tipo de infração.

Essa é uma questão que ainda não foi tratada especificamente dentro 
da defesa da concorrência, mas na Secretaria têm sido levadas adiante in-
vestigações a partir de denúncias anônimas não porque ela acredite que deva 
fazê-lo e tem esperança de que simplesmente o Judiciário assim reconheça: 
temos um cuidado muito grande, como eu dizia, em observar o que o Cade 
tem analisado e o que o Judiciário tem apreciado. E aqui, só para dar alguns 
exemplos, já há decisões do STF em que o início de uma sindicância admi-
nistrativa se deu a partir de uma denúncia anônima, ou então diversos julga-
dos do STJ, sendo que eu mencionei um aqui, em que a parte que eu deixei 
grifada em vermelho traduz um pouco como que a SDE recebe qualquer tipo 
de informação para iniciar uma investigação.
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A denúncia anônima não deve ser desconsiderada a ponto de acarretar 
uma nulidade do processo. Ela deve ser considerada sim, mas a autoridade 
deve proceder com a maior cautela a fim de que se evitem danos ao eventual-
mente inocente. Dessa forma, o fato de a denúncia ser anônima não implica a 
nulidade do processo e, mais do que isso, obriga a instauração de investigação 
ex officio sempre que a autoridade tiver indícios de infração. Isso eu digo por 
quê? Porque obviamente é um dos pontos que tem originado uma série de 
investigações na Secretaria que têm sido levadas adiante, e a SDE não levaria 
adiante processos que no nosso entendimento já nascessem viciados.

Pode acontecer que haja uma decisão contrária – isso acho que o 
Painel da manhã deixou muito claro –, ou seja, que todas as decisões tanto 
de procedimento da SDE contra o julgamento de mérito do Cade, sobre o 
procedimento em si, serão objeto de revisão, e a SDE tem feito isso justa-
mente à luz do que entendemos que é a jurisprudência nesse tipo de caso. 
Aqui temos uma série de outros julgados do STF e do STJ. Vocês podem 
dizer que eu só coletei jurisprudência favorável; e eu posso dizer a vocês que 
eu fiz uma pesquisa extensa da jurisprudência e eu coletei a jurisprudência 
majoritária, e não foi para esta apresentação. Este é um trabalho que temos 
feito na Secretaria desde o início para poder garantir toda a validade. Eu 
poderia até colocar julgados contrários aqui sim, mas o que observamos é 
que a jurisprudência majoritária caminha nesse sentido e por isso temos nos 
sentido confortáveis, digamos assim, para prosseguir com esse tipo de in-
vestigação, seja iniciando uma investigação por meio de uma representação, 
de uma denúncia anônima, de outro tipo de documento, ou de informações 
trazidas à Secretaria. Anormalidades verificadas no mercado, muitas vezes 
uma licitação pública, em que um órgão público remete à Secretaria infor-
mações para uma licitação e diz “há algo de estranho nesse mercado”, seja 
qual for a origem da investigação, a oportunidade de coletar provas in loco, 
se resultar de fato em identificação de indícios, é obviamente a melhor forma 
de obter evidências concretas da realização de acordos. 

Se de fato a representação foi conduzida, foi feita uma série de instru-
ções posteriores e se procedeu a uma busca e apreensão, a chance de que se 
consigam documentos que de fato sirvam para instruir é substancialmente 
maior do que se fizermos simplesmente com os dados voluntariamente dis-
ponibilizados à Secretaria.

Dada a ilicitude do ato, dado o envolvimento dos executivos nesse 
tipo de prática, nós sabemos que as provas tendem a não estar explícitas e 
registradas em cartórios públicos, apesar de que há um processo até que tem 
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uma ata registrada em cartório, mas aí acho que é um problema da advocacia 
da concorrência, no limite.

E eu queria chamar a atenção nesse sentido para o fato de que, da mes-
ma forma que a SDE tem tido uma preocupação grande em como originar 
as investigações, os procedimentos adotados na Secretaria na realização das 
buscas e apreensões também têm levado em consideração uma preocupação 
muito grande em garantir a validade da prova.

As buscas e apreensões feitas pela Secretaria são sempre realizadas 
nos termos da lei, por meio de autorizações judiciais. Uma equipe da SDE é 
destacada para tal busca, e é feita uma reunião prévia na qual são passadas 
orientações sobre a atividade que será realizada, sobre como proceder e que 
tipo de documento deve ser coletado. 

Eu não tenho problema algum em dizer que houve uma clara evolução 
na forma como os procedimentos da SDE têm sido feitos. Nós obviamente 
aprendemos ao longo desse período, e eu creio que cada vez mais as opera-
ções de busca e apreensão têm sido feitas de forma o mais cirúrgica possível 
e causando o menor ônus ao investigado, na medida em que se tem podido 
especificar as pessoas, as mesas de pessoas específicas que eventualmente 
serão examinadas e o tipo de documento que será apreendido. É feita uma 
análise prévia no local; nós não temos a prerrogativa de fazer algo que nos 
Estados Unidos é feito: quando é feita uma busca e apreensão, se deixa uma 
mandado dizendo que se for destruída alguma prova depois da busca e apre-
ensão, ainda assim serão penalizados. Nós infelizmente não só não temos 
esse tipo de garantia, como temos tido problemas em casos de obstrução de 
prova durante os procedimentos ou posteriormente, o que é algo que a SDE 
agora também terá que focar efetivamente na atividade, na medida em que é 
importante que provas não sejam invalidadas uma vez iniciada a investigação. 
Mas todos esses procedimentos têm sido feitos com alguma tranqüilidade, 
à luz do que são consideradas as melhores práticas de realização de busca e 
apreensão segundo um manual que foi elaborado no âmbito do International 
Competition Network, que é um grupo do qual o Brasil participa, inclusive 
como co-chair do grupo de cartéis, efetivamente, que é um manual que eu 
acredito possa interessar a todo esse público e que está disponível no site 
da ICN. 

Existem algumas diretrizes de como deve ser realizada uma busca e 
apreensão. Só para dar alguns exemplos, pois obviamente o documento é 
muito mais longo do que isso, sugere-se que se estime a dimensão da operação 
de busca e a apreensão para que se possam alocar os recursos necessários e 
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prever quantas pessoas devem ou não se direcionar a esse tipo de local além 
de avaliar o tipo de documento a ser apreendido, ou seja, se serão apreendidos 
documentos eletrônicos, se serão apreendidos papéis, documentos em lixeira, 
se vão ser apreendidos telefones, palm-tops etc. 

Eu acabo de voltar do Seminário Internacional sobre Cartéis e um dia 
e meio dos 3 dias foi dedicado às evidências magnéticas, aí compreendidos 
não só computadores mas também telefones, palm-tops e outros tipos de 
instrumentos que facilitam esse tipo de prova. E a SDE, nesse sentido, tem 
incluído em todas as realizações de busca e apreensão experts em questões de 
tecnologia com duas finalidades: a primeira delas, mais uma vez, é garantir 
a validade da prova, uma vez que a alteração de dados magnéticos é mais 
simples do que a de um documento concreto. Então a SDE tem sido muito 
cautelosa na forma de coletar, copiar e lacrar qualquer tipo de informação 
magnética. E também tem feito isso para tentar evitar danos ao investigado, 
na medida em que, se houver interesse da empresa, no momento em que está 
sendo realizada a busca – todas as buscas e apreensões que têm sido conduzi-
das pela Secretaria de Direito Econômico atualmente têm sido acompanhadas 
por experts em questões de informática, o que tem permitido à empresa fazer 
uma cópia completa do documento que é feito –, muitas vezes é feito um 
rash, que é a cópia exata daquilo que está sendo examinado, que é justamente 
para garantir e validar as provas que estão sendo coletadas. Então, existe 
efetivamente uma preocupação com isso.

As demais práticas que estão ali listadas são outras práticas que a SDE 
tem adotado como regra e – repito – tem-se aprimorado. Talvez de uma a 
outra possa ter havido algum tipo de diferença, mas efetivamente há uma 
preocupação da Secretaria em garantir que as provas que serão utilizadas 
sejam efetivamente válidas para sua utilização.

Como eu dizia, então, nós fazemos reuniões prévias com a equipe (essa 
é outra sugestão da ICN), que é formada sempre à luz do conhecimento e 
da competência das pessoas que estão diretamente envolvidas, se possível, 
naquele caso, obviamente dadas as restrições de recursos da Secretaria, que 
tem 30 técnicos e, dependendo do número de pessoas alocadas numa busca e 
apreensão, às vezes 2/3 da Secretaria têm que ser alocados a uma única busca 
e apreensão. A ICN sugere que o número ideal seria de 2 a 6 pessoas por local 
inspecionado. Houve situações em que fizemos inspeções simultâneas em 6 
lugares, e obviamente há uma limitação de quanto se pode alocar de técnicos: 
nós não teríamos gente suficiente nem que chamássemos o DPDC para poder 
fazer a busca e apreensão em conjunto. Mas há uma idéia de alocação de 
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recursos que vai muito à luz do que o Conselheiro Prado dizia antes sobre até 
que ponto valia a pena alocar recursos e a como alocá-los efetivamente.

E há um cuidado muito grande também no momento da coleta de 
documentos, da listagem e da guarda desses documentos com o depositário 
nomeado pelo juiz. A SDE não tem alterado a titularidade de depositários, não 
tem tirado documentos originais da guarda de depositários sem autorização 
do Judiciário, não tem feito qualquer tipo de manuseio desses documentos 
sem autorização do poder judicial, mais uma vez com vistas a validar esse 
tipo de processo.

E, para concluir, outro tipo de provas que a SDE tem utilizado e que 
não necessariamente decorre de busca e apreensão, mas que o Cade também 
tem aceitado são as hipóteses de provas emprestadas da Justiça criminal, 
por exemplo a interceptação telefônica. Mas nós poderíamos ter uma série 
de outros tipos de prova, que, mais uma vez, podem ser objeto de questio-
namento. No entanto, a SDE só tem utilizado esse tipo de prova, uma vez 
que o Cade e decisões no Judiciário, inclusive no âmbito do STJ, já têm 
aceitado a prova emprestada, inclusive – e por isso eu utilizei esse exemplo 
da interceptação telefônica.

Pela Constituição nós sabemos que a interceptação telefônica só pode 
ser obtida em processos criminais. No entanto, à luz de decisões do STJ, te-
mos que nada impede que posteriormente à sua realização, essa prova venha 
a instruir o processo administrativo. 

O Cade já aceitou isso como prova nos casos dos cartéis de Florianópolis, 
de Lajes, de Goiânia, e há uma menção aqui de que seria impossível admitir 
que o Estado, tendo legitimidade para utilizar a prova decorrente de intercep-
tação telefônica no processo penal, não a tenha para utilizá-la no processo 
administrativo. 

Essa decisão foi levada à apreciação do STJ, especificamente nesse 
caso, e foi dada uma decisão no mesmo sentido que o dispositivo constitucio-
nal esclarece, ou seja, que o juiz só pode determinar a interceptação telefônica 
a requerimento das autoridades criminais. No entanto, não dispõe nada sobre 
a impossibilidade de utilização desta para fins de investigação administrati-
va. Nesse caso específico, que é uma apreciação do caso de Florianópolis, o 
STJ disse que a Administração valeu-se das gravações para fins de prova no 
processo administrativo, mas a interceptação foi requerida nos exatos termos 
da legislação em comento. Então, nesse sentido, a SDE também tem utilizado 
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esse tipo de prova, uma vez que, até o presente momento, entende que o Cade 
e o Judiciário têm considerado esse tipo de prova válida.

Eu acredito que essas informações são relevantes para que não se diga 
que a SDE tem-se utilizado de todo e qualquer expediente simplesmente para 
condenar ou abrir processos. A SDE tem sido cautelosa, porque não nos in-
teressa simplesmente abrir um processo. O interesse é de abrir e concluir os 
processos e, nos casos em que há sugestão de condenação e em que o Cade 
efetivamente concorde com o parecer da SDE, mais do que isso, que isso 
levado ao Judiciário seja uma garantia para o administrado de que todos os 
procedimentos foram devidamente seguidos.

E a última referência a outro tipo de prova que também já tem sido 
aceita pelo Cade e que também está sendo utilizada é a possibilidade de 
utilização não de interceptação telefônica, que é aquela feita no âmbito 
criminal, com autorização judicial, mas a utilização de gravações feitas 
com a própria participação da pessoa envolvida. São as gravações realiza-
das por um dos interlocutores. Já em 1999 o Cade aceitou que a gravação 
feita por uma das próprias partes – até o dialogo é bastante curioso, porque 
é do Prefeito da cidade com o vice-presidente de uma associação –, em 
que o prefeito pergunta ao vice-presidente da associação se eles haviam 
conseguido um entendimento para transferir os pacientes para hospitais da 
região, porque não conseguiam contratar anestesiologistas. E o vice-presi-
dente disse que antes que os anestesiologistas de Panambi chegassem a um 
entendimento com a prefeitura, nenhum hospital ou anestesista deveria ir 
lá. Isso foi comunicado aos anestesistas da região. O prefeito perguntou se 
isso não era cartel. E ele disse: “olha, eu acredito que não, eu acho que isso 
é defesa da categoria, porque senão o que vai ocorrer é que vamos disputar 
preço, ou seja, aquele que oferecer o preço mais barato vai ser contratado 
e isso nós não podemos admitir”. Então, para além do teor desse caso que 
foi julgado pelo Cade em 2000, já temos decisões do Cade e do Judiciário 
também que, nesse sentido, eu citei um habeas corpus, que é bastante 
interessante, porque ele analisou de forma muito aprofundada a questão 
da utilização de gravação por terceiros, mas ele entende nesse sentido a 
gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores, com a sua 
ciência, sem a autorização do outro, o que vale também, por fim, para a 
gravação ambiental, ou seja, alguém que autoriza a gravação. No caso do 
cartel de BH, que também já foi julgado pelo Cade em 2003, foi autorizada 
uma gravação audiovisual pela TV Globo de uma reunião pública, com 
autorização inclusive do sindicato, e o que foi dito é que “o que eu estou 
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querendo é que vocês me ajudem a formar uma prova documental robusta 
de que o mercado teve motivo para sair de R$ 1,17 para R$ 1,32. A Shell 
manteve o preço. Como é que quem tem posto Shell justifica o aumento 
de R$ 0,15 na bomba? O Cade não tem nenhum bobo, o pessoal lá está 
acostumado a lidar – e aí cita uma série de empresas e tal – com coisas 
maiores do que a nossa. Para além dessa gravação, quer dizer, não estamos 
entrando no mérito específico sobre se tem ou não algum bobo no Cade – eu 
tenho certeza de que não, e acredito que tampouco na SDE e na SEAE, e 
nem nesta sala. Então, todos nós estamos falando de forma muito franca e 
aberta. Mas é no sentido de que a SDE tem sido extremamente cautelosa 
na utilização de provas com vistas a validá-las. E por isso eu faço questão 
de cumprimentar a toda a equipe da SDE, os que estão aqui e os que não 
estão, pelo empenho que tem sido dedicado, pelo trabalho que não tem 
medido esforços, pelas horas despendidas. E eu acredito que, ainda que com 
limitações de recursos, temos a possibilidade de fazer o nosso trabalho e 
melhorar, para contribuir junto com todos vocês para o fortalecimento do 
Sistema de Defesa da Concorrência. Muito obrigada.

XI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DEFESA  
DA CONCORRÊNCIA – IBRAC 

 
 Provas em Investigações  

de Cartel

Barbara Rosenberg
Diretora do DPDE/SDE/MJ

São Paulo, 25 de novembro de 2005

Investigações de Cartéis

•	 Combate aos cartéis: foco da SDE e do SBDC
•	 Preocupação com a validade das provas 

– SDE tem estado atenta ao standard probatório requerido pelo CADE 
e com a apreciação, pelo Poder Judiciário, da validade de provas 
produzidas, que é uma garantia ao administrado.
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Instrumentos de Investigação  
e Produção de Provas

•	 Requisição de informações
•	 Esclarecimentos orais
•	 Inspeção
•	 Busca e apreensão
•	 Acordo de Leniência
•	 Provas emprestadas

– Ex.: Interceptação telefônica e ambiental produzidas no âmbito 
criminal

•	 Cooperação Internacional

Acordos de Leniência

•	 Há consenso internacional de que é o instrumento mais efetivo para 
investigação
– Maior foco nos aspectos relevantes do caso
– Chances maiores de sucesso na investigação

•	 A existência de Acordo de Leniência – além de seguir um procedimento 
próprio – não descarta a necessidade de eventual produção de provas 
adicionais pela autoridade

•	 – Preocupação com validade das provas prevalece

Outros Indícios que  
Podem Originar Investigações

• Tipos de indícios:
– Representações
– Denúncia anônima
– Atas de reunião e outros documentos entregues à SDE

• Ao receber informações, trata-se de apreciar e valorar os indícios, a 
fim de definir se há elementos suficientes que justifiquem o prosse-
guimento da investigação
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Buscas e Apreensão

•	 Oportunidades de coletar, in loco, indícios e provas para instrução do 
caso: cuidado para não invalidar provas coletadas 

•	 Procedimentos adotados pela SDE:

– B&A sempre mediante autorização judicial

– Destaca-se equipe própria da SDE para a busca: reunião prévia na 
qual são passadas orientações sobre a atividade que realizará

– Procedimentos acompanhados de Oficiais de Justiça designados 
pelo Juízo

– Cuidado no processo de seleção e arrolamento dos documentos, 
bem como com o processo posterior de lacramento, transporte e 
manutenção dos originais com depositário

– Especial atenção às provas digitais (peritos acompanham)

Best Practices ICN

•	 Estimar a dimensão da operação de B&A, para bem alocar recursos

•	 Avaliar o tipo de documento a ser apreendido, especificando-o no 
pedido judicial

•	 Definir a composição da equipe à luz da experiência, competência e 
conhecimento, incluindo técnicos em informática

•	 Realizar reunião prévia com a equipe

•	 Realizar buscas de forma simultânea, para não perder o elemento 
surpresa

•	 Listar os documentos apreendidos e cuidar de sua guarda

•	 Instruir as empresas a não obstruir provas
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Provas Emprestadas da Justiça Criminal:  
Interceptação Telefônica

•	 Se a interceptação foi feita no âmbito de processo ou inquérito cri-
minal, nada impede que posteriormente venha a instruir processo 
administrativo (STJ)

•	 CADE já aceitou como prova nos casos de Cartel de Florianópolis 
(2002), Lages (2003) e Goiânia (2003)

  “Sendo a sanção administrativa um minus em relação à sanção penal, 
impossível admitir-se que o Estado tendo legitimidade para utilizar 
a prova decorrente de interceptação telefônica no processo penal e 
não a tenha para utilizá-la no processo administrativo” (ProCADE, 
Cartel de Florianópolis, 2002)

Provas Emprestadas da Justiça Criminal:  
Interceptação Telefônica

•	 STJ, no tocante ao Cartel de Florianópolis:

  “[...] Ultrapassada mais essa afirmação, examino a última delas, que 
diz respeito à ilegalidade da escuta telefônica para fins de utiliza-
ção no procedimento administrativo, com base no art. 3.º da Lei n. 
9.296/96 [...]. O argumento não tem qualquer fundamento. Como 
visto, o dispositivo esclarece que somente o juiz pode determinar a 
interceptação telefônica, a requerimento das autoridades que elenca, 
nada dispondo sobre a impossibilidade de utilização da mesma para 
fins de investigação administrativa. No caso, a Administração valeu-
se das gravações para fins de prova no processo administrativo, mas 
a interceptação foi requerida nos exatos termos do inciso I, art. 3.º, 
da legislação em comento, como consta do alvará de escuta, uma 
vez que os dois policiais impetrantes também respondem a processo 
criminal [...]. Não vejo, portanto, qualquer pertinência quanto à última 
das alegações”
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Interceptação Telefônica X Gravação  
Realizada por um dos Interlocutores

•	 CADE aceitou como prova gravação realizada pela parte no caso 
do Cartel dos Anestesiologistas (1999). O Prefeito do Município de 
Panambi-RS relatou “intransigência propiciada pelos dois únicos 
médicos anestesistas radicados em Panambi, que negavam-se a firmar 
qualquer tipo de convênio com instituições de saúde do município, 
seguindo orientação da Sociedade de Anestesiologia do Estado do 
Rio Grande do Sul” 

•	 Gravação:

  “Prefeito: conseguimos um entendimento para transferir os nossos 
pacientes para hospitais da região (...) e aí depois de dois dias veio 
a informação de que não podiam porque é área de conflito. Existe 
isso, doutor?

   Vice-Presidente: Definimos que antes de que os anestesiologistas de 
Panambi chegassem a um entendimento com a Prefeitura, nenhum 
hospital ou anestesista deveria ir lá. Isso foi comunicado aos aneste-
sistas [da região].

   Prefeito: Isso não é cartel, doutor?

   Vice-Presidente. Olha, eu acredito que não. Eu acho que isso é defesa 
da categoria. Porque senão o que acontece: nós vamos disputar preço 
por preço. Ou seja, aquele que oferecer preço mais barato vai ser feito, 
e isso não podemos admitir. 

   Prefeito: Isso não é liberdade de mercado, doutor?

   Vice-Presidente: Pois é, mas por enquanto felizmente, nós temos 
tido condições de manter os colegas, respeitando a situação dos 
outros...”
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Gravação Telefônica 
Interceptação Telefônica X Gravação Realizada  

por um dos Interlocutores
• “EMENTA: HABEAS CORPUS. PROVA. LICITUDE. GRAVA-

ÇÃO DE TELEFONEMA POR INTERLOCUTOR. É LÍCITA A 
GRAVAÇÃO DE CONVERSA TELEFÔNICA FEITA POR UM 
DOS INTERLOCUTORES, OU COM SUA AUTORIZAÇÃO SEM 
CIÊNCIA DO OUTRO, QUANDO HÁ INVESTIDA CRIMINOSA 
DESTE ÚLTIMO (...)”. 

    Quando “um dos interlocutores grava conversa havida entre ambos; 
isso não se inclui na proibição referida no art. 5º, inciso XII [da CF/88]. 
(STF, HC n. 75.338-8, r. Nelson Jobim)

• Nesse mesmo HC, o Min. Carlos Velloso decidiu que “deve ser en-
tendido que o direito à intimidade não é, como há pouco dizíamos, 
absoluto, devendo ceder diante de interesses público, social e da 
justiça. Ora, a justiça não tem apenas um prato, mas dois. Em um 
deles estão os direitos individuais; mas, no outro, estão os não menos 
importantes direitos sociais e coletivos. O interesse da justiça assenta-
se, sobretudo, na realização do interesse social, da coletividade.” 

Gravação Ambiental
•	 Caso do cartel de postos de combustíveis em BH
•	 Representante: MP/MG
•	 Gravação audiovisual realizada pela TV Globo de reunião pública 

na sede do Sindicato dos Postos para discutir o aumento do preço da 
gasolina:

    “Eu tô querendo é que vocês me ajudem a formar uma prova 
documental robusta de que o mercado teve motivo para sair de R$ 
1,17 para 1,32. A Shell manteve o preço. Como é que quem tem 
posto Shell justifica o aumento de R$ 0,15 na bomba? O CADE não 
tem nenhum bobo. O pessoal lá ta acostumado a lidar com [... – cita 
grandes empresas], é com coisa maior que o nosso.”

•	 É admitida a gravação audiovisual como prova; o que a Constituição 
proíbe é a gravação de conversa telefônica sem autorização judicial” 
(STF, HC 76397, Rel. Min. Ilmar Galvão)

Obrigada
Barbara Rosenberg

barbara.rosenberg@mj.gov.br
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ROBERT KWINTER

INTERNATIONAL CARTEL ENFORCEMENT:
A CANADIAN PERSPECTIVE 

  
Calvin S. Goldman, Q.C. and Robert Kwinter* 

I.  INTRODUCTION

Canada has figured prominently in the global trend toward greater and 
more effective international cartel enforcement. There have been a number of 
major international cartel cases prosecuted in Canada in the last several years 
that have yielded record fines1 and numerous follow-on civil proceedings. This 
proliferation has been fuelled by a variety of factors: the growth in the number 
of jurisdictions that have adopted antitrust laws; increased recognition by 
government authorities and the business community of the pernicious nature 
of hardcore cartel behaviour; and, perhaps most significantly, the availability 
of immunity/leniency programs in many jurisdictions around the world. 

Virtually all of the Canadian cases in recent years have ended in guilty 
pleas, rather than contested trials. Again, there are a variety of factors that have 
yielded this result: in many cases the Canadian proceedings have followed 
after convictions (also generally based on guilty pleas) in other jurisdictions 
(most frequently the U.S.); the Canadian authorities have gathered information 
from immunity applicants, making it difficult for other participants to lead 
positive defences; similarly, greater co-operation and information exchange 
between and among international antitrust enforcement agencies (particularly 
the U.S., Europe and Canada) can also lead parties to conclude that a positive 
defence is more difficult; and the not uncommon decision of firms to choose 

* Cal Goldman and Rob Kwinter are Partners of Blake, Cassels & Graydon LLP, 
based in Toronto. Mr. Goldman is a former Commissioner of the Competition 
Bureau, Ottawa, Rob is a Vice-Chair of the ABA Antitrust Section’s International 
Committee.

1  See, e.g., “Federal Court Imposes Fines Totalling $88.4 Million for International 
Vitamin Conspiracies,” Competition Bureau News Release, Sept. 22, 1999. One of 
the parties alone was fined over $50 million. 
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the certainty of an agreed resolution over the uncertainty of a protracted trial 
process.2 

One also cannot emphasise enough the need for Canadian counsel to 
co-ordinate their activities and approach to the case with those of their counter-
parts in foreign jurisdictions where the client faces concurrent investigations 
in respect of the cartel in issue. In our practise, we have worked particularly 
closely with counsel in the U.S., Europe, Japan and other countries. In most 
of these instances, we are all acting for the same corporation that is the sub-
ject of parallel investigations in a number of jurisdictions. In this regard, we 
have had the responsibility of representing a number of different corporations 
based in Japan in relation to Canadian Competition Act proceedings. 

In this paper, we have tried to highlight some of the more significant 
matters that parties and counsel (especially those outside of Canada) should 
be aware of in the defence of Canadian cartel proceedings.

II. AN OVERVIEW OF THE CANADIAN LAW OF CONSPIRACY

A. Section 453

Canadian conspiracy law is generally similar to U.S. law in most res-
pects, including the important fact that conspiracies are dealt with in both 
jurisdictions as a criminal matter. This contrasts with the EU law where cartel 
offences are subject to administrative proceedings in the Member States.

The principal prohibition against agreements or arrangements among 
competitors in Canadian law is contained in section 45 of the Competition Act 
(the “Act”). Section 45 makes it an indictable criminal offence to conspire or 
otherwise agree with another person to prevent or lessen competition “unduly” 
in the provision of a good or service in Canada.4 Parties convicted of contrave-

2 Such a result can be even more compelling in cases where the defendant may be 
facing proceedings in numerous jurisdictions and where its limited presence in 
Canada may make mounting a defence particularly challenging, although in some 
cases there may be unique Canadian issues, as discussed below, which should be 
considered before any final decision is made.

3 For a more detailed discussion of Canadian conspiracy law, see “Competition Law 
of Canada” (New York: Juris Publishing, Inc.), C. Goldman and J. Bodrug, eds.

4 In a few cases, the Bureau has elected to prosecute certain agreements among com-
petitors under the Act’s price maintenance provision, which is sufficiently broad to 
encompass both vertical and horizontal agreements to fix prices. Unlike the general 
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ning section 45 are liable to imprisonment for up to five years (in the case of 
individuals) and/or to a fine of up to $10 million (Cdn.), per count.5

Despite the similarities, there are important differences between the 
Canadian and U.S. treatment of conspiracies.6 Substantively, the principal 
distinction is that Canadian conspiracy law does not incorporate either the “per 
se” or the “rule of reason” elements of U.S. antitrust law. Rather, the focus of 
section 45 is whether the agreement or arrangement in question prevents or 
lessens competition “unduly”. Whether the effect of any agreement is “undue” 
is assessed based on the severity of its impact on competition in the relevant 
markets, coupled with the degree of market power that the parties have. The 
Supreme Court of Canada has described this type of analysis as a “partial 
rule of reason” approach.7 While this means that price fixing agreements or 
arrangements among competitors are not per se illegal in Canada, in contrast 
to the U.S. “rule of reason” approach, Canadian courts do not consider any 
pro-competitive elements, such as efficiency gains or other possible benefits 
arising from the agreement, in determining whether the agreement or arran-
gement has the requisite “undue” effect on competition.8

conspiracy provision in section 45, horizontal price maintenance under section 61 
is a per se offence and does not require proof of an “undue” (or any other) effect on 
competition.

5 There is no statutory limitation on the ability of the Attorney General to charge the 
same entity with multiple counts and to seek total fines well in excess of $10 million 
(Cdn.) for violations of section 45, as was recently done in the Vitamins Cartel 
prosecutions.

6 For a more detailed discussion of the differences between Canadian and U.S. conspi-
racy law, see “Promoting International Cartel Enforcement: A Canadian Perspective,” 
by Calvin S. Goldman, Q.C., Robert Kwinter and Kikelomo Lawal, British Chamber 
of Commerce in Belgium, Brussels, Belgium (February 11, 2003). See also “A 
Canadian Perspective on International Cartel Criminal and Civil Enforcement,” by 
Calvin S. Goldman, Q.C., Robert Kwinter, Mark Katz and Chris Hersh, presented at 
the American Bar Association section of Antitrust Law, 2002 Advanced International 
Cartel Program, New York, New York City.

7 R. v. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 S.C.R. 606.
8 Because U.S. and Canadian conspiracy laws currently differ in their respective 

approaches, it is conceivable that the same type of activity could attract different 
consequences in the two countries, for example, arrangements between competitors 
to embrace a common distribution network, to co-operate in the creation of a new 
product, or to benchmark with respect to matters which comprise a significant propor-
tion of their total costs. Under the U.S. “rule of reason” approach, such agreements 
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Another key distinction between Canadian and U.S. law is that there is 
no limitation period in Canada for prosecuting criminal conspiracy offences. 
Accordingly, it may be necessary to take a longer-term approach when considering 
issues of potential liability and relevance insofar as Canada is concerned.

B. Related Criminal Conspiracy Provisions

Apart from the Act’s general conspiracy offence, a number of related 
provisions have also figured in international cartel investigations and con-
victions in Canada. For example, in three of the more recent global cartel 
prosecutions in Canada charges were laid under section 46 of the Act, which 
makes it a criminal offence for a corporation carrying on business in Canada 
to implement a directive or instruction from a person outside Canada in or-
der to give effect to a conspiracy or agreement that would have contravened 
Canadian law had it been arranged in Canada.9

may be considered legal; in Canada, the same arrangements would be illegal under 
section 45 if they lessen competition unduly, regardless of any efficiencies or other 
pro-competitive effects. In contrast, an agreement between two local competitors 
who have a very small share of a relevant market is not likely to offend section 45 
(although it could raise issues under the Act’s horizontal price maintenance provision, 
which is a per se offence), but would be per se illegal in the U.S. The Government of 
Canada is currently considering amending the Act’s conspiracy provisions by, among 
other things, more closely emulating the U.S. approach and making certain practices 
(in particular, price fixing, market allocation, boycotts, restrictions on production) 
per se criminal offences. See Government of Canada, “Discussion Paper: Options 
for Amending the Competition Act: Fostering a Competitive Marketplace”, June 
20, 2003 and Konrad von Finckenstein, Q.C., “Section 45 at the Crossroads”, 2001 
Invitational Forum on Competition Law, October 12, 2001. 

9 UCAR Inc. was convicted of implementing pricing directives from its U.S. parent 
company, UCAR International Inc., as part of a world-wide scheme designed to co-
ordinate the prices of graphite electrodes. UCAR Inc. was sentenced to pay a fine of $11 
million (Cdn.). See “Record $30 Million Fine and Restitution by UCAR Inc. for Price-
Fixing Affecting the Steel Industry”, Competition Bureau News Release, March 18, 
1999. In addition, Roussel Canada Inc., a subsidiary of Hoechst Marion Roussel S.A., 
pled guilty under section 46 of implementing a foreign-directed conspiracy involving 
vitamin B-12. See “Federal Court Imposes a Fine for a Foreign-Directed Conspiracy 
Under the Competition Act”, Competition Bureau News Release, October 26, 1999. 
SGL AG of Germany was also convicted under section 46 for implementing pricing 
directives in Canada as part of an international conspiracy to fix prices and allocate 
markets for graphite electrodes and was fined $12.5 million, which is the largest fine 
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Although the issue has not yet been specifically considered by the 
courts, on the face of section 46, it is no defence that the entity’s officers or 
directors in Canada were either unaware of the foreign conspiracy or did not 
know that the actions they were directed to perform were intended to further 
that conspiracy.10

The Act’s bid rigging provision (section 47), which does not require 
a finding of undueness, has also been used to convict participants in 
international cartels.11 In 2001, for example, the Canadian subsidiary of a 
French-based company pled guilty to participating in what was described as 
“an international bid rigging scheme” relating to the Hibernia oil project in 
St. John’s, Newfoundland.12

C.  Jurisdictional Scope of Canada’s Anti-Conspiracy Laws

The Act does not contain any provision that deals generally with 
the issue of extraterritorial application. Accordingly, this issue must be 
considered on a provision-by-provision basis. There is nothing expressly 
in section 45, the Act’s key conspiracy provision, setting out the territorial 
limits of its application. Moreover, this issue has not yet been litigated in a 
contested proceeding against international cartel participants. To date, all of 
the prosecutions of international cartels in Canada have been resolved by 
way of guilty pleas, which have involved foreign parties voluntarily attorning 
to Canadian jurisdiction in return for more lenient treatment. (Voluntary 
attornment is usually one of the key bargaining chips available to foreign 
cartel participants in their negotiations with the Canadian authorities.) It 
remains to be seen, therefore, how Canadian courts will decide this issue 
should a foreign entity decide to challenge jurisdiction.

As a practical matter, however, it is clear from the enforcement track 
records of the Canadian authorities against international cartels that their 

imposed to date under section 46. See “Foreign Corporation Fined $12.5 Million for 
Price Fixing”, Competition Bureau News Release, July 18, 2000. 

10 This raises a number of issues related to the proper interpretation and constitutionality 
of this section that may be determined in a future case. 

11 Section 47 of the Act makes it a per se offence for parties to, in response to a 
request for bids, agree to submit a pre-arranged price or agree that one or more 
of the parties will not submit a bid, unless the agreement is made known to the 
entity requesting the bids.

12 See “Company Pleads Guilty to Bid Rigging Under the Competition Act”, Competition 
Bureau News Release, January 8, 2001. 
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position is that section 45 of the Act provides the authority to prosecute 
participants in conspiracies regardless of whether the agreement in question 
was entered into in Canada (the act of agreement being the key element of 
the offence) or whether any steps were actively taken in Canada to imple-
ment that conspiracy. While either of those acts would be relied upon by the 
Bureau and its Justice advisors, the key determinant from the enforcement 
perspective of the Canadian authorities is whether or not the effects of the 
conspiracy were felt in Canada or by Canadians in a significant manner. 

Some degree of support for the position of the Canadian authorities can 
be found in various judgments of the Supreme Court of Canada, decided in 
a non-competition law context, in which that Court held that extraterritorial 
jurisdiction may be asserted over parties and conduct whenever there is a 
“real and substantial link” between the offending act and Canada. The ex-
tent of these decisions’ application under the Act remains to be specifically 
addressed by the courts.13 One caveat is that this exercise of extraterritorial 
jurisdiction should not unduly interfere with the sovereign interests of any 
foreign jurisdictions in question. In several ways, the Supreme Court of 
Canada’s position approximates the “effects based” doctrine that is applied 
in U.S. antitrust law.14

Canadian authorities have adopted an expansive approach towards the 
meaning of the “real and substantial link” test enunciated in Libman in that 
neither the conspirators’ physical presence nor entering into of the prohibited 
agreement need to have taken place in Canada. In the Thermal Fax Paper 
inquiry, for instance, guilty pleas were obtained from foreign companies where 
the price-fixing agreement was made outside of Canada, but for Canadian sales 
of thermal fax paper. Similarly, in the Citric Acid and Bulk Vitamins inquiries, 
the conduct prohibited by section 45 was outside of Canada and the actual 
individual participants never conspired within the country. However, there 
was evidence demonstrating an intent to increase prices or allocate customers 
in Canada specifically. Again, the extent to which the Bureau’s position on 
jurisdiction will be upheld in a contested case remains to be determined.

One related issue for the Canadian authorities is how to bring foreign 
cartel participants before the Canadian courts even where they do have suffi-

13 See, for example, R. v. Libman, [1985] 2 S.C.R. 178 and Morguard v. De Savoye, 
[1990] 3 S.C.R. 1088.

14 See Hartford Fire Ins. Co. v. California, 509 U.S. 764 (1993).
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cient evidence to prosecute.15 The general rule in Canada is that non-resident 
persons (including corporations) cannot be served with a summons or other 
form of criminal process unless the statute pursuant to which the charges 
are brought specifically allows for service outside the jurisdiction. Without 
service of initiating process, the Canadian courts cannot assume jurisdiction 
over non-residents.16 Given that neither the Act nor the Canadian Criminal 
Code expressly provide for the service of charges extraterritorially, there 
may be situations in which the Canadian authorities cannot initiate charges 
against a cartel participant even where the cartel is alleged to have had an 
impact on Canada. This situation may arise where the party merely sells into 
Canada (e.g., through a third-party distributor) but has no physical presence 
here. The only option for the authorities in these circumstances may be to 
request a “border watch” for any individual who is charged and to hope that 
a representative of the party either (a) travels to Canada or (b) travels to a 
country from which he/she may be subjected to extradition proceedings.17

In addition to jurisdictional issues relating to initiation of originating 
process, there are also jurisdictional issues relating to enforcement of 
judgements, particularly where an entity does not have assets or operations 
in Canada. A discussion of these issues is outside the scope of this paper. 

III. THE INVESTIGATION OF CARTELS IN CANADA

In the U.S., the Department of Justice both investigates and prosecutes 
criminal matters. In Canada, however, the Competition Bureau investigates 

15 For a discussion of this issue in a Canadian context, see William J. Miller, “Pacific 
Rim Cartels: A Canadian Perspective”, CBA/ABA Conference on International 
Cartels – The Pacific Rim Experience, Vancouver, British Columbia, May 31-June 
1, 2001.

16 Re Schulman and the Queen (1975), 58 D.L.R. (3d) 586.
17 These issues are discussed further, infra at p. 10. The MLAT between Canada and 

the U.S. contains a provision regarding cooperation in the service of documents. It 
is not clear, however, that the MLAT procedures can be used where there is no au-
thority ab initio to issue extra-jurisdictional process under the Act. In other words, it 
is arguable that the MLAT provisions are available only to assist in effecting service 
of process documents that are properly issued in Canada. The MLAT does not, and 
cannot, provide the authority to issue process documents themselves. Also, and in 
any event, it does not appear that the MLAT addresses the issue of enforcement of 
service, i.e., there does not appear to be any recourse under the MLAT if service is 
simply ignored.
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alleged criminal violations of the Act, such as conspiracies and, if the Bureau 
finds evidence of criminal conduct, it refers the matter to the Canadian 
Department of Justice (referred to generally as the “Attorney General” or 
the “Crown”) for prosecution.18 Prosecutions are brought before the criminal 
court and the requisite elements of the offence charged must be proved beyond 
a reasonable doubt, the criminal standard of proof.19 Although the Attorney 
General’s office has official carriage of these cases, Bureau staff will work 
closely with counsel for the Attorney General throughout the prosecution 
process, including any plea negotiations.20

A. Search Warrants and Section 11 Orders

The Commissioner and her staff have considerable enforcement powers 
at their disposal to deal with alleged conspiracies. Once a formal inquiry 
into a possible violation of the Act is initiated, the Commissioner has the 
ability to obtain search warrants ex parte where she can satisfy a judge, on 
sworn affidavit evidence, that there are reasonable grounds to believe that 
(i) a criminal offence under the Act has been committed, and (ii) a record 
or other thing that will afford evidence of that offence is on the premises in 
question.21 Like “dawn raids” in other jurisdictions, searches in Canada are 
typically executed without warning by Bureau staff, sometimes assisted by 
the police. Canada, the U.S., the EU and even Japan will also participate in 
co-ordinated searches. 

The Commissioner is also increasingly resorting to powers under sec-
tion 11 of the Act. Section 11 allows the Commissioner to obtain ex parte 
judicial orders authorizing the oral examination of individuals on sworn 

18 See section 23 of the Act.
19 This is in contrast to the standard of proof used in civil proceedings, which is the 

lower threshold of “on the balance of probabilities.” For a recent discussion of what 
is meant in practical terms by proof “beyond a reasonable doubt,” see the Supreme 
Court of Canada’s decision in R. v. Litchus, [1997] 3 S.C.R. 320.

20 For a more detailed discussion of the process, please see “A Canadian Perspective 
on International Cartel Criminal and Civil Enforcement”, by Calvin S. Goldman, 
Q.C., Robert Kwinter, Mark Katz and Chris Hersh, presented at the American Bar 
Association section of Antitrust Law, 2002 Advanced International Cartel Program, 
New York, New York City.

21 See section 15 of the Act.
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affidavit evidence,22 the compulsory production of documents23 and written 
responses to questions on oath or affirmation. To obtain an order under 
section 11, the Bureau need only satisfy the issuing judge that (i) an inquiry 
has been commenced under section 10 of the Act, and (ii) the subject of the 
order is likely to have information relevant to that inquiry. The use of this 
section raises a number of issues related to its constitutionality especially 
in the area of compulsory testimony of a subject of a criminal investigation 
having regard to a recent Supreme Court of Canada decision.24 Subsection 
11(2) of the Act ostensibly extends the compulsory production of documents 
to the foreign affiliates of corporations that are the subject of the order. This 
provision raises further constitutional/jurisdictional issues that have yet to 
be determined by Canadian courts.

By virtue of Canada’s Criminal Code, the Bureau now also has the 
power to seek judicial authorization to use wiretaps when investigating sus-
pected violations of certain matters, including conspiracies and bid-rigging.25 
Pursuant to the same series of amendments, the Act also now specifically 
provides for the protection of the identity of informants who report offences to 
the Bureau and makes it an offence for any employer to take reprisals against 

22 See section 11(1)(a) of the Act. Section 11 (3) of the Act specifically provides that 
a person may not refuse to answer a question asked pursuant to a compulsory order 
to testify under oath solely on the grounds of possible self-incrimination. However, 
a limited form of “use” immunity is available under the Act in the sense that no 
testimony given by the person may be used or received against him/her in any cri-
minal proceedings other than for perjury or similar offences. Id. There are a number 
of constitutional issues raised. While Canada has no direct equivalent to the Fifth 
Amendment, section 11 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms states 
that “Any person charged with an offence has the right...not to be compelled to be 
a witness in proceedings against that person in respect of the offence.” As well, the 
Supreme Court of Canada has held that a form of “derivative use immunity” is part 
of the constitutional protections afforded to the subjects of criminal investigations. 
See B.C. Securities Commission v. Branch, [1995] 2 S.C.R. 3 and R. v. S. (R.J.), 
[1995] 1 S.C.R. 451.

23 See section 11(1)(b) of the Act. Subsection 11(2) of the Act ostensibly extends the 
compulsory production of documents to the foreign affiliates of that corporation.

24 R. v. Jarvis, [2002] 3 S.C.R. 757. This case deals with the area of tax, but raises a 
number of relevant issues. The reasoning in Jarvis is not the only basis upon which 
section 11 may be challenged.

25 See section 183 et seq. of the Criminal Code (Canada).
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employees who make such reports in good faith.26 These “whistleblower” 
provisions are designed to assist the Commissioner in her inquiries.

B. Computer Searches

In Canada, computer searches are authorized by section 16 of the Act, 
which provides that during a search, a Bureau officer may use or cause to be 
used any computer system on the premises to search any data “contained in 
or available to the computer system”, and reproduce and seize any records 
of such data. To make full use of its section 16 powers, the Commissioner 
has established a specialized Electronic Evidence Unit to conduct forensic 
searches of computer systems and to handle other electronic evidence obtained 
through efforts such as Internet sweeps and website captures.27

Computer searches raise a host of new and evolving issues for compa-
nies that find themselves subjected to them. One important issue is that the 
seizure of electronic data may result in an inadvertent breach of solicitor/client 
or litigation privilege, because the information seized may not include the 
contextual information needed to determine whether it is privileged.

Another significant issue that remains unresolved is whether section 16 
of the Act authorizes the Bureau to use a Canadian firm’s computer system to 
access records located in the databases of foreign affiliates. This is a matter 
of considerable concern because of the increasing use by multinational cor-
porations of computers to link their businesses in different jurisdictions.28

The Commissioner’s position is that, for the purposes of section 16, 
the term “computer system” includes components of the “system” that are 
not located at the physical search site. As such, section 16 does not preclude 
accessing electronic data in other countries. As a practical matter, however, 

26 See section 66.1 of the Act.
27 For a more expansive discussion of the issues concerning computer searches, see 

Goldman, Witterick and Kissack, “Cross-Border Computer Searches”, Grocery 
Manufacturers of America 1997 Annual Legal Conference, Washington, D.C., 
October 7, 1997.

28 It may be noted that a U.S. District Court judge recently ruled in a non-antitrust case 
that the Fourth Amendment right against unreasonable search and seizure does not 
apply to computers that are the property of non-residents and are located outside 
the United States or to the data until it gets to the United States. This case may have 
significant implications on U.S. authorities’ position on searching computers located 
outside the United States.



R
E

V
IS

TA
 D

O
 I

B
R

A
C

�0�

Revista do IBRAC

Microart – 2ª prova

the Bureau’s experience has been that offsite data can often only be accessed 
with a password and knowledge of the system protocols, which requires the 
Bureau officer to obtain the assistance of the party being searched to retrieve 
offsite data known to fall within the warrant. Failing such co-operation, the 
Bureau may seek a section 11 order requiring the production of the records 
sought or delivery of written returns under oath.

The Commissioner’s position regarding the permissible scope of com-
puter searches is still untested in the courts, and there are reasons to doubt its 
validity. For example, it is arguable that accessing computer data from outside 
the country represents an unwarranted extraterritorial application of Canadian 
law. There are grounds for asserting that an antitrust authority’s seizure of 
computer records stored in a foreign jurisdiction constitutes an infringement 
of national sovereignty or a breach of national privacy laws.29

There may be a temptation on the part of some individuals or entities 
to preclude the Bureau from gaining access to off-shore databases during a 
search by simply “pulling the plug” and severing the computer links between 
the Canadian subsidiary and its foreign affiliates. This would be an inheren-
tly risky course of action, as such an action may raise an issue of criminal 
obstruction under the Act.30 Canadian counsel should be consulted before 
taking such action.

Until the issues relating to the permissible scope of computer searches 
is resolved by the courts, it is likely that the Canadian enforcement authorities 
will take an expansive view of their rights under section 16.

IV. INTERNATIONAL CO-OPERATION AND INTER-AGENCY 
INFORMATION EXCHANGES

Despite the difficulties in obtaining evidence from foreign jurisdictions, 
foreign entities should not be lulled into the mistaken belief that they are 
completely beyond the reach of the Canadian authorities in certain limited 

29 See Goldman, Witterick and Kissack, supra; Goldman and Kissack, “U.S./Canada 
Antitrust Cooperation and Cross-Border Corporate Searches”, ABA 1998 Annual 
Meeting, Toronto, Canada, August 3, 1998.

30 Section 64 of the Act provides that no person shall in any manner impede or prevent 
or attempt to impede or prevent any inquiry or examination under the Act. Every 
person who contravenes this provision is liable to a fine of up to $5,000 (Cdn.) and/or 
to imprisonment for a term up to two years.
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instances. First, (as discussed above) the Commissioner and/or Attorney 
General may be able to access either by search warrant or section 11 order 
relevant documents and personnel if the foreign entity has a Canadian subsi-
diary. Second, as discussed below, the Bureau has both formal and informal 
avenues for securing the co-operation of foreign authorities to further cartel 
investigations. Finally, the Commissioner and Attorney General will insist on 
full disclosure, including the production of foreign documents and witnesses, 
as a condition of any international plea or immunity/leniency agreement.

A. The Growth of International Co-operation

It is not coincidental that the recent Canadian successes in cracking 
down on international cartels have coincided with increasing levels of co-
operation between Canadian and other antitrust enforcement authorities31. 
Historically, Canadian authorities were less willing to participate in reciprocal 
international enforcement efforts due to concerns regarding the extraterrito-
rial (i.e., “long arm”) application of U.S. antitrust law. Over the past several 
years, however, the enforcement of Canadian competition law has taken on 
an increasingly international dimension.

One product of this new policy direction has been the growth of a 
close working relationship between Canadian and U.S. antitrust authorities. 
There has been a very significant degree of enforcement co-operation across 
the Canada/U.S. border with respect to a number of cartel investigations, 
in industries as diverse as: thermal fax paper, plastic dinnerware, ductile 
pipe, graphite electrodes and bulk vitamins. These co-operative efforts have 
involved the exchange of documents and information, conducting joint inter-
views of witnesses, simultaneous execution of search warrants and searches 
conducted on behalf of each other.32

31 Canada has played a leading role in international co-operative initiatives including 
the OECD’s Committee on Competition Law and Policy (Working Party 3 was 
previously chaired by former Commissioner von Finckenstein) and the ICN (where 
Commissioner von Finckenstein served as Chairman of the Steering Group).

32 Debra Valentine, “Cross-Border Canada/U.S. Cooperation in Investigations and 
Enforcement Actions”, Canada/United States Law Institute, Case Western Reserve 
University School of Law, April 15, 2000; Charles Stark, “Improving Bilateral 
Antitrust Cooperation”, Competition Policy in the Global Trading System, 
Washington, D.C., June 23, 2000; Calvin S. Goldman, Q.C., Mark Katz and Brian A. 
Facey, “Cross-Border Cooperation and Information Sharing in International Antitrust 
Cases: The Need for Balance”, Southwest Legal Foundation Annual Symposium on 
Private Investments Abroad, Dallas, Texas, June 19-20, 2001.
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The close co-operation between Canada and the U.S. is the product of 
efforts by the enforcement staff of both agencies and is based upon a number 
of initiatives, including:

•	 the signing, on March 18, 1985, of the Treaty on Mutual Legal 
Assistance in Criminal Matters between the Government of Canada 
and the Government of the United States of America (the “MLAT”), 
which came into force on January 14, 1990.33

•	 the extension in 1991 of the Extradition Treaty between Canada 
and the United States to offences punishable by the laws of both 
countries by imprisonment for a term exceeding one year or any 
greater punishment (which includes antitrust offences);34

•	 the signing on August 3, 1995 of an agreement between Canada and 
the United States regarding the application of their competition and 
deceptive marketing practices laws.35

The MLAT, in particular, has provided a unique basis for co-operation 
between Canada and the United States. Other co-operation agreements do 
not permit the same degree of information exchange and co-operation as the 
MLAT does. For example, U.S. Grand Jury transcripts can be sent to Canadian 
officials even though these cannot be sent to state Attorneys General. In sum, 
because of (i) the MLAT, (ii) the similarity of their respective criminal laws, 

33 1990 Can. T.S., No. 19. The MLAT provides that Canada and the U.S. will assist 
each other in “all matters relating to the investigation, prosecution and suppression 
of offences”. In Canadian terms, this applies to all indictable offences, such as 
conspiracies. Examples of the kinds of assistance that may be provided under the 
MLAT include exchanging information, providing documents and records, executing 
searches and obtaining testimony. Extensive cooperation under the MLAT was a feature 
of both the fax paper and plastic dinnerware investigations referred to above

34 Treaty of Extradition, March 22, 1976, United States-Canada, 1976 Can. T.S., No. 3 
(as amended by an exchange of Notes on June 28th and July 29, 1974 and a Protocol 
dated January 11, 1988). This extradition process has been used in at least one case 
under the Act where Canada sought, and was granted, extradition from the U.S. of 
an executive charged with misleading advertising.

35 Agreement between the Government of Canada and the Government of the United 
States of America Regarding the Application of their Competition and Deceptive 
Marketing Practices Laws, August 3, 1995. In a recent speech, the Commissioner 
stated that the Bureau makes use of the 1995 Agreement “almost on a daily basis.” 
Konrad von Finckenstein, Q.C., “Opening Remarks”, American Bar Association, 
Section of Antitrust Law Panel on Global Warming: International Reaction to the 
ICPAC Report, New York City, July 11, 2000.
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and (iii) the geographic proximity of the two countries, enforcement officials 
in Canada and the United States have developed a particularly close working 
relationship on cross-border cartel cases.

B. Extradition

There is currently an extradition treaty between Canada and the U.S. 
and there is at least one case where Canada successfully extradited an indi-
vidual from the U.S. to Canada for the purposes of a prosecution under the 
Competition Act. Extradition, however, is not always available. For example, 
while Japan is an “extradition partner” of Canada, all this means is that there 
is a process by which the Government of Canada can make a request to the 
Japanese authorities for the extradition of an individual located in Japan; there 
is currently no extradition treaty between Canada and Japan. We understand 
that under the Japanese Extradition Act, Japan would not extradite Japanese 
nationals to Canada for prosecution. Given the significance and complexity of 
these issues, local counsel should be consulted with respect to the availability 
and likelihood of extradition in respect of any particular jurisdiction. 

C. Interpol Red Notice

Should a foreign national fail to appear pursuant to a summons validly 
served under an MLAT or otherwise, the Government of Canada will obtain a 
warrant for the person’s arrest. Once a warrant has been obtained, if there is 
an extradition treaty or arrangement with the country where the individual is 
located, the Government of Canada can commence extradition proceedings. 
Additionally, the Government of Canada can request that Interpol post a 
Red Notice for the person’s arrest and detention should that person enter 
any Interpol-member-state who is willing to do so on Canada’s behalf. Our 
research indicates that neither Japan nor the U.S. will treat a Red Notice as 
a valid request for provisional arrest unless there is an extradition treaty (as 
distinct from an MLAT) in place.

V. THE IMMUNITY PROCESS IN CANADA

A. The Immunity Bulletin

One of the key factors underlying the recent spate of cartel convictions 
has been the willingness of participants to come forward and disclose to the au-
thorities the nature of their own wrongdoing and that of their co-conspirators. 
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This is principally a result of the growing adoption by antitrust authorities of 
immunity or amnesty programs. These programs have substantially altered 
the incentives for those participating in cartel conduct to co-operate with 
the authorities, and thus raised the corresponding risks associated with any 
failure to offer such co-operation.

In Canada, the number of convictions in respect of both domestic and 
international cartel behaviour has almost doubled since the Bureau first in-
troduced its immunity program, while the level of fines levied by the Bureau 
has increased exponentially.36

The Competition Bureau’s approach to immunity is set out in an infor-
mation bulletin dated September 21, 2000 (the “Immunity Bulletin”).37 Some 
of the key elements of the Immunity Bulletin are as follows.

The Attorney General of Canada has the sole authority to grant immu-
nity to a party implicated in an offence under the Act. This reflects the fact 
that, as discussed previously, it is the Attorney General, and not the Bureau, 
who decides whether or not to prosecute under the Act38. Accordingly, the 
Bureau will provide the Attorney General with a recommendation of im-
munity, which the Attorney General will then consider in light of his own 
separate policy on immunity.39

36 For an example in which the Bureau has expressly noted the importance of its im-
munity program in disclosing illegal conduct, see the Bureau’s News Release dated 
January 8, 2001, “Company Pleads Guilty to Bid Rigging Under the Competition 
Act”.

37 Competition Bureau Information Bulletin, Immunity Program Under the Competition 
Act (2000). For a detailed discussion of the Immunity Bulletin, see Paul S. Crampton, 
“Canada’s New Competition Law Immunity Policy – Warts and All”, paper presen-
ted to a conference on Using Immunity to Fight Criminal Cartels, Dublin, Ireland, 
November 17, 2000.

38 The Canadian Department of Justice is apparently in the process of revising its 
immunity policies, as are currently set out in Part 7, Chapter 1 of the Department’s 
Federal Prosecution Service Desk Book. This will extend to offences under the Act 
as well.

39 The Attorney General’s official position is that “serious and careful consideration 
[will be given] to the recommendations of the Bureau in respect of both grants of 
immunity and leniency in sentencing.” As a practical matter, however, the Attorney 
General will rarely, if ever, decline to accept the Bureau’s recommendation regar-
ding immunity, and the Immunity Bulletin was expressly drafted to reflect current 
practices jointly employed by both the Bureau and the Attorney General.
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As used by the Bureau, the term immunity refers to a grant of full im-
munity under the Act. When a party does not qualify for such full immunity, 
the Commissioner may still recommend that the Attorney General grant a 
lesser form of leniency. Similarly, if a party believes that it will not qualify 
for full immunity, it may nonetheless offer to co-operate on the basis of a 
request for a lesser form of leniency. However, what might constitute lesser 
forms of leniency, or the circumstances under which they may be granted, 
are not discussed in any detail.40

Anyone implicated in activity that might have violated the Act may 
request immunity and offer to co-operate with the Bureau. That extends to 
business enterprises or individuals, as the case may be. A company may, but 
does not have to, initiate an application on behalf of its employees. Employees 
also may approach the Bureau on their own behalf.

Requests for immunity will be subject to close scrutiny by the Attorney 
General and the Commissioner. All things being equal, the Commissioner 
will recommend to the Attorney General that immunity be granted where a 
party is the first to disclose an offence of which the Bureau is unaware, or 
is the first to come forward with evidence in a situation where the Bureau is 
aware of an offence but has not yet obtained sufficient evidence to warrant 
a criminal referral.

In addition to being “first in”, a party must fulfil the following requi-
rements in order to secure a recommendation of immunity:

(i) The party must take effective steps to terminate its participation 
in the illegal activity.

(ii) The party must not have been the instigator or the leader of the il-
legal activity, nor the sole beneficiary of the activity in Canada.

(iii) The party must reveal any and all offences in which it may have 
been involved and provide full, frank and truthful disclosure of 
all the evidence and information known or available to it or under 
its control relating to the offence(s) under investigation.

40 This is similar to the approach in the United States’ Corporate Leniency Policy but 
different from the EU’s Leniency Program, as embodied in the Leniency Notice of 
1996 (Commission Notice on the Non-Imposition or Reduction of Fines in Cartel 
Cases). The EU program is not confined to discussing the requirements for total 
immunity – it also deals with the possible reduction of the otherwise appropriate 
penalty.
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(iv) The party must agree to co-operate fully, on a continuing basis, 
expeditiously and, when the party is a business enterprise, at its 
own expense, for the duration of the Bureau’s investigation and 
any ensuing prosecutions. For corporate applicants, this also 
means taking all lawful measures to promote the continuing co-
operation of directors, officers and employees (as opposed to more 
extreme measures that could amount to, for example, wrongful 
dismissal).

(v) Where possible, the party will make restitution for the illegal 
activity.

If the party “first in” fails to meet these requirements, a subsequent party 
that does meet these requirements may be recommended for immunity.

If a company qualifies for immunity, all present directors, officers and 
employees who admit their involvement in the illegal activity as part of the 
corporate admission, and who provide complete and timely co-operation, 
will qualify for the same recommendation for immunity. Former directors, 
officers and employees who offer to co-operate with the Bureau’s investi-
gation may also qualify for immunity. This determination will be made on 
a case-by-case basis.

Failure to comply with any of the requirements of the immunity agre-
ement may result in the Attorney General revoking the grant of immunity. 
This will be the likely result where: (i) a company does not promote fully 
the complete and timely co-operation of its employees; or (ii) a party fails 
to disclose any and all offences or does not provide full, frank and truthful 
disclosure of all relevant evidence and information known or available to it 
or under its control.

The Bureau will treat as confidential the identity of a party requesting 
immunity and any information obtained from that party except when:

(i) there has been public disclosure by the party;
(ii) the disclosure is for the purpose of the administration and enfor-

cement of the Act and the party has consented to disclosure;
(iii) disclosure is required by law; or
(iv) disclosure is necessary to prevent the commission of a serious 

criminal offence.
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In the context of civil actions under the Act, the Bureau will take all 
reasonable steps to protect the information provided by an immunity appli-
cant and will not make production to a civil litigant except in response to a 
court order.

The Immunity Bulletin also addresses issues arising specifically out 
of “transitional criminal anti-competitive activity”. Most importantly, the 
Bulletin states that: “The Bureau will not afford any special consideration 
to a party solely because it has been granted immunity or another form of 
favourable treatment in another jurisdiction” (emphasis added). Accordingly, 
the Bulletin states that parties whose business activities have a substantial 
connection to Canada should consider contacting the Bureau either prior to, 
or immediately after, approaching foreign competition law authorities.

The Immunity Bulletin’s insistence that a party be “first in” to obtain 
immunity represents a shift from the Bureau’s prior position on this issue. 
Previously, the Bureau had stated that the timing of a party’s approach would 
be an “important” consideration, but not necessarily an absolute precondition 
for immunity. The Bureau’s new position has the advantage of offering gre-
ater certainty41 and of being more consistent with the practice in other key 
jurisdictions, such as the United States and the EU. Exploring the possible 
availability of immunity is one of the first things Canadian counsel should 
do upon being retained in an international cartel matter. As a rule, once the 
decision to apply for immunity is made, contact with the authorities should 
be made as quickly as possible to maximize the likelihood of being “first 
in” as only the first qualified applicant will receive immunity (immunity 
being defined as complete amnesty from prosecution). Where there is reason 
to believe that other parties to the cartel may be considering applying for 
immunity, the decision to apply and contact the authorities must be made as 
quickly as possible; as the race goes to the swiftest and there are no prizes 
for second place. 

The Bulletin’s admonition that being the first to come forward in another 
jurisdiction will not benefit a party in Canada is a fundamental point on which 
there can be no misunderstanding by U.S. and other foreign counsel. Parties 

41 It might also be noted in this regard that the Immunity Bulletin states that the 
Commissioner will recommend immunity where the applicant is “first in” in the 
circumstances described therein. This represents a step forward from earlier Bureau 
statements, where it was only held out that the Bureau “may” recommend immunity 
where its requirements were met. 
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must be sure to contact the Bureau immediately or run the risk of receiving 
less favourable treatment in Canada than might have been obtained otherwise. 
This has happened to a number of parties in the last several years.

In another interesting shift from prior practice, the Immunity Bulletin 
does not make it a condition for receiving immunity that the applicant bring 
forward information that is “decisive” or even “important and valuable” to 
the Bureau’s investigation. All that seems necessary now is that the party be 
the first to come forward to advise the Bureau of an offence of which it was 
unaware, or the first to come forward where the Bureau is aware of an offence 
but does not yet have sufficient evidence to warrant a referral of the matter 
to the Attorney General. Again, this is more consistent with the position in 
the U.S. The EU appears to be moving in this direction as well.42

Although the Immunity Bulletin does not discuss in any detail when the 
Bureau may be prepared to grant leniency short of full immunity, the Bureau 
has now released a supplement to the Immunity Bulletin (the “Supplementary 
Bulletin”) which does address one such scenario. Thus, the Supplementary 
Bulletin, issued in November 2001, states that where a party does not qualify 
for immunity with respect to one instance of cartel activity, it may be able 
to obtain a reduced penalty if it is the first to disclose another occurrence of 
cartel conduct of which the Bureau is unaware. This concept of “immunity 
plus”, is also used by U.S. authorities.

The Supplementary Bulletin also clarifies the requirement in the 
Immunity Bulletin that “full, frank and truthful disclosure” be made of “any 
and all offences”. There had been concerns that this obliged parties to disclose 
any possible criminal offence under Canadian law or, at the very least, any 
possible criminal offence under the Act. The Supplementary Bulletin now 
makes it clear that the obligation on the immunity applicant is to disclose 
“all criminal anti-competitive behaviour contrary to the Act relating to the 
product for which immunity is sought”.

It also should be noted that the Bureau will no longer insist that an 
applicant for immunity agree to a prohibition order under section 34(2) of 

42 The EU’s 1996 Leniency Notice currently requires that an applicant for immunity 
be the first to adduce “decisive evidence” of the cartel. A draft revised Leniency 
Notice issued by the EU on July 18, 2001 proposes to reduce that standard to that 
of providing sufficient evidence or information to enable the Commission to order 
a “dawn raid”. See Joshua and von Hinten–Reed, “Rethinking Leniency at the 
European Commission”, Global Competition Review (Oct. – Nov. 2001).
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the Act. This requirement likely discouraged potential immunity applicants 
in the past from approaching the Bureau, because of concerns that an Agreed 
Statement of Facts would have to be placed on the court record to form the 
factual basis for the order. Given that Agreed Statements of Fact tend to be 
more detailed in Canada than in U.S. proceedings, U.S. corporations in par-
ticular were concerned that evidence placed on the public record in Canada 
could significantly increase the prospects for liability in civil proceedings 
in their own country. Consequently, the elimination of this requirement has 
removed a significant impediment to U.S. and other foreign corporations 
seeking immunity in Canada concurrently with similar amnesty applications 
outside of Canada.

Another change in practice is the Immunity Bulletin’s stricture that 
only present directors/officers/employees will automatically come under the 
umbrella of an immunity grant made to a corporation, whereas the situation 
of former directors/officers/employees will be considered on a case-by-case 
basis. There does not appear to be any legitimate reason why former direc-
tors/officers/employees should be prevented from gaining immunity if they 
fully co-operate with the Bureau’s investigation. Corporations often justifiably 
want to protect past employees who retired or departed on good terms, and it 
is often the case that these individuals will have the most helpful information 
available to them.

The Immunity Bulletin’s exception for “instigators” is generally con-
sistent with the position in other jurisdictions such as the U.S. and EU Again, 
the Supplementary Bulletin now clarifies that this exemption is meant to apply 
only where a single corporation or individual played the leading role in, or 
instigated, the cartel. Corporations or individuals that were “co-leaders” or 
“co-instigators” of illegal activity may still be eligible for immunity, provided 
that they meet all of the requirements set out in the Immunity Bulletin. The 
Supplementary Bulletin provides further, however, that only one participant 
per cartel will be granted immunity; joint requests for immunity will not be 
considered. 

The introduction of the concept of a “provisional guarantee of immu-
nity” (“PGI”) is another welcome development, bringing Canadian practice 
further into line with that of the U.S. As a practical matter, a PGI can be 
obtained after a brief disclosure of basic facts and prior to the time at which 
any individuals are interviewed. To the extent that the receipt of a PGI sig-
nificantly alleviates an applicant’s sense of anxiety early in the process, it 
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typically leads to a more fluid and productive process of interaction between 
the enforcement authorities and the applicant.43

As set out in the Immunity Bulletin, the immunity negotiation process 
will take place essentially on a private and confidential basis. However, there 
are a number of exceptions worth noting. For example, pursuant to the rule 
established by the Supreme Court of Canada’s decision in Stinchcombe v. The 
Queen44 the Crown is required to disclose to an accused all of the material 
it proposes to use at trial and all other evidence that may assist the accused 
in making its defence. It is our understanding that the Bureau takes the view 
that the Stinchcombe rule will oblige the Crown to disclose to an accused 
the information provided by an immunity applicant. It is not clear, however, 
whether this obligation also extends to the immunity agreement itself.45

The Immunity Bulletin also sets out the standard basis for disclosure 
codified in section 29 of the Act, i.e., if it is necessary for the “administration 
and enforcement of the Act” (see below). However, the Bulletin adds the 
further condition that disclosure also requires the consent of the immunity 
applicant.46 The Supplementary Bulletin now clarifies that the requirement 
for consent also applies to the exchange of information with foreign agencies. 
At the same time, the Supplementary Bulletin also states that the Bureau will 

43 The Bureau is developing model forms for the PGI as well as for immunity agre-
ements. The Bureau has also recently (October 17, 2005) revised its Responses to 
Frequently Asked Questions in respect of immunity. One issue addressed in the 
responses is the Bureau’s general requirement that a proffer be provided within 30 
days of a party establishing its “marker” with the Bureau in respect of a request for a 
PGI. (http://www.competitionbureau.gc.ca/internet/index.cfm?itemID=1980&lg=e). 
It may be noted that the EU is also proposing to adopt some form of provisional or 
conditional immunity as an initial step in the leniency process. This is designed to 
address one of the major criticisms of the EU’s current leniency program, namely 
that the Commission now only evaluates the potential grant of leniency at the very 
end of the process, which can take years to complete. See Joshua and von Hinton-
Reed supra note 38. 

44 (1991), 68 C.C.C. (3d) 1 at 14.
45 It may be noted in this regard, however, that at least one Canadian court has held 

that the Bureau need not disclose a copy of the immunity agreement to a civil 
plaintiff: Forest Productions Ltd. v. Bayer A.G. et al. (March 24, 1999, unreported 
N.B.Q.B.).

46 Representatives of the Bureau have confirmed that no disclosure to a foreign agency 
will be made without consent even in the context of a request made under the 
MLAT.
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not agree to this condition in cases where a party has not applied for or does 
not qualify for immunity.

VI. REMEDIAL PROVISIONS

A. Fines and Sentencing

Parties convicted criminally for cartel activity in Canada are facing 
increasingly severe penalties, in terms of both the amount of fines and the 
likelihood and duration of imprisonment. The Act sets out a maximum fine of 
$10 million and jail term of five years for violation of section 45. However, 
because there is no statutory limitation on the Attorney General’s ability to 
charge the same entity with multiple counts, aggregate fines (or imprisonment) 
can exceed the specified statutory maximums. 

Canadian authorities have not developed and publicly distributed for-
malized sentencing guidelines analogous to those employed in the U.S. or the 
EU Moreover, while courts in Canada have certainly considered sentencing 
principles in determining fines or other penalties, there has not been a recent 
case involving international cartels that has analysed sentencing issues to 
any significant degree. Speaking generally, Canadian authorities take the 
position that the penalties imposed in conspiracy pleas must be sufficiently 
onerous to deter others from engaging in similar conduct, i.e., they should not 
be a mere licence fee. Factors that the authorities will generally consider in 
sentencing include: the size of the entity involved, the volume of commerce 
affected, the role of the party in the offence, the duration of the conduct, and 
the degree and nature of co-operation provided to the authorities. A guiding 
principle in the court’s exercise of discretion on sentencing is the need to deter 
the guilty party and others that might engage in similar conduct.47 Offenders 
that plead guilty and co-operate with enforcement officials generally receive 
favourable consideration. While penalties for individuals are based on the 
same considerations used for corporations, there is a wider range of sanctions 
available than there is for corporations, including fines, probation, community 
service and/or imprisonment. 

Contested prosecutions under the Act’s conspiracy provisions, and 
particularly successful ones, have been very rare in recent years. Accordingly, 
most of the sentences imposed for participation in international cartels are 

47 R. v. Armco Canada Ltd. and 9 Other Corporations (No. 2) (1975), 19 C.P.R. (2d) 
273 at p. 274.
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the product of plea agreements, although always subject to the ultimate 
discretion of the courts, who are not bound to accept plea agreements put 
forward by the parties.48

In recent inquiries, fines imposed by Canadian authorities against 
corporations for violation of sections 45, 46 and related provisions of the 
Act have been substantial. For example, in the Bulk Vitamins inquiry, ten 
companies were fined a total of $91,495,000 (Cdn.) (Hoffmann-LaRoche 
Ltd. alone was fined $48,000,000). In the Graphite Electrodes inquiry, three 
companies were fined a total of $23,750,000. In the Lysine inquiry, three 
companies were fined a total of $17,570,000. 

Fines against individuals for conspiracy related convictions have been 
as high as $550,000 (in the Déchets Trois Rivères inquiry). While the maxi-
mum penalty for an individual convicted under section 45 is 5 years in jail, 
Canadian courts have rarely imposed prison terms, let alone prison terms 
for five years, on individuals for conspiracy related offences. For instance, 
in the Déchets Trois Rivères inquiry, two individuals were sentenced to 
twelve months in prison (to be served in the community) and in the Choline 
inquiry, one person was sentenced to nine months in prison (to be served in 
the community) plus 50 hours of community service. Most individuals who 
are convicted are subject to fines (e.g., the Bulk Vitamins inquiry resulted in 
fines against individuals of $250,000).

B. Prohibition Orders

Canadian courts are also empowered under section 34 of the Act to 
issue prohibition orders precluding a person from continuing or repeating 
the offensive conduct, or conduct that is directed towards the continuation 
or repetition of the offence. Prosecution for an offence is not a prerequisite 
for issuance of a prohibition order and a prohibition order can be issued even 
where the illegality of the conduct is uncertain. In many cases, a party will 
consent to a prohibition order without admitting guilt to avoid an expensive 

48 In Canada, a guilty plea arising out of a criminal conspiracy investigation can have 
significant implications for civil proceedings as well. Section 36 of the Act allows 
any person who has suffered loss or damage as a result of anti-competitive conduct 
contrary to section 45 (or any of the criminal offences described in Part VI of the 
Act) to bring an action to recover damages from the breaching party. Additionally, 
section 36 specifically allows the person bringing the action to claim the full cost 
of investigating and of bringing proceedings under the section.
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and burdensome prosecution and to potentially reduce the likelihood of 
follow-on civil claims for damages. A prohibition order issued in lieu of 
a conviction precludes the commencement of subsequent proceedings for 
offences based on the same or substantially the same facts. 

Prohibition orders are not automatically issued following a conviction 
but, rather, are often made in addition to another penalty such as a fine, and 
are issued when a fine is likely not sufficient to prevent the repetition or 
continuation of objectionable behaviour.49 Some of the factors considered by 
the court in determining whether a prohibition order is warranted include: 
the likelihood of continuation, duration of the conduct, the isolated nature 
of the act, company policy, deliberation, and the control the company has 
in the market. No one factor is determinative and while an order can be 
granted based on the existence of any one or more of the relevant factors, 
the likelihood of continuation of the conduct in question often emerges as a 
significant factor. 

Prohibition orders have a maximum duration of ten years unless the 
court expressly orders a shorter period (at one time, they could be perpetual). 
A court may vary or rescind an order if the circumstances that originally led 
to the order have changed. The punishments for violating a prohibition order 
include either or both discretionary fines or up to two years imprisonment.

C. Prohibition Order Alternative

As discussed above, the Act provides for the availability of a prohibition 
order, which is not dependent on a finding of a guilt. The prohibition order 
can refer to actions “directed toward” the commission of an offence, rather 
than the commission of an actual offence. As such, a prohibition order mi-
nimizes the admissions available to civil plaintiffs. In appropriate cases, the 
Canadian authorities may consider accepting a prohibition order in lieu of a 
plea and counsel may wish to explore the possible availability of this option. 
Circumstances in which this option may be available include those where the 
party’s involvement in the cartel is limited and the party has come forward 
early and has provided full co-operation. In other instances, the authorities 

49 The Bureau has generally taken the position that prohibition orders, alone, are 
insufficient to effectively deter and punish anti-competitive conduct. See, for 
example, Harry Chandler, Deputy Director of Investigation and Research, Criminal 
Matters, Competition Bureau, “Getting Down to Business: The Strategic Direction 
of Criminal Competition Law Enforcement in Canada”, March 10, 1994.
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may ask for a prohibition order as well as a conviction. Breach of such an order 
gives rise to separate enforcement proceedings; these should only be agreed 
to with recognition of the potential consequences if a breach occurs.

VII. NEW CHALLENGES ARISING OUT OF RECENT U.S. 
DEVELOPMENTS

The growing likelihood of civil claims (particularly class proceedings), 
as a result of the public disclosure of the existence of involvement in an 
international cartel, has greatly increased the risks and potential costs faced 
by parties who participated or are alleged to have participated. Unlike in 
the U.S., Canadian competition law does not provide for treble damages 
in civil cases based on violations of the Competition Act.50 Nevertheless, 
exposure to civil damages and legal costs can still be extensive in Canada. 
The already high risks have potentially been ratcheted even higher by recent 
legal developments in the United States. 

The recent U.S. cases have implications that will potentially have a 
significant impact on civil enforcement in cartel cases. One line of cases 
suggests that civil plaintiffs in U.S. antitrust proceedings can obtain disclosure 
of certain types of documents provided by the defendants to the Canadian 
authorities in the context of plea negotiations or leniency applications despite 
the fact that such documents would be subject to settlement privilege under 
Canadian law.51

50 Unlike the U.S., Canada does not have Supreme Court authority equivalents to 
Hanover Shoe 392 U.S. 481 (1968) and Illinois Brick 431 U.S. 720 (1977) that 
specifically preclude indirect purchasers from bringing antitrust damages actions. In 
Chadha, the Ontario Court of Appeal upheld the Divisional Court decision denying 
certification to a class consisting of purchasers of new homes who alleged that they 
had sustained damages as a result of an alleged iron oxide (a pigment used to colour 
bricks and concrete blocks) price-fixing conspiracy that ran from 1984 to 1992 
(essentially, a class of indirect purchasers of iron oxide). It was estimated that iron 
oxide represented approximately 5% of the price of the bricks or blocks in which it 
was used. The evidence indicated that the average estimated overcharge resulting 
from the alleged conspiracy was between CDN$70 to CDN$112 on a CDN$150,000 
house. The Court of Appeal Decision does not preclude indirect purchaser actions, 
but does suggest that the evidentiary burden faced by plaintiffs in such actions will 
be very high. 

51 See Re: Vitamins Antitrust Litigation, Misc. No. 99-197 (TFH) MDL No. 1285 (D. 
Columbia April 4, 2002). 



R
E

V
IS

TA
 D

O
 I

B
R

A
C

��4

Revista do IBRAC

Microart – 2ª prova 

A. Disclosure of Information Provided to Canadian Authorities

In the context of the U.S. MDL Vitamins antitrust litigation,52 the 
plaintiffs sought production of documents submitted to the Attorney General 
during the plea negotiation process. The Special Master hearing the motion in 
Washington for production acknowledged that Canadian settlement privilege 
applied to all of the documents in question and that potential harm could re-
sult to the Immunity Program if the documents sought by the plaintiffs were 
ordered disclosed. Because of the perceived harm to the ability of Canada to 
enforce its competition laws, the Attorney General of Canada intervened in 
the case to make submissions on these issues. The EC also intervened and 
made similar submissions. After balancing the competing factors for and 
against disclosure and considering comity principles, the Special Master 
recommended the production of certain documents – despite the fact that 
they had not yet been made public and may not have been under ordinary 
Canadian procedures. The only documents that were not recommended to 
be produced were those the Special Master believed would harm Canada’s 
ability to enforce its competition laws in the future. While weight was given 
to the interests and submissions of the foreign antitrust enforcement agencies, 
minimal weight was given to any expectation of confidentiality or privilege 
under Canadian law that the defendants may have had. 

The Methionine class proceeding stands in sharp contrast to the outcome 
of the production motion in the Vitamins litigation referred to above.53 In the 
Methionine case, U.S. class plaintiffs sought information provided to the EC 
and Australian competition authorities. Counsel for the party challenging 
production made virtually identical arguments to those made by Canada and 
the EC in the Vitamins litigation and the court took judicial notice of the 
amicus brief filed by the EC in that litigation (the production motion in the 
Vitamins litigation not having been heard). In contrast to the Special Master 
in the Vitamins litigation, the Methionine court declined to order production 
on the following grounds: (i) U.S. investigative and self-evaluative privileges 
applied to the documents in question; (ii) production would cause considerable 
harm to foreign leniency programs and antitrust enforcement generally; and 
(iii) principles of international comity. 

52 Id.
53 See Re: Methionine Antitrust Litigation, (Case No. C-99-3491 CRB (JCS) MDL No 

1311 (Northern District of California July 29, 2002)). 
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Given the divisional split in the U.S. on this issue, the possibility exists 
that immunity applicants or parties who negotiate pleas may be compelled to 
produce documents created and correspondence exchanged between counsel 
and the Competition Bureau/Department of Justice during the context of an 
immunity application or plea negotiation in connection with United States 
civil litigation. For this reason, parties seeking immunity or negotiating a plea 
must appreciate there are risks of foreign discovery of various documents 
that would otherwise be protected from production in Canada and may be 
well advised to treat settlement documents as potentially discoverable in U.S. 
proceedings, notwithstanding any settlement and public interest privileges that 
may be applicable in Canada, or the existence of confidentiality covenants 
with the Bureau or Attorney General.

B. U.S. International Damages Actions

U.S. antitrust lawsuits often involve treble damages, making the U.S. 
an attractive venue for plaintiffs – even foreign ones. In a landmark decision 
in F. Hoffman-La Roche Ltd. et al. v. Empagran S. A. et al. (“Empagran”),54 
the U.S. Supreme Court has held that, absent related U.S. effects, non-U.S. 
plaintiffs cannot bring claims under U.S. antitrust law for foreign transactions 
alleged to have caused harm outside the U.S.

In reversing the decision of the Court of Appeals for the District of 
Columbia, the Court held that the Foreign Trade Antitrust Improvement Act 
(“FTAIA”) exception that effectively applies U.S. antitrust law to conduct 
involving trade or commerce with foreign nations does not apply in the absen-
ce of a related effect in the U.S. This decision effectively precludes non-U.S. 
plaintiffs (including Canadians) transacting business outside the U.S. from 
bringing claims under U.S. antitrust law based solely on the foreign effects 
of international cartel activity. 

In reaching its conclusion, the Court gave considerable weight to the 
international comity issues raised in the briefs filed by several foreign gover-
nments, including Canada. In particular, the foreign governments expressed 
concern that the Court of Appeal’s interpretation of the FTAIA offended prin-
ciples of national sovereignty and comity by applying U.S. legal remedies that 
would “unjustifiably permit their citizens to bypass their own less generous 

54  F. Hoffmann-La Roche Ltd. v. Empagran S.A., 123 S.Ct. 2359 (2004),
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remedial schemes, thereby upsetting a balance of competing considerations 
that their own domestic antitrust laws embody.”

The issue of whether the foreign injury was linked to the domestic 
effects was not addressed at the Court of Appeals and the case was sent 
back to that court to consider whether the plaintiffs properly preserved this 
alternative argument and, if so, decide the related claim. Accordingly, some 
uncertainty still remains regarding the extra-territorial reach of U.S. treble 
damages proceedings. 

VIII. CONCLUSION AND COMPLIANCE RECOMMENDATIONS

In this paper, we have attempted to provide a practical summary of 
considerations relevant to Canadian cartel proceedings. The growing com-
plexity of the international legal environment and the substantial potential 
costs associated with involvement in international cartel activity suggest it 
is prudent to adopt proactive measures to avoid competition law violations 
from the outset and to ensure that appropriate processes are in place in the 
event of a challenge. With respect to the former point, an effective complian-
ce program that addresses the relevant legal requirements together with a 
compliance audit is of key importance. With respect to the second point, it is 
important that Canadian based entities be counselled on appropriate steps to 
take in the event of a search or section 11 order, including key steps to avoid 
possible issues of obstruction (a key concern in the post-Enron environment). 
Given the potential penalties and the increased enforcement vigilance, in the 
context of a search or subpoena, we usually advise the CEO or in-house legal 
counsel to issue as soon as possible a notice to all employees that includes, 
among other things, the following directives:

1. Do not destroy or delete any documents without speaking first with 
legal counsel to get advice; please note that “documents” include 
e-mails.

2. Do not remove documents or laptop computers from the premises.

In our experience, this not only protects against possible obstruction 
issues, but also removes one of the arguments against sealing the search 
warrant or section 11 order. Subsequently, there is also a need to address the 
appropriateness of ongoing document retention policies.

Some key considerations that companies and their advisors should have 
regard to in dealing with an international cartel matter that relates to Canada 
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include: (i) retaining experienced counsel knowledgeable in defence issues 
and strategies; (ii) determining whether immunity is available in Canada 
and moving quickly to secure it if the client so instructs; (iii) conducting 
a thorough factual review and ensuring the appropriate handling of confi-
dential documents and the assertion and protection of legal privilege; and 
(iv) considering the possible impact of any step taken on exposure to civil 
proceedings in Canada and elsewhere. Perhaps most importantly, where there 
is a co-ordinated simultaneous search or service of subpoenas in multiple 
jurisdictions – or even a multi-jurisdictional investigation – (we have seen 
examples of all these in the past few years) – it is fundamentally important 
for experienced counsel in each jurisdiction to immediately co-ordinate their 
defence strategy, usually under the umbrella of a joint defence agreement.

IBRAC SEMINAR 
 

Campos do Jordao, Brazil 
 

November 25-26, 2005
Robert Kwinter

Blake, Cassels & Graydon LLP

FIVE KEY POINTS IN RESPECT OF CARTEL ENFORCEMENT 
IN CANADA

Price Fixing is a Criminal Offence in Canada

•	 Maximum penalty is $10 Million per count and/or five years in pri-
son

•	 Recent legislative proposal would increase maximum fine to $25 
Million per count

•	 Imprisonment is very unusual but remains a possibility

Price Fixing is Not a Per Se Offence in Canada

•	 The government must prove an “undue lessening of competition”
•	 The government is considering amending the legislation to make 

hardcore cartel conduct a per se offence
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The Canadian Competition Bureau has Extensive  
Investigative Powers

•	 Section 11 orders allow the government to request production of do-
cuments, answers to interrogatories and to examine witnesses under 
oath

•	 Such orders can require a Canadian-based company to obtain relevant 
documents from a foreign affiliate

The Canadian Competition Bureau has Extensive  
Investigative Powers

•	 Constitutional concerns have been raised in respect of the application 
and operation of section 11 orders, that have yet to be resolved

•	 In addition to section 11 orders, the Competition Bureau has extensive 
search and seizure powers

The Competition Bureau has Special Powers in Respect  
of Computer Records

•	 The Competition Bureau’s position, which is untested, is that it is en-
titled to any and all information that is accessible through a computer 
terminal located in Canada

•	 Accordingly, if a computer in Canada is linked to a server outside 
Canada, the Competition Bureau’s position is that any information 
located on the foreign server is fair game

Canada Works Closely with Foreign Investigative Agencies,  
Particularly, U.S.A.

•	 Under both the MLAT and the confidentiality provisions of the Com-
petition Act, the Competition Bureau exchanges information with 
foreign investigative agencies

•	 It should be assumed that any information provided to the Canadian 
authorities will be shared, in particular, with the U.S.

Canada Works Closely with Foreign Investigative Agencies,  
Particularly, U.S.A.

•	 It is therefore imperative that parties coordinate their legal response 
and ensure that their legal advisers work together cooperatively and 
effectively



R
E

V
IS

TA
 D

O
 I

B
R

A
C

���

Revista do IBRAC

Microart – 2ª prova

PETER NIGGEMANN 

Thank you very much for this invitation. I’m glad to be here because 
I think it’s an excellent idea to invite, when you have such a meeting, not 
only your own people, people from your own jurisdiction, but also from other 
jurisdictions because I think there is hardly any area of law in the world where 
people, on a worldwide basis, can talk to each other and can discuss and find 
common rules and also find differences where they can learn from each other 
because if you look at corporate law or other areas that is nearly impossible 
because they address only national issues, and therefore I think it’s a very 
good idea to have this international event. You know, I had never been to 
Brazil before I arrived yesterday, but every antitrust lawyer in Europe knows 
Brazil because of your fantastic low threshold in merger control. So whenever 
there is a transaction in the world, and I know there has been a kind of change 
in interpretation, but it took quite some time to get the clients used to the 
filing requirement in Brazil. When a German company buys something in 
France and it has a tiny little sale in Brazil, they are in the trap and they have 
to file in Brazil. You can imagine how difficult this is. Of course they know 
of Brazil, but only for vacation. And then you must tell them, listen you have 
to file in Germany, in France and in Brazil and they look at you and they 
think this guy is trying to make money for himself and his Brazilian colleague. 
So that is something that antitrust lawyers, even those very far away from 
Brazil, are aware of. Brazil’s merger control regime is well known and we 
are all lucky that you don’t have a standstill provision. We only have to file 
and then we can do what we want. However, I heard that you are about to 
change that so please be kind with us and find a rule which we can sell to our 
clients. So let me then start with the topic cartel disclosure, evidence, and 
how we get our evidence for the decisions. The European Union has been 
very active in cartel investigations. They have and you heard Michael 
Reynolds before lunch. In 2004, 30 companies were fined with an overall 
amount of roughly €900 million, which is, if I calculate correctly, 
approximately 2.7 billion reais, I guess, it may be even more, but 2004 was 
rather a bad year. There have been better years for the European Commission 
where they had much higher fines. So they are very active in that. And what 
causes the antitrust lawyers problems is the international network which I 
just praised as being a good thing that we discussed previously. Unfortunately 
the authorities live it and therefore it is a very dangerous thing for companies 
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that the authorities speak to each other on an international level and they find 
infringements to fine on an international level. So there is an international 
tendency in the process of investigating. When we look at sources of evidence 
in the European Union, we have basically three columns. The first one is that 
the authority, on its own initiative, investigates, because there has been a 
complaint. Perhaps they have discovered something, through research, they 
have found an infringement and so they investigate usually through dawn 
raids. So they go to the companies and they look for documents. This used 
to be the most common way to get evidence. And this is the way it used to 
be except that today leniency, the second column, the leniency programs 
within the EU, but also within the EU member states, there are 17 programs 
within the EU and one EU program. The leniency program has been a huge 
success. So most cartels are currently disclosed by their own cartel members. 
Therefore many of the questions you discuss here and what you think about 
standards of evidence and how we get evidence are, of course, also discussed 
within the European Union, but they are of a lower importance. Because lots 
of companies, they come on their own initiative not because they are so 
honest, but because of management changes they then see the possibility of 
immunity and avoiding fines. This is why the leniency programs are now the 
main source for cartel disclosure in Europe and in the member states. Private 
enforcement, on the other hand, is something we really don’t need to discuss. 
The fact is that in Europe and in the European member states the private 
claimants, who report infringements, don’t have the tools to provide the 
evidence because they don’t have these discovery rules like in the US and 
the UK which allow them to get a lot of evidence from the other side. That 
is something which does not play a role at all in Europe so far. But that doesn’t 
mean that after cartel proceedings, once the authority has fined the companies, 
that there are no damage claims. There are lots of damage claims now. But 
infringements and cartels are not disclosed and made public by private 
enforcement. That simply doesn’t happen. Just one word before I want to 
raise some really practical issues. Just a few words about the investigating 
power of the European Commission. In rough terms you can say they want 
to see everything. That starts with correspondence. That starts with memos, 
diaries, electronic data, e-mails, and travel expenses and all these things are 
very valuable because then they can find out where people have met and then 
usually somebody has taken notes and then you have the whole cartel. Another 
thing is that the European Union is only allowed to take copies. So they go 
into the companies and I’ll go into this is more detail in a second. They take 
copies. Other jurisdictions like Germany, for example, they take the originals 
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and I will describe what kind of problems this causes, but the European Union 
just takes copies. Before May 1, 2004, because this is the old law, the 
commission was only allowed to ask some questions about documents like 
asking: what does this abbreviation stand for and what does this mean, what 
does that mean. They were not allowed to do interviews about any 
infringements and they have changed this now. So they now have the 
possibility of conducting on-the-spot interviews during the dawn raid. They 
can ask the people questions about their involvement in infringements and 
all these things which, as you can imagine, are very tricky because during 
the dawn raid everybody is quite nervous and there is so many human things 
happening that people feel insecure. Some people want to show you that they 
have not done anything wrong and therefore they tell their whole life story 
and of course you can imagine that is not only boring, but sometimes it is a 
real pain and a real problem. Formerly they could only go to the business 
premises. They could only go to the offices. Now the European Commission 
can also search private homes if there is a suspicion that documents are there 
and sometimes that happens. And they have substantially increased the fines 
for any false statements in these interviews. When you say something false 
it can be quite expensive: 1% of the annual turnover of the company if it is 
incomplete, wrong or misleading and that can, depending on the company, 
be quite a bit. So what does a dawn raid look like in Europe. Of course they 
always try to come in the dawn, but since getting up in the morning is quite 
difficult dawn in Europe means roughly 9, 9:30, 10 o’clock. I’m not sure if 
this is completely different here in Brazil. I can imagine that sometimes it’s 
difficult to get up in the morning in Brazil as well. So that’s the dawn raid 
and they always come together with the national authorities. I don’t want to 
bore you with this system of having the European Union and the member 
states with the national authorities, but they always do it together therefore 
we don’t need to really discuss the differences and they always come with 
the police because they are experts in storing IT media and all that stuff. They 
always do, as everywhere I guess, parallel investigations. So the last 
investigation was all over Europe. I think there were roughly four to five 
hundred people traveling around and doing this investigation from the 
investigators’ side. Because the European Union does not have a search 
warrant, they cannot get a search warrant for a national member state so they 
ask the national authority to get this so they can do everything that the national 
authority is also allowed to do and so they come with their own decision, but 
also with a search warrant which I think is also fairly international. They 
look for hard copies. They look for computers and try to copy everything but 
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that is exactly where the number one problem starts. I promised you to say 
something on the issue of originals and copies. The EU commission only 
copies the documents, which you can imagine can take some time. That 
means an investigation is not only always one day but could be two or three 
days. After that, in the evening, because they need sleep and don’t have any 
security people with them, they just seal the place. They seal the premises 
and then they come back in the morning. The German Federal Cartel Office, 
for example, and there are some others in Europe. They simply take the 
originals and they don’t care if you need them for your business. So they tell 
you, oh that’s fine, if you need them, please send us a letter and we will copy 
it, but they say there are so many files we have and there are so many 
companies we just raided that it will take some time. So it can take a week 
or two or three weeks until you get the copies of the files they’ve taken away 
and that is, as you can imagine, a huge problem because at the end of the day 
after a dawn raid, everyone knows that the most important thing is for a 
lawyer and for the company is to have a clear picture of what has been taken 
away, what is the risk situation. That is the point of the internal investigation. 
You have to find out whether there’s any truth in it. And you can’t do that if 
you don’t have the documents. So that is a serious problem. And it is still 
unresolved. But maybe the authorities may be more inclined in the future to 
copy this immediately because after a dawn raid usually you have lots of 
leniency applications. However, if the companies cannot decide whether they 
go for leniency or not, this is not in the interest of the investigator. They, of 
course, want to have as many leniency applications as they can. Therefore 
this may be a policy that the Germans and other authorities rethink and maybe 
next time they’ll take copies. But there’s one more serious problem. And that 
is something which I, to my pleasure, heard that Brazil is thinking about and 
discussing. That is the question of IT storage media. I don’t have any problem 
with investigators coming into the company and asking for certain people 
and, for example, taking their Outlook files or other documents which they 
have in their personal folders or in their work folders. However, what the 
authorities, at least some national authorities currently do is, instead of going 
to the people, they go to the server room. They go to the server and they take 
a backup tape. The tape from the evening before. But everything is on this 
tape. There is everything regardless of the scope of the investigation and you 
know as investigators but also as lawyers that the main document you need 
in your dawn raid is a document saying what is the scope of the investigation 
so that, in fact, you can tell the investigator: listen, this is a different product, 
you’re not allowed to enter this room. You may have a look to see whether 
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there are files related to the other product in there, but you’re not allowed to 
take them away. Because for some reason a decision has been made and you 
cannot go beyond this scope, but with the IT storage media this is nearly 
impossible because you get everything from a server even if you only want, 
let’s say, recycled products, you get all the sales data worldwide for the 
company if you are unlucky enough to take data from the server for the 
worldwide activities of the company. And that is something which is a huge 
problem in a lot of member states where the authorities are quite mature and 
they say, well, we are allowed to do that. And that is something which is 
usually not legal because that would be called a fishing expedition. That is 
where you go into a company and see what you can find, try your luck. You’re 
lucky if you find something and if you don’t, then no problem. So that is a 
fishing expedition. It is very dangerous I think and I would be very interested 
in how this issue is resolved here in Brazil and what solutions we could find. 
For me, the main point is that, of course, first the authorities must limit 
themselves to documents and files from people involved or allegedly involved 
in the infringement. They cannot simply go to the server room and take 
whatever they can get and the second thing is that a German court has decided 
in one case that if you take the server tapes, you must seal them and once 
you open them within the authority, you have to give the company the 
opportunity to join you and conduct and continue the investigation within 
the premises of the authority so that the company can be present once they 
go through the files. Of course you can say they can also do it at night without 
you and you wouldn’t know, but at night they are not working and hopefully 
there is enough trust between the parties involved. But that is, I think, an 
interesting solution where if you cannot get the individual files because for 
some reason and since you have to take more than you are allowed to take 
then at least you must give the companies and the lawyers the opportunity 
to be present when this data is reviewed. Let me just say a few words to 
leniency. As I’ve already said, it’s a huge success. The new leniency program 
is a huge success. Since 2002, we have had 550 to 560 immunity applications 
and there is currently a saying that there is probably one application per month 
for a new cartel so the European Commission can definitely not handle all 
cases involving leniency applications so there’s no space for any further 
investigations. Of course once there is a leniency application they still do a 
dawn raid because they also want to have evidence from the other companies, 
but usually they are quick and they do the same. In the US, there is a similar 
situation and just for your information I’ve listed all the countries within the 
European Union so you can see the leniency programs are really increasing. 
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But there’s one problem within leniency and you may have heard this over 
lunch from Michael Reynolds and this is a problem which we face and it’s 
probably one of the biggest problems with leniency. Leniency, on the one 
hand, means you must tell everything you know and provide the authority 
with all the evidence you have. The problem is if a third party gets access to 
that you then have a huge problem with damage claims because then you 
have no chance of defending yourself because everything is on the table so 
it is extremely important to consider what kind of documents are submitted 
in a leniency proceeding and whether third parties can gain access. Neither 
the DOJ or the commission can be forced to disclose leniency documents, 
but once the leniency application is also in the hand of your client, US 
claimants can force the company to hand it over. This is because of the 
discovery rules. And that is something which is very dangerous in these cases. 
In Germany for example and in many other national member states within 
the EU, you have a simple right of access to the files. So you can tell the 
authority, well, I have an interest, my interest is that I want to make a claim 
for damages and therefore I need to have access to the files. And that 
interestingly enough has led to a few curious things. For example, we only 
accept oral applications when we go to the European Commission. An oral 
application means that we take notes, internal notes as lawyers and then we 
read or dictate into the dictaphones of the European Commission officials. 
So we sit there for a couple of hours telling them a long story. Once it’s in 
their dictaphone and once they type it, it’s an internal document and you 
cannot have access to an internal document even when you have access to 
internal documents of the commission and the same applies to the DOJ in 
the US. The internal documents do not have to be disclosed. And that why 
we do this weird thing so we don’t submit anything in writing, only orally. 
And I’m not sure whether you have this problem here as well. Whether this 
is something you also have in practice. It would be interesting to know whether 
this is something that you have considered here. The problem is that because 
of damage claims—in Germany currently there is one claim for €150 million 
and this is only the start as the claimants says—against cement manufacturers. 
This claim is similar to a class action suit in the US, although we don’t have 
a class action legally, but they established a company in Belgium and they 
bought all the claims against the cement manufactures and now they’re 
claiming €150 million, which is approximately 450 million reais, which I 
think is quite a bit and if it’s only a start, then the question is whether next 
time, when we advise the client in the context of a dawn raid, whether they 
should really go for leniency because if the fine is only, let’s say, something 
that you can pay out of your pocket, whereas the damage claims really hurt 
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then you are probably better off not going for leniency and you better defend 
your case against the damages. That is something which of course will affect 
the advice given by lawyers, but we will have to see how this develops. So, 
many thanks for your attention. If you have questions, I think we will take 
them later. Thank you very much.

IBRAC – CARTELS AND THEIR EVIDENCE

Dr. Peter Niggemann, LL.M.
Brazil, 25. November 2005

Cartel Disclosure: 

• In 2004, over 30 companies were fined for anti-competitive practices 
resulting in a staggering € 893 million of fines by the EU-Commis-
sion

• Competition Authorities all over the world get more and more focussed 
on hard-core cartels and their disclosure. Also their methods get more 
and more effective

• Increasing international cooperation of cartel Authorities (exchange 
of information, coordination of investigations)

Sources of Evidence in the European Union

Authorities‘own Initiative

•  Awareness through complaints or its own research
•  Investigations through Dawn Raids or Request for Information
• Used to be the main source of Cartel Disclosure 
Leniency programs 

• Full cooperation of companies involved in cartel infringements
•  Disclosure on the company‘s own initiative or following a Dawn 

Raid
• Currently the main source of Cartel Disclosure 
Private enforcement

• Cartel disclosure through civil damage claims
• Rarely happening due to the lack of investigative tools of private 

claimants
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Dawn Raids as a Source of Evidence
Increased Investigation Power of the EU Commission (1)

Prior to 1 May 2004:
Examine books and other business records, including correspondence, 
memoranda, diaries, electronic data carriers and e-mails relating to the 
subject matter of the investigation
Take or obtain in any form copies of, or extracts from, the investigated 
company’s books and business records
Ask for oral explanations regarding documents on the spot
Enter company premises, land and vehicles

Dawn Raids as a Source of Evidence
Increased Investigation Power of the EU Commission (2)

As of 1 May 2004:
Seal premises for the period and the extent necessary for the investiga-
tion
Interview any person for purposes of collecting information in relation to 
the subject matter of the investigation
Enter non-business premises, i.e. private homes when there is a reasonable 
suspicion that books and other business records are kept there
Significant increase in fines: up to 1 % of the annual turnover for incom-
plete, wrong or misleading information

Dawn Raids as a Source of Evidence
What does a Dawn Raid look like in Europe? 

EU Commission appears in the “dawn“, accompanied by the respective 
national Authority and the Police
Parallel investigations all over Europe and at all relevant companies
National Authority has usually obtained a search warrant granted by a 
Court
Scope of the investigation is defined in the EU Commission‘s decision and 
in the national search warrant
Examination of documents and computers/servers (e.g. hardcopy files; 
e-mail accounts; voice mails; calendars; travel expenses; telephone re-
cords)
Copies are taken or original documents seized
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Dawn Raids as a Source of Evidence

Issue 1: Taking Originals instead of Copies 

EU Commission is only allowed to take copies; process of copying is time 
consuming and may not be manageable within the timeframe of a dawn 
raid
E.g. the German Federal Cartel Office takes the originals
Problem: 
after the dawn raid, companies are lacking a clear picture of what has 
been seized
Internal investigation for leniency purposes is made more difficult 

Dawn Raids as a Source of Evidence

Issue 2: IT-Storage media exceeding scope of investigation (1)

Strong tendency of the investigators to take backup/server tapes containing 
the most recent e-mails, documents, and data 
Problem: 
The information on the backup/server tape exceeds the scope of the in-
vestigation
The companies cannot control whether the Authority only analyses the 
data within the scope of the investigation
Doors are open for „fishing expeditions“, which are prohibited under EU 
and most national laws 

Dawn Raids as a Source of Evidence

Issue 2: IT-Storage media exceeding scope of investigation (2)

Suggestion: 
Focus must be on individual files and computers of people allegedly in-
volved in the cartel infringement (e.g. copying of individual mail boxes 
and electronic files)
If not possible, tapes may be seized, but companies must be allowed to 
join the review of the back-up tapes within the EU Commission/National 
Authority (see Decision of a German Court)
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Dawn Raids as a Source of Evidence
Issue 3: On-Spot Interviews
Employees are in a difficult position due to the special situation of a dawn 
raid 
Tentious atmosphere
Employees often do not know the legal background and implications of 
the questions
EU Commission only allows a limited waiting period for legal support
Chances to obtain leniency advantages after the dawn raid are significantly 
limited

Dawn Raids as a Source of Evidence
Issue 4: Legal Privilege / Protected Documents 
European Union
Yes: documents produced by EU qualified external lawyers; protection 
before the beginning of preliminary proceedings, if the correspondence is 
in the context of the right of defence
No: documents produced by in-house counsel, except for documents sum-
marising external lawyers` advice (strict application!)
No: documents produced by lawyers from other jurisdictions => docu-
ments sent to Europe or stored in databases accessible from Europe are 
not privileged under European law
It does not matter where the documents are kept (in-house or with external 
counsel)

Leniency – The main Source of Evidence
Leniency in the European Union 
EU Leniency Regime
Immunity from fines for the first company that provides evidence enabling 
the Commission to carry out a dawn raid or to find a cartel infringement; 
requires broad cooperation, submission of all available evidence
Scaled reductions in fines for latecomers who add significant value
Immunity / reductions will only be granted, if an undertaking can produce 
“added value”, i.e. (evidence for) facts which were previously unknown to 
the authority / which the authority did not have evidence for
In most / all jurisdictions with leniency systems, immunity from fines / a 
substantial reduction of fines requires absolute / close cooperation with 
the investigators
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Leniency – The main Source of Evidence
Increased Success of Leniency Programs
EU “New” 2002 Notice: approx. 50 – 60 immunity applications to date 
(currently at a rate of 1 application per month)
US Amnesty Program: Currently over 50 international cartel matters pen-
ding before the DOJ (currently at a rate of 3 applications per month)
Other Countries with amnesty/leniency programs include Germany, UK, Fran-
ce, Sweden, Canada, Netherlands, Ireland, Czech Republic, Hungary, Slovac 
Republic, South Korea, Brazil, EFTA (Norway, Iceland, Liechtenstein)

Leniency – Selected Issues
Issue: Full Cooperation vs. Risk of Damages Claims (1)
Access of third parties to documents provided for leniency application:
Neither DOJ nor the Commission can be forced to disclose leniency do-
cuments
BUT: US rules allow litigants extensive pre-trial discovery: Amnesty/le-
niency applications in the hands of the company are generally discoverable 
=> Amnesty/leniency applications can provide private damage plaintiffs 
with a “roadmap“
BUT: national laws may provide for a right of access to the file by third 
parties (e.g. Germany)
Conflict between reduction of fine by leniency and increasing risk of 
damage claims

Leniency – Selected Issues
Issue: Full Cooperation vs. Risk of Damages Claims (2)
How to reduce the risk that leniency applications facilitate successful 
damage claims?
Information policy regarding leniency applications should be careful in 
order to avoid damage claims in the first place
DOJ and the Commission will accept oral applications to minimize the 
risks of US pre-trial discovery
Before disclosing documents in the EU, consider the impact on the disco-
verability of those documents in the US
Problem: Leniency applications in several states lead to highly complex 
administrative procedures

Many thanks for your attention – Any Questions?
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Luc Gyselen

I, too, am delighted to be here. It’s also my first time in Brazil. It’s a 
wonderful resort. The weather here is rather Belgian, more than it is Brazilian, 
so I feel really at home. I think Peter has greatly facilitated my task here, in 
that he has covered most of the issues. I will go into depth for a few of those 
and hope that you’ll see it as a sort of a salad, a side salad with a nice dressing, 
on the menu that you have already had. And I’m sure you’re all longing for 
a coffee break so I will try to really stay within the time limit that has been 
allotted to me. First a general remark. I’ll say a few words about dawn raids 
and leniency. We’ve heard a couple times that the leniency program has been 
extremely successful. This all depends on what you understand by successful. 
If you look at the figures, I’m afraid the European commission, at least, is 
no longer capable of processing these leniency applications properly. And 
that causes a real management problem. Now, today I’m in private practice 
so I don’t need to address the management problem. But if you look at the 
figures, the figures that I have received from the director that is leading the 
dedicated cartel force that is now in place, for almost a year, are pretty striking. 
In the last three years, we’ve seen only13, just 13 decisions with fines. We 
have seen 39 dawn raids. And we’ve seen 127 leniency applications. Now 
that suggests two things: first, that the European Commission is, I think, more 
reactive than it is proactive and second, that it has a tremendous backlog of 
applications. You should bear in mind that of the 52 dawn raids, I guess, my 
best guess is that most of them have been triggered by an immunity application, 
so by a leniency application, so they are not really the proactive sua sponte 
initiatives that you would expect from a pro-competitive enforcer. But as I 
said that is, fortunately for me, no longer my problem. A few very elementary 
things. When does a commission undertake a dawn raid? Well, when it has 
some but not enough evidence of a cartel. It doesn’t have enough evidence 
to build its case so it needs more and secondly it knows the companies are 
not going to cough up that evidence voluntarily. So it will undertake a dawn 
raid. Where are these dawn raids conducted? At the premises of the companies 
or their associations. One very important point. We should not forget that the 
commission very often visits industry associations and as has already been 
mentioned, the private premises of managers, directors or other company 
staff. That’s a novelty in the sense that there is a legal basis for it in the 
regulation. In my experience, I was once on a dawn raid where the business 
premises actually coincided with the private home of the director and where 
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the bedroom was the main place to go to find the smoking gun material, but 
that’s a comment aside. Now, since the purpose of the dawn raid is really to 
find evidence, the best evidence is documentary evidence so the focus of the 
commission officials will be on documents rather than on declarations or 
statements. But we’ve heard that there is now also a legal basis for interviewing 
people. I’ll come to that in a second. Very briefly also, no search power I 
have said. There is a case that says exactly that, but in practice, it might be 
completely different. There is no search power in the sense that the commission 
inspectors cannot go on fishing expeditions. However, they do not need to 
specify exactly which documents they want to see. They can’t of course. 
Obviously, they can’t. But they can describe the scope of the investigation 
to the company people and then ask to have the documents shown to them. 
They can also ask to go to the premises within the company where they would 
like to pay a visit. They can point at cupboards and drawers that they would 
like to have a look at or rather the contents of these drawers. So in that sense 
there is no search power; however, they can basically involve the companies 
staff in the exercise. They don’t have the power to force the company staff 
to show these documents. But if the company staff refuses to cooperate with 
the commission officials, then the commission will turn to the national 
competition authority people, who are always with it, and ask them to provide 
assistance. This assistance has to be such that it will make the dawn raid 
effective. It also means that at that point the commission inspector, the team 
leader, I should perhaps say that there is always a team leader. He will show 
the search warrant, the judicial warrant. It is, I think, not all that difficult for 
the commission officials to procure such as search warrant because a national 
judge of the country in which the dawn raid is taking place can only, to a 
limited extent, ask for specifications as to why it is that this inspection is 
really necessary. I’d be very happy to develop that should you have a question 
in this regard. I have only eight slides, just so you know where we are. The 
focus is on documents. We have already heard that there are copies made of 
paper material and there are copies made of IT material. I would submit, 
certainly in light of the German experience, I have also been involved in my 
new capacity in a German cartel case and I must say that I was pretty shocked 
when I learned how the German cartel office does things. I think that my 
former colleagues do a pretty good job in the way in which they copy the 
material. They are very meticulous in doing this. Each inspector makes or 
puts his initials on preformatted charts. He will describe the document that 
he wants to have copied. And he will point to exactly where he has found 
that document in the company. He will ask someone, usually a secretary, 
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although I once asked a policeman who was with me and otherwise unoccupied 
to do because the company was very cooperative, I asked him to make the 
copies for me. That went much quicker. And in a couple of hours we were 
done. Two stacks of copies are made, one of which will be left with the 
company and at the very end of the dawn raid, we will compare notes to make 
sure that what the commission has taken is no more than what the company 
is left with. And again the originals stay with the company. A little footnote. 
I said when the dawn raid is finished, be very aware that I’m talking to the 
in-house counsel now, a dawn raid is never finished. The commission will 
never tell you it’s now over, you are not going to see us again. And it has 
happened, in the recent past, that after an initial dawn raid, with one part of 
the company, a week later, the commission officials showed up at the premises 
of the mother company because they had found out, after reviewing the 
papers, that there was perhaps more to be found at that other premises. So a 
dawn raid is never over. I close the parenthesis. So I think all in all, the way 
in which the European commission undertakes the copying exercise is the 
best practice that should be copied by the other national authorities in the 
EU. Only relevant documents are copied. What is relevant? Well, that is what 
is related to the subject matter of the inspection, that’s obvious. The 
commission officials claim, and there is something to support their case I 
must say. They claim that it is for them to decide what is relevant, and not 
for the company staff. In my experience, there is a way when you’re involved 
in a controversy over the relevance of a document. There must be a way of 
finding a pragmatic solution to this. I’m happy again to address that later 
should you have a question. Legal privilege. Legal privilege in a nutshell, 
something about the case law. Something about the practice and something 
about the case law that we may see in future. Case law today is the old AM&S 
judgment. The AM&S judgment says that documents of privilege are only 
those that concern communications between the company and its outside 
counsel for the purpose and in interest of the preservation of the rights of 
defense of that company. Again I will not develop that. It would take me too 
long. But it’s pretty restrictive. It’s pretty restrictive. Most specifically it 
leaves out in-house counsel documents and in-house counsel who wants to 
give advice to his or her management is sort of in jeopardy because those 
documents could be seized. That’s the case today. In practice, when in doubt 
and after a very quick look at the documents, the commission officials will 
put the relevant documents in an envelope, seal the envelope, take it back 
home to Brussels and submit that envelope with its contents to the hearing 
officer, who is an independent official, sort of a judge, who looks after your 
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process and he will decide whether these documents are privileged or not. If 
the hearing officer decides they are not privileged, the company can still 
challenge that decision in the European court. And that’s how the Akzo-Nobel 
case got to the courts in Luxembourg. In that case, we had two sets of 
documents. I will not again go into the details. The most relevant set of 
documents were in-house counsel documents. The president of the CFI, the 
Court of First Instance, who was asked to suspend the commission’s decision 
to use these documents, made a couple of very interesting remarks in an audit. 
He did suspend the commission’s decision and he said a few things that if 
they were to find their way into a final judgment, will overrule AM&S. He 
said for instance, I’m just going to pick one statement. He said, perhaps the 
days are over that one should presume that the link of employment between 
an in-house counsel and the company should have everyone in doubt about 
the independence of that in-house counsel. So that’s quite a sweeping remark. 
And it’s so sweeping because it was precisely that presumption: if you’re 
employed you’re not independent. It was that presumption that led the 
European Court of Justice back in ‘82 to hand down a very restrictive 
definition of legal privilege. As I said, the focus is on documents, but 
declarations can be made. First of all, it has been standard practice for the 
commission inspectors to ask for explanations as Peter has said: could you 
please explain this or that acronym in a particular document. Purely factual 
clarifications. I would advise the companies to be helpful to the commission 
officials, but also to warn their staff not to be overzealous. I know that 
commission officials in particular, maybe not in particular, the inspectors 
have a tendency to turn to those people they’ve found particularly cooperative. 
You always have people in your staff who think this is sort of their moment 
of glory. They will explain to the commission officials a bit more about the 
company, because they feel they have to be helpful. Secretaries, for instance, 
are a prime target for that sort of exercise. Secretaries tend to be a bit talkative. 
So we have to be very careful. So we have to strike the right balance between 
active cooperation, which is the company’s duty, but in Italian they would 
say, ma non troppo, not too much. Now on declarations, there is a legal basis 
for taking interviews. In my experience, in some of the cases that I’ve handled, 
my people did take interviews, without that legal basis, on a consent basis. 
And that is also what has now been plugged into that legal provision. It is 
consent based so people of the staff need to consent to the interview, but as 
Peter has explained, it is tricky and you have to be careful. You have to be 
particularly careful if you are the legal representative of the company and 
you are interviewed because you’re supposed to speak on behalf of the 
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company. You are the spokesman or woman. The other staff that will be 
interviewed. Their declarations can afterward always be rectified, amended 
or supplemented so that’s slightly less tricky. Next slide. Leniency. Very 
quick. You’ve heard. I mean you are familiar with leniency, but I will try to 
focus on a couple of points you have not heard about yet. So it’s the first one 
in the door. Only the first one that comes through the door that has a chance 
of getting full immunity. If he produces sufficient evidence to trigger a dawn 
raid or to establish an infringement. It’s abundantly clear to me that the best 
chances are with those that bring an immunity application with some evidence, 
just enough for the commission to go out and undertake the dawn raid. 
Because that doesn’t take much. It’s quite a different matter to bring the whole 
case to the commission. So most of this successful immunity applications 
are, I have no doubt, are of the first type. Immunity is granted immediately, 
we’ve heard. Immediately, that is as soon as the commission has verified 
whether the material is good enough to undertake a dawn raid. Immediately 
is a very relative notion. My unit got the very first immunity application under 
the new notice and I must confess, now I can do that, it took us months before 
we had figured out whether this was good enough. The second case where 
there was an immunity application is the Italian Raw Tobacco case. This is 
an interesting case. After four years, after almost four years of new leniency 
notice practice, this is the first final decision with fines in which the 
commission has brought on the basis of an immunity application. I’ve 
mentioned to you that there are 80 of them. It’s only now, after three and a 
half years, that the commission has finally managed to adopt one decision 
based on an immunity application and for the immunity applicant, in this 
case it’s a poor story. Initially they received conditional immunity. The 
commission then announced they would withdraw the immunity and that has 
been confirmed in this final decision. Why was that? In a nutshell, because 
the company that had coughed up the evidence mentioned that in public 
before the commission had undertaken a dawn raid. So that was seen as less 
than cooperative and less than helpful for the commission and that is why in 
this case the immunity application submitted by Delta Fina, a subsidiary of 
Universal Tobacco was withdrawn. There can be contact on a no-names basis 
if the company is not really at ease with what to do. You can have your lawyer 
go forward to the European Commission at least and submit a hypothetical 
application. The commission will then say whether it looks good enough and 
then you have to do the real thing. You submit the evidence then you have 
to hope for the best. One more, rejection of fines. For those that are too late 
to get full immunity, they can still get significant reductions of the fines 



R
E

V
IS

TA
 D

O
 I

B
R

A
C

�4�

Revista do IBRAC

Microart – 2ª prova

provided they produce evidence with significant added value. I will not define 
that. It is in the notice. You could read it. The reduction varies. If you are the 
number 2, you can get 30 to 50%, number three between 20 and 30% and 
the others between 0 and 20%. There’s only one condition. You have to stop 
the infringement. Full cooperation is not a condition that is taken into account 
to set the exact amount of the reduction. It’s granted no later than at the time 
of the SO (Statement of Objections). Basically, the commission will not even 
look at applications for a reduction until it has concluded what it will do with 
the immunity application so there are cases where these reduction applications 
are left in the cupboards for a couple of months before they are really handled. 
I go on. This has already been mentioned. Leniency applications again, 
successful, well from the management’s point of view on the commission 
side I’m not so sure. And from the company’s point of view, perhaps there 
was initially a rush to exploit the benefits of the leniency program in the first 
few years but now we all begin to wonder whether that’s such a good thing 
to do, because it does not give you immunity from damage suits. Now in 
Europe there are not a lot of damage suits being brought until commission 
has adopted its decision. But it becomes a parameter in the equation for the 
companies when they make a sort of feasibility study as to what to do. To be 
cooperative or not. Now the commission has taken some measures in order 
to preserve confidentiality. I will skip the first point about confidentiality 
within the commission procedures. I will focus on the confidentiality in the 
courts. The case mentioned, Intel versus AMD, is a case where the commission 
thought that it was worth intervening in the US court because it saw a danger 
that leniency applications brought to it might become discoverable in US 
courts with all the consequences in terms of damage suits that that entailed. 
Again I’m happy to develop that in a bit more detail. The key take away is, 
Peter has already mentioned this, that today the European commission accepts 
so-called oral statements. Peter has described I think the main features of it. 
You basically read your brief. It’s taped and then there’s a transcript. And I 
think the key point is that the commission today accepts that you do not have 
to sign this to certify that what you have said accurately reflects your story. 
The commission accepts the authenticity of the statement even without such 
a signature. Why is that so important? Because if you were to sign it, it’s 
your document. If you don’t sign it, it’s the commission’s internal document. 
And that would not make it discoverable in a US court. Now it’s an internal 
document. Normally the commission doesn’t use internal documents in its 
statement of objections. It goes without saying that the contents or excerpts 
of the leniency applications are then copied into statement of objections 
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because they contain views and they contain evidence that is used against 
the companies. Very briefly, but that’s a technical point that is of little interest 
to you, I believe. There is also an issue of confidentiality in the EU courts. 
You may want to know that the EU commission has, in 2001, proposed and 
then the council and department adopted a regulation which gives every 
single citizen in Europe access to documents held by the commission. So 
there are a few qualifications. Now one of them is if the revelation of the 
contents of the documents would lead to problems in effecting dawn raids. 
It’s literally there. The bottom line of all this is that the commission has the 
right to refuse access to leniency applications on the basis of this regulation, 
but it might run into a management problem here to because it has to be very 
specific and has to make sure that its file is well structured and that the 
commission can quickly identify documents that are not accessible. The 
acronym V. F. K. stands for an Austrian consumer organization that asked 
the European commission access to the whole file in the biggest banking 
cartel that the commission has taken on. My very first cartel case, I must say, 
the Lombard Club case. And the commission said 47,000 pages. I mean. I 
will not review every single document to find out what is accessible and what 
is not. You shall not have access to these documents. The court of first instance 
annulled the decision and the commission basically knows that, in the future, 
they will have to make sure that prior to any such requests it will have 
identified the documents that it will not want to reveal. So I think the judgment 
is not all that important in the end, but the commission will make sure that 
it puts in place a mechanism that allows it to handle the issue. I’m almost 
there. It’s my last slide. I’ve said this already. No immunity against private 
damage actions. I haven’t said this so far but at the EU level, antitrust offenses 
are not criminal. They are not criminal. So if I say that the immunity does 
not give you immunity against imprisonment that is not very relevant at the 
EU level. But there are some member states in the EU that have criminalized 
the antitrust offenses. The UK is one of them. And that raises a couple of 
issues. Very, very, very last point to pick up on where I started. Will we see 
development whereby the commission moves to waive it from leniency to 
plea-bargaining? What is plea-bargaining? This is where I confess my sins 
and I try to negotiate the level of the fine I am prepared to pay with the 
commission. Nelly Cruz, the commissioner, currently in charge of competition, 
is a big fan of plea-bargaining but it raises all sorts of procedural issues today 
under the current procedural regulation and I don’t think that we will see 
plea-bargaining practiced in the coming months, perhaps not even the coming 
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years. I’ll leave it at that and I guess after the coffee break we will return to 
answer your questions. Thanks.

CARTELS IN THE E.U. 
Dawn Raids and Leniency

Luc Gyselen
Arnold & Porter LLP

DAWN RAIDS (1)

• When?
• Where?
• No search power (Hoechst – 1989) but in practice …
• Focus on documents, not on declarations but in practice …

DAWN RAIDS (2)

• Documents:
paper
IT

• Only « relevant » documents
• No « privileged » documents: from AM & S (1982) to Akzo Nobel 

(pending)

DAWN RAIDS (3)

• Declarations: to be distinguished from informal explanations
• Declarations:

– company representative
– other company employees

LENIENCY (1)

• Full immunity from fines:
– if sufficient evidence to trigger a dawn raid or to establish an in-

fringement
– conditional (cf. Italian Raw Tobacco – 2005)
– granted up front
– contact on a no names basis (« marker ») is possible
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LENIENCY (2)

• Reduction of fines:
– if evidence with significant added value
– reduction varies
– conditional
– granted no later than at time of SO

LENIENCY (3)

• Confidentiality in Commission procedures
• Confidentiality in courts

in US Courts: cf. Intel v. AMD (2004)
in EU Courts: Reg. 1049/2001 and VfK (2005)

LENIENCY (4)

• No immunity against private damage actions
• No immunity against imprisonment (but no criminalization at EU 

level)
• From leniency to plea bargaining?
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DEBATE

Pedro Zanotta: Na segunda parte do nosso Painel, como o Mauro ha-
via dito, além dos palestrantes, nós teremos mais duas outras personalidades 
aqui, que são dois advogados de empresa que passaram por dawnraides e 
terão a incumbência de iniciar os debates. Então, eu chamarei primeiramente 
a Dra. Célia Cleim, que é gerente jurídica da AGA no Brasil, formada em 
Administração de Empresas e em Direito, e que fez MBA na Fundação Getulio 
Vargas de São Paulo. Célia, por favor.

Célia Cleim: Boa tarde a todos. Como uma das finalidades do nosso 
Painel é a comparação de experiências, minha pergunta vai para o Dr. Robert 
Kwinter. No Brasil, a busca e apreensão como instrumento da autoridade 
administrativa para o combate de condutas anticompetitivas é relativamente 
novo. Então, nós não temos, vamos dizer assim, muita experiência nesse 
sentido. Como a própria Dra. Barbara disse, nós estamos aprendendo, e eles 
mesmos estão melhorando dia a dia. Então, nesse sentido, eu gostaria que 
o Dr. Robert comentasse se no Canadá existem procedimentos ou regras 
claras com relação a como uma busca e apreensão deve se dar. Por exemplo, 
se se aguarda a chegada de advogados, quando não existe um advogado no 
local onde está acontecendo a busca e apreensão. Com relação à cópia de 
documentos, como nós ouvimos um pouco sobre a experiência da União 
Européia, então eu gostaria de saber no Canadá como se faz? Se é permitida 
a cópia dos documentos pela empresa e, se não for permitida essa cópia, 
quanto tempo leva para a empresa conseguir a cópia. E, paralelamente 
a isso, depois do comentário do Dr. Robert, eu gostaria de ouvir a Dra. 
Barbara, qual o procedimento, como estão sendo feitas agora no Brasil as 
buscas e apreensões.

Pedro Zanotta: Eu quero lembrar a todos os expositores que podem 
interferir uns nas respostas dos outros. Fiquem à vontade para tornar isso 
bastante informal e interativo.

Robert Kwinter: Those who understand Portuguese are gonna be at a 
distinct advantage in this give and take I’m afraid. It’s an interesting question 
that you raise. Canada, interestingly enough has a very old cartel law. Our 
pricefixing law actually predates the U.S. pricefixing law by one year. Our 
law dates from 1889 and the U.S. Law came in 1890. So, we’ve had this law 
around for a very long time and what is interesting is, what is interesting is 
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although there have been searches and seizures done in connection with this 
law enforcement for many many years, there is not really a well developed 
procedure that one can point to. So I can only give you a sense from our 
experience and say that we’ve... I’ve been involved in searches and seizures 
in Canada for close to 20 years and probably have been on maybe a dozen 
or so searches which is interesting in itself. These kinds of processes don’t 
happen all the time, as I say I’ve probably been involved in a dozen or so in 
my career and I’ve probably done more than most. So it doesn’t happen as 
frequently as you might think. On to your specific points what I’d say is that 
is a lot of it comes down to cooperation. One of the situations we have in 
Canada which probably is similar to Brazil is that our agency is quite small. 
The agency is quite small and the competition bar is quite small. So most 
of the competition lawyers know most of the competition law investigators 
quite well. We’ve been in battle many times. And so there is a rapport that is 
established and a lot of the processes that happen on a search really depend 
on a degree of cooperation. To give you a couple of examples: I was involved 
in a case where a non-competition lawyer showed up at the search scene and 
announced to the investigators that everything was privileged. Now under our 
law, if it’s privileged, they can’t take it, it all has to be sealed up and it has 
to be ruled on by a judge. This was an office that had, you know, a thousand 
filing cabinets and this lawyer says “it’s all privileged”. Well, that didn’t get 
the search off to a very good start, as you can imagine, because you know, 
faced with that kind of attitude, the investigators then took a very firm strict 
attitude going forward. We came in, we knew the officers well, we lowered 
the temperature and things moved on much better. Generally speaking though, 
it will be cooperative. Typically we’ll get a call from a very panicked person 
from the company, because the officers have arrived, as I said it usually ha-
ppens first thing in the morning and they will say “we got 6 competition law 
officers in our lobby; they are gonna search, they handed us a warrant, what 
do we do?” In almost every case that I can recall, the competition officers 
will wait until a lawyer arrives on scene before the actually start the physical 
search. So, we’ll dispatch someone as quickly as we can. I was thinking that 
if we lived in São Paulo, it would be very difficult, because we may not get 
there until tomorrow, in which case, who knows what would’ve happened to 
the search. But we don’t have quite the same traffic in Canada, so we can get 
there usually within a half an hour no matter where it is. So, once we get to 
the scene, we begin to talk to the officers about how the search will work. My 
colleagues talked about, you know, on the spot interviews. There’s really no 
right on the part of the investigators in Canada to interview people within the 



R
E

V
IS

TA
 D

O
 I

B
R

A
C

���

Revista do IBRAC

Microart – 2ª prova

company, but what often happens in these situations is a thing that is referred 
to... the officers may be there for a week or more and they become a part of 
the furniture. You know, they come in: hi, good morning, how are you? And 
before you know it, people start talking. So, one of the things we do with 
the employees, we say “look, these people are here to do a job, you’re here 
to do your job, we discourage them from talking too much with the officers. 
By the same token, you know, you wanna get, with no offense to my friends 
from the regulatory site. You wanna get them out of there as quickly as you 
can. So, it is often helpful to be cooperative. So, if we know, for example, 
that certain documents are in certain places, we will say “look, you probably 
wanna look there, but not there”, and if there is trust between the officers and 
the lawyers then that will work. So, a lot of it is built on trust, at one point, 
several years ago, the government would tend to allow you to take copies as 
they went along. I think what’s happened though... everything has become 
so much more document intensive. I mean, many many years ago, I don’t 
think anyone produced as many documents as they do today. And so, it’s 
now become impractical if you’re gonna copy everything. So that’ll usually 
be done, they’ll take the documents away and then we’ll arrange the copies, 
and it’s usually done very quickly. Usually within a few days you’ll have 
your copies. We also try to set up a protocol to deal, and this answers one of 
the questions that Peter raised. I’ll deal with two things and I’ll stop and let 
others answer. On the issue of relevance. What typically will happen is the 
officers will find a room in the office, they will collect their documents for 
the day and then they will typically give the lawyers an opportunity to go 
through them. With the competition officers there, we’ll go through them, we 
will flag and it really depends on good faith, we will flag documents that we 
say are beyond the scope of the warrant. Those will then be put aside, and 
at some point, usually at the end of the search, we all sit down together go 
through them, and we’ll again hopefully acting in good faith agree on what 
stays and what goes. And my experience is that the government doesn’t want 
have any more paper that they need either, as everyone has pointed out that 
there is a lot of these cases, so if you we can work cooperatively to limit the 
amount of paper it’s really to everyone’s advantage. So, on the question of 
relevance that’s how we do it. On the electronic file again, that’s a similar 
process. We will usually find some opportunity to go through the electronic 
file. Now, what they will do in Canada is they will take the hard drive right 
out of the computers they wanna search, they’ll take the hard drive, take it 
back to the office and analyse it. So, it does raise the problem that Peter raised. 
There is gonna be a tremendous oversearch on the electronic side, but my 
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experience is been that our authority is quite cooperative in allowing counsel 
to review that material before they keep it. And by the same token there could 
be privileged information in that hard drive and they will allow us to work on 
it. So a lot of it in my experience is based on mutual cooperation. It may be 
better if we had actual rules, that people could, but as I say it’s never really 
developed that way in Canada. I hope that responds, thank you.

Barbara Rosenberg: Na verdade, eu preciso até agradecer à pergunta 
que foi feita, porque eu não tive tempo de entrar nesse tipo de detalhe durante 
a apresentação, pois eu teria ultrapassado os 20 minutos que o Mauro havia me 
dado. Então, eu tentei me ater a uma visão mais geral. De qualquer maneira, 
acho que muito do que acabou de ser comentado são as preocupações que 
são levadas em consideração do lado da autoridade. E eu gostaria de pontuar 
algumas dessas preocupações. 

A SDE desenvolve, antes de realizar qualquer tipo de busca e apreensão, 
e até inspeção, em algumas hipóteses, apesar de que isso tem sido menos 
utilizado, o máximo de pré-investigação possível, de maneira que quando 
entramos em uma empresa, saibamos para onde nos direcionar e que mesas 
examinar, que tipos de documento procurar, porque, como foi muito bem 
colocado, nós não temos interesse algum de trazer muito mais documentos 
do que temos condições de examinar, dados os recursos limitados e dado até 
o volume. Isto é, nós tivemos situações em que houve um volume tão extenso 
de material, que só para autuar os documentos nós talvez tenhamos demorado 
umas duas, três semanas. Isto ocorreu na primeira busca e apreensão realizada. 
Isso não é interesse nem da autoridade nem da parte. Eu acho que é um as-
pecto que foi comentado em diversos momentos, que é a questão da coope-
ração. A SDE, então, faz o máximo de investigação anterior, no pedido de 
busca e apreensão. Sempre que possível, são especificadas as pessoas cujas 
mesas ou cujos computadores ou documentos serão examinados e, em geral, 
com relação ao tipo de documento, nós pedimos a maior variedade de docu-
mentos possível, desde documentos que estejam na cesta de lixo até docu-
mentos em meio magnético, documentos que estejam nas mesas etc. Nisso 
nós não nos limitamos, porque a forma pela qual os documentos são produ-
zidos pode ser a mais variada, e nós não temos a menor idéia de como essas 
informações podem existir dentro da empresa. Uma vez chegando à empresa, 
nós nunca tivemos problemas – e eu estou falando especificamente das situ-
ações nas quais a SDE conduziu e requereu a busca e apreensão, em que a 
SDE já foi chamada para atuar como “perito”, para auxiliar a busca e apre-
ensão realizada pelas autoridades criminais. Esses procedimentos são con-
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duzidos pelas autoridades criminais, sem qualquer tipo de interferência de 
como conduzir ou não conduzir ou que tipo de documentos procurar. Naquelas 
em que a SDE fez a busca, nós nunca tivemos uma situação na qual foi dito 
“esperem que um advogado chegue”, mas se houvesse sido feito isso, não 
seria esse, acredito eu, um ponto de obstrução. Poderia dizer “voltaremos no 
dia seguinte”, mas se for para esperar meia hora um advogado chegar... Eu 
me lembro de uma situação específica em que solicitaram que aguardássemos 
ali, desde que ninguém tocasse em nenhum documento. Não seria, portanto, 
esse um ponto, porque eu volto à questão da cooperação, que é de fato o 
ponto mais sensível de toda essa análise. No caso das buscas e apreensão 
feitas pela SDE, nós só podemos fazê-las com mandado judicial. Quando 
entramos na empresa é o oficial de justiça que lê o mandado. Ele especifica 
qual é a extensão da ordem. Houve situações em que o mandado cobria uma 
área e nos defrontamos com documentos relativos a outro possível cartel. 
Nós nem tocamos nesses outros documentos. Eventualmente poderia até se 
alegar prevaricação, mas nós não quisemos ir além do nosso mandado e de 
fato não mexemos nesses documentos, porque no nosso entendimento a au-
toridade administrativa não tinha a prerrogativa de fazer aquilo. E, em relação 
a que documentos são efetivamente apreendidos e como são listados e orga-
nizados, isso varia muito, dependendo da cooperação da empresa sim. Se nós 
entramos em uma empresa que é cooperativa, que disponibiliza suas máquinas 
de xeróx, por exemplo, e diz que também quer fazer uma cópia, isso facilita 
o acesso às informações. Nós tivemos situações nas quais a empresa ficou 
integralmente com todas as cópias que foram retiradas naquele dia. Caso isso 
não aconteça, de qualquer forma os documentos são juntados aos autos em 
geral em uma semana ou dez dias, e a parte tem pleno acesso aos documentos. 
De qualquer maneira, são sempre feitas cópias, juntadas aos autos e é feita 
uma triagem no local. Na nossa experiência – e eu até gostaria de ouvir a 
experiência européia e canadense depois – existe uma questão de equilíbrio 
que é que, se levamos muita gente, dizem que estamos gerando um escândalo, 
que está todo mundo percebendo: “vocês entraram com 20 pessoas na minha 
empresa e causaram um mal-estar”, que, então, estamos abusando do nosso 
poder de autoridade. Então, para não fazer isso, preferimos ir com 5 ou 6, 
que, segundo o guia de melhores práticas da SDE, é um número adequado 
de pessoas para fazê-lo. Isso significa que é impossível fazer uma triagem 
de cada documento que será retirado da empresa. Então, é uma questão de 
equilíbrio. Muitas vezes o que é feito é que os documentos são levados, tem 
que ser feito um arrolamento, muitas vezes não é possível fazer no grau de 
detalhamento que foi comentado pela autoridade européia, dado o volume 
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de documentos que às vezes é levado. Muitas vezes, se identificamos que há 
documentos impertinentes, estes são devolvidos. Então ouvimos do outro 
lado que houve excesso de mandado, porque como a SDE devolveu, admitiu 
que levou mais do que o necessário, e portanto abusou do poder de autoridade. 
Então, esse leva-e-traz acontece sempre, mas esse não é o ponto que nos 
preocupa. Quer dizer, havendo cooperação, a SDE tem conseguido e acredito 
que seja uma evolução sim, a Célia colocou bem. Eu acho que não é uma 
questão de ter desenvolvido isso. Isso foi evoluindo ao longo do trabalho, 
mas o que se procurou foi tentar gerar o menor ônus para a empresa, princi-
palmente no que tange à questão magnética, porque nós sabemos o ônus que 
gera para a empresa quando é levado por exemplo um HD ou um computador. 
As buscas e apreensão mais recentes que foram feitas, todas foram acompa-
nhadas por técnicos de informática. E, em algumas situações, por uma questão 
de materialidade, nós ficamos com o original mas fazemos uma cópia integral 
do HD, inclusive deixamos o HD para a empresa, porque ela não estava es-
perando que nós chegássemos. E a empresa nos devolve o HD depois, ou 
seja, é feita uma cópia integral do HD que nós levamos e a empresa fica com 
100% da documentação que ela tinha naquele computador. E, com relação 
aos documentos, se é possível fazer cópia ou não isso vai depender do seu 
volume, mas eu diria que nós temos conseguido melhorar de forma substancial 
e, mais do que isso, em algumas situações em geral nós não acessamos o 
servidor da empresa se há procura de documentos específicos. Isso mais uma 
vez depende da cooperação. No entanto, se há necessidade de acesso ao ser-
vidor, o que é feito muitas vezes é a cópia do servidor, uma cópia fiel daquele 
documento, algo que, do ponto de vista bem técnico, é como se fosse uma 
cópia autenticada, e aquilo fica selado, e qualquer manipulação daqueles 
dados aparece depois como tendo havido uma violação. Isso tem sido garan-
tido, de maneira que quando nós levamos de volta a cópia para a Secretaria, 
aquele documento só é aberto com a autorização do juiz para que se inicie a 
perícia. Então, não é que a perícia é acompanhada passo a passo pela empresa, 
até porque o perito trabalha noites após noites, mas ela é feita com autorização 
do Juízo, e depois é aberto o laudo para manifestação de terceiros, e de forma 
alguma há interesse em acessar documentos que sejam impertinentes à in-
vestigação, porque isso não interessa, em última instância, à autoridade. O 
cuidado que nós podemos ter é, no limite, quando entramos em empresas, 
não entrar no departamento jurídico. Até hoje nós não o fizemos, porque não 
houve uma orientação de que jamais será feito. Nós não precisamos discutir 
ainda a questão de privilégio legal nesses casos de busca e apreensão, porque 
nunca foi feita uma busca e apreensão em um escritório ou em um departa-
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mento jurídico ou na mesa de um diretor jurídico de empresa, Então, eu diria 
com alguma tranqüilidade que a SDE tem tentado ser o mais cautelosa pos-
sível dentro dos recursos de que dispomos e, na medida em que a cooperação 
existe, isso tem sido na minha opinião bem-sucedido, mas sujeito obviamente 
a críticas e comentários, inclusive em termos de melhora. Perdão. O último 
comentário que eu faria é que estamos agora preparando um documento in-
terno da Secretaria, que obviamente não será 100% divulgado, na medida 
em que isso pode até envolver questões de abrir inteligência de investigação 
etc., mas que seja um guia interno sobre como proceder exatamente nas 
buscas e apreensão e que tipo de documento deve ser produzido. Nós espe-
ramos ter isso até o começo do ano que vem. Obrigada.

Mauro Grinberg: Obrigado, Barbara. Eu queria pedir aos palestrantes 
que tentassem ser rápidos nas respostas para que possamos aproveitar melhor 
o tempo e as perguntas. Depois do final deste Painel, vamos imediatamente 
passar para a entrega do Prêmio de Melhor Monografia Ibrac-Esso. Está 
aqui o representante da Esso, o Dr. Victor Schneider. Então, eu pediria que 
ninguém se retirasse quando acabar o Painel para que possamos assistir à 
entrega do prêmio. Luc, please.

Luc Gyselen: Just a very brief, a couple of comments on what Barbara 
said. I think I agree with everything she said. I think the European practice 
is very similar to what you described and it is indeed from the public autho-
rities’ point of view absolutely key to make sure that the file that they will 
get, it remains manageable. So, the commission officers will not go out there 
and try and collect too many documents that they don’t need. Having said 
that, two specific points about relevance of documents: first, what is relevant 
document? Background material, that gives an insight in the working on a 
fench of a particular sector can be highly relevant for a proper understan-
ding of smoking gun documents, so to speak. So, very often the commission 
officials will collect that sort of background document. In my own personal 
experience, I have once collected a background document, I had to ask the 
employee whose office I was raiding what some acronyms meant, and much 
later that day I found the smoking gun document that I would never have 
identified as smoking gun, had I not had the background information that 
the employee gave me in the morning. So background information is just as 
important and relevant as smoking gun material. Two, for the Commission, 
The European Commission, has often a language problem, that means that 
its teams which are typically around five to six people will be populated so 
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to speak with people who are not experts in competition law. They do not 
necessarily come solely from DG competition. The Commission often takes 
people from the interpreter services, because they speak the language, but they 
are by no means experts, and they tend to cast their net so much more widely 
then the guy who knows the sector. So, that is a sort of collateral damage if 
you want that is almost unavoidable. Those were the two points I wanted to 
make. 3rd) Maybe the search warrant that the judge gives, it is very very ra-
rely used. It will be mentioned by the commission officials, and if a company 
or a particular employee persists in its position the whole inspection will be 
handed over to the national official, but it is rare that this happens. Then, one 
last comment regarding the wating time for outside counsel to arrive. I think 
at least in European practice, it’s essential to make a key distinction between 
two things: First, the checking of the validity of the commissions that mandate 
the decision. And secondly, the physical search. For the first point, checking 
the validity of the decision, the commission officials will not wait for an 
outside counsel to arrive. They will want to speak to the CEO. If the CEO is 
not there, they will turn to the secretary general. If he is not there, or if he is 
there, but says “I need a lawyer”, the commission official will say: “Bring 
in an inhouse counsel”. But the inhouse counsel is on a trip, in a conference 
in Brazil. Too bad. There will always be someone who can give you advice, 
just a piece of advice. If the inhouse counsel is really away, I would advise 
the CEO of my client to be sure then to be at least able to make a call, to 
make a telephone call to the outside counsel. I think the commission officers 
of Europe would accept this, provided that inspectors can occupy the officers 
that they have identified as the offices they want to raid, because if they can 
do that, they can preserve the secrecy of the whole exercise and they will be 
happy to order, at least it will be comfortable waiting for a little while, and 
they can do the consultation over the phone. The physical search in itself 
maybe can wait for thirty minutes, but in most cases it will not be enough. 
So, in effective terms, I think the inspection will start and it will either be 
in-house counsel, who will look over the shoulder of the inspectors or the 
employees themselves. That’s what I would advise: I would advise every 
employee whose office is raided to watch out for what the guy, the inspector 
is doing. Again in my little experience I was often the case manager not on 
the ground but in a few inspections I was doing the raid myself whenever I 
spent more than 15 seconds looking at a document, the guy was there and 
said “Can I help you?” And I think that it’s a good attitude. Unfortunately, 
as I said previously, in one occasion he gave me the evidence, or he gave me 
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the explanation that unfortunately was then turned against the company later 
in the afternoon. But it’s too bad. That happens.

Mauro Grinberg: Thank you Luc. Peter.

Peter Niggeman: Just a brief comment. Maybe it’s not so popular 
here, because for me there is too much trust involved in the panel here, and 
we say always “trust” between the regulator and the companies. Of course, 
there needs to be cooperation, but we are talking about human beings, and 
if for example, there is no leniency application. So, if the authority has to 
investigate on their own. I have not seen so many people from the authority 
who exactly know where they have to look and I felt a huge insecurity that 
they may overlook something. That is something that creates an atmosphere 
of – better I take everything than leaving something here which is afterwards 
gone. So, for me there is a little bit, too much trust, we like each other, and 
we are having a cup of coffee together and that may happen after three weeks, 
but in Europe, for example, investigations never take three weeks. It’s one 
day usually, and maybe two days, and then maybe following dawn raids, but 
they are not living and staying together. So, that is something I think that 
mainly depends we have to distinguish between cases where are leniency 
applications are there, it might well be that the regulators exactly know where 
to look at, because they have asked witnesses and asked for people and so on, 
but in the other cases which used to be quite often in Europe before leniency 
we had the regulator of course tried to get everything and I think with this 
IT media for me this is still unsolved this problem, because you must trust 
the authority that they say “well listen, I only want to have the relevant do-
cuments within my scope”, and I somehow don’t believe that, because what 
you want is, of course, and that is fair, because that is your function, and 
that is what you have to do: you have to find cutting infringements. And if 
the one who have within your scope is something you can find that, but you 
can find three other ones, that’s also fine, Therefore, the investigator is still 
looking around and I cannot blame him for doing that, but therefore I think 
there must be a way to...that both parties have their rights to protect their 
legal rights that they can, that they may have a discussion about the scope of 
the investigation and so on, and that is taken away if you take server tapes. 
As simple as that. You can trust as much as you want, but trust sometimes, 
control is sometimes better as you may know.
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Mauro Grinberg: Thank you, Vamos ao nosso último convidado, mas 
não menos importante, o Dr. Reinaldo Silveira, que é o General Counselor 
do Grupo Solvay da América do Sul. Foi responsável pelo Programa de im-
plementação do antritrust compliance em toda a região, e é especialista em 
direito processual civil e tributário.

Reinaldo Silveira: Boa tarde. Eu vou procurar ser breve. Antes das 
questões, eu só queria fazer um comentário de como a indústria, que é um 
setor que eu conheço, vê o sistema hoje. Acho que isso pode ser útil para este 
público. Até 1994, a visão geral da indústria é que não havia sistema algum. 
Depois disso, após a Lei 8.884, ficou a impressão de que algo estava sendo 
feito e hoje a indústria reconhece que há um sistema, que ele opera, e eu acho 
que isso é digno de todos os elogios à SDE e ao Cade. Mas como nem tudo 
são flores, um aspecto que a indústria vê com muito cuidado é a questão for-
mal das investigações, porque a percepção da indústria é a seguinte: “OK, há 
investigações, há condenações pelo Cade, mas onde está a efetividade dessas 
condenações?” A indústria não consegue ver ninguém pagando multa. Então, 
esse é um ponto de preocupação para a indústria. Superada essa primeira fase, 
eu queria já partir diretamente às perguntas antes que eu seja fuzilado pelos 
organizadores devido ao tempo. A primeira delas é a seguinte: hoje em dia, 
as organizações, grandes corporações em especial, têm setores matriciais de 
comando, e em geral estão sujeitas a normas ISO entre outras. Aliás, como 
já foi mencionado aqui há pouco, muito do que se faz, ou quase tudo o que 
se faz, para não dizer tudo, precisa ser registrado. Com isso, o volume de 
informações sob registro é imenso hoje em dia. E com a evolução da técnica, 
uma grande parte dessas informações está hoje em sistema eletrônico. E me 
preocupa quando percebo, tanto fora como aqui, quando eu aprendo que o 
servidor acaba sendo um dos alvos das operações de busca e apreensão, porque 
esses servidores acabam tendo um volume realmente imenso de informações, 
uma boa parte deles com segredos de indústria, informações estratégicas de 
negócio, que para mim obviamente não são de interesse das investigações, 
nem para mim nem para as autoridades. Então, a pergunta que se faz, já meio 
como uma sugestão, pois eu ouvi da Dra. Barbara que está sendo preparado 
quase que um código de conduta, alguma coisa assim para as investigações, 
seria talvez inserir um real especialista em Informática capaz de, no curso 
dessa busca e apreensão, que imagino não deva ser tão rápida, separar do 
servidor aquilo que rigorosamente é preciso, e não questões como RH ou 
outras que não têm a menor importância. Faço todas as questões ou paro? 
Essa é a primeira questão. A segunda questão, de novo sobre a questão da 
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forma – e eu já havia exposto essa minha preocupação – é que soa muito mal 
para a indústria saber em qualquer assunto, e notadamente em concorrência, 
que uma boa causa possa ser perdida por uma questão de forma. Logo, a 
pergunta que eu faço é absolutamente provocativa à autoridade brasileira, 
à autoridade de investigação, e é a seguinte: sabendo dos poucos recursos à 
disposição, o que é lamentável, o que é melhor para a autoridade: analisar e 
recomendar três casos (esse número é absolutamente irrelevante, é só para 
ilustrar a pequena quantidade), ou seja, pouquíssimos casos com um cuidado 
tal a ponto de eliminar ou mitigar quase a zero as questões formais, e poder 
ser acusado pela mídia ou setores do governo, ou quem quer que seja, de ser 
ineficaz, ou analisar o maior número de casos possível em relação ao mérito, 
não tomando assim tal grau de cuidado em relação à forma, e depois correr o 
risco de judicialização das decisões, e aí sim com uma anulação eventual de 
um caso por questão de forma? A última questão é absolutamente pontual. 
Eu percebo da leitura do projeto de lei que pretende reformar o sistema que 
está lá presente um requisito de notório saber jurídico de cunho econômico 
para determinados cargos no sistema. Eu queria perguntar diretamente e sem 
maiores rodeios ao Conselheiro Prado e à Dra. Barbara, se quando se fala 
em notório saber se isso não deveria ser um pouco mais específico para falar 
em “notório saber nas matérias afetas ao sistema”, caso contrário nós vamos 
ter pessoas com notório saber em direito ambiental só porque atendem a um 
determinado requisito político lá no sistema.

Mauro Grinberg: Eu só pediria mais uma vez que fossem todos 
breves.

Barbara Rosenberg: Eu vou ser bastante breve. Um comentário 
inicial é que a preocupação com a efetividade que o Dr. Reinaldo diz que a 
indústria tem com certeza o Sistema tem também, porque senão, afinal de 
contas, não teria utilidade. Se essa preocupação é comum, tanto melhor que 
seja assim. Com relação ao segredo de indústria, um procedimento que a SDE 
tem utilizado é, nos casos em que são feitas – não apreendidos servidores, 
porque isso nunca aconteceu – mas quando são feitas cópias de documentos 
eletrônicos, ou são levados HDs, ainda que cópias sejam deixadas, é sempre 
aberta a possibilidade para que a empresa se manifeste sobre a confidencia-
lidade dos documentos. Isso é um trabalho que toma um tempo enorme da 
autoridade, e se nós formos pensar em custo-benefício, talvez o custo seja 
maior do que o benefício, mas até com vistas a proteger a empresa e evitar 
qualquer vazamento de informação confidencial pertinente ou não à inves-
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tigação, a SDE prefere se proteger e gastar muito tempo fazendo esse tipo 
de análise. Os técnicos da SDE têm feito isso de forma muito cuidadosa. Eu 
acho que é um cuidado que tem sido tomado sim nas diferentes investigações. 
Especialistas em Informática estão sendo formados sim. A autoridade esse ano 
já mandou duas pessoas, um técnico de Informática da Polícia Federal e outro 
técnico da Secretaria que também tem formação na área para fazerem cursos 
no exterior. Eles estão habilitados para trabalhar com esse tipo de prática, e 
nós estamos agora negociando um convênio com a Polícia Federal no qual 
haverá uma questão específica também relativa a essa questão. Então, isso 
é um ponto de preocupação. E o que é curioso é que, do ponto de vista da 
autoridade, se por um lado há a preocupação de não ficar com documentos 
impertinentes, há um receio enorme de perder provas, já que hoje sabemos 
que as provas estão em meio magnético. Então, o receio da autoridade tam-
bém é muito grande, na medida em que nós, por não podermos ter acesso a 
algum tipo de informação, poderíamos perder isso. E, se me perguntassem 
como autoridade o que eu acho melhor: ter poucos e bons casos ou muitos 
casos que possam pecar pela forma, eu não teria dúvida nenhuma em dizer 
que eu prefiro ter poucos casos que serão levados adiante, seguirão todo o 
devido processo legal e ampla defesa com a garantia dos administrado e com 
a certeza de que esses casos sendo levados adiante, ainda que poucos, sejam 
exemplificativos, porque ter muitos casos que serão revertidos daqui a 5 ou 
10 anos no Judiciário é o mesmo que não ter caso algum. Então, eu prefiro 
ser acusada, no limite, de ser ineficiente porque nós só mandamos esse ano 
para o Cade 18 processos administrativos do que por não ter mandado talvez 
100 processos que pudessem todos ser anulados. Eu acho que a alocação de 
recursos públicos significa também sinalização para a sociedade sobre a pre-
ocupação da implementação de políticas públicas. E o que eu gostaria é que 
o Brasil deixasse de ser ouvido fora não só pelo problema da notificação, que 
é algo que já mudou também recentemente, mas que passasse a ser ouvido 
também pela atuação em combate aos cartéis.

Mauro Grinberg: Luc, depois Dr. Prado.

Luc Gyselen: A few points. I think the most important point, at first 
I think it sounds shocking to propose to prioritize cartel cases because, ex-
cept in Canada, apparently, but cartels are everywhere in the world seen as 
so pernicious and so bad for consumers that they operate as unlawful, so, 
to say, you have to prioritize your policy enforcement, that it sounds like...
like, sounds shocking. However, as can be seen from recent speeches by the 
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current Commisioner in Europe, she is actually proposing exactly that: she is 
saying “I have too many of my people, I have too many leniency applications 
to process, there is only one way forward and it’s to target those cases whi-
ch seem to have the strongest theory of harm and that is what she has been 
doing”. So that is one comment I wanted to make. That also means that some 
leniency applications will inevitably be followed by a nice little letter from the 
European Commission saying “I will not undertake any action”, the so called 
the no-action letter. So these things we will see. Then one other comment on 
the challenges that big companies face, I think there is false sympathy for that 
I remember the days that the European Commission would hold it against a 
big company that they had compliance program, because if you have a com-
pliance program, you should know what you can do and what you cannot do. 
The Commission has abandoned that policy. So a compliance program, a little 
consolation: a compliance program will no longer be seen as an aggravating 
factor when it comes to settling the fines. Secondly, another challenge, is I 
said for leniency, you have to fully cooperate have to stop the infringement. 
Now, I know of a case cause I not gonna mention it, because it is one of our 
clients, where the client was most upset because it found out that in some 
remote part of the world some of its employees had just continued doing the 
wrong things. And they were facing a dilemma. We have to fully cooperate 
with the European Commission and we have to stop the infringement. Well, 
that means that we would have to inform the Commission that some of our 
employees have not done what they were supposed to do, because we have 
to fully cooperate. But we also have to stop the infringement. So, if we tell 
the Commission, we might lose the immunity. So those things happen, I 
think in the particular case the client has decided to take his chances and not 
to mention it to the enforcement authority on the grounds that this is just a 
miner mishap somewhere in a remote part of its company.

Mauro Grinberg: Robert, just a minute, please. Dr. Prado.

Luiz Prado: Vou começar pelo primeiro ponto, que é a questão 
das multas. Entendo que nós temos hoje não apenas na área de defesa da 
concorrência, mas no Sistema Jurídico Brasileiro, um problema em que o 
direito material está cada vez mais sendo afetado pelo direito processual, no 
sentido de que há tanta demora para se encontrar soluções, tantos métodos 
de se postergar soluções, que muitas vezes há denegação de Justiça. Isso não 
é um problema específico nosso, tanto que no próprio debate acadêmico da 
área de Economia fala-se de um problema no Brasil que é o risco jurisdicio-
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nal, ou seja, o custo da demora de tomada de decisão no sistema judiciário 
brasileiro, que aliás foi tema de debate hoje de manhã. Esperamos que isso 
melhore. Nós defendemos a melhora dessas questões, mas isso não depende 
de nós, mas de reformas bastante complexas que esperamos que venham a 
ocorrer no País. 

O segundo ponto é sobre a questão do tipo de conhecimento que é neces-
sário: “notório saber”, para ocupar cargos dentro desse setor. As pessoas que 
vêm ocupando cargos nesse setor vêm basicamente de três origens: academia; 
setor público, em especial; pessoas que atuaram com procuradores ou outros 
profissionais da área jurídica do setor público, ou que tiveram experiência 
como economistas na máquina pública, na estrutura da máquina pública. E, 
portanto, tradicionalmente, as pessoas que têm vindo são pessoas com conhe-
cimento específico na área. Isso é o que é desejável. É claro que, em última 
instância, tudo depende da indicação presidencial e da sanção do Senado 
Federal, portanto é fundamental que a sociedade exija sempre, inclusive no 
futuro, que a natureza das indicações seja consistente com a independência 
que se espera das agências reguladoras, não apenas do Cade, mas de toda 
agência reguladora. Essa passa a ser uma questão importante.

E o terceiro ponto é a questão da informação. A minha apresentação foi 
muito centrada no custo da tomada de decisão. Se o que está em disputa tem 
conseqüências relativamente pequenas para a sociedade, é possível se tomar 
uma decisão rápida e com provas ou evidências mais frágeis. Por exemplo, 
em atos de concentração, o nosso chamado rito sumário tem sido um caminho 
para se resolver a maior parte dos casos de maneira muito rápida. Se houve 
um erro na caracterização do mercado relevante, o custo para a sociedade é 
muito pequeno. Nos casos mais complexos, claro, exige-se um tempo maior 
e a natureza de prova é diferente. Portanto, a escolha dos recursos tem que 
necessariamente recair, como já foi colocado aqui, naquilo que é uma maior 
ameaça à sociedade, aquilo que pode provocar o maior custo social. Perante a 
possibilidade da existência de um cartel de grande porte que afeta um número 
muito grande de consumidores, isso deve ser priorizado. Há eventualmente 
um problema localizado regionalmente que pode efetivamente ter alguma 
inflação de conduta, mas cujas conseqüências seriam relativamente reduzidas 
ou muito mais privadas do que para o conjunto da sociedade. Essa escolha é 
subjetiva e compete no caso de início à SDE, a autoridade que vai fazer essa 
investigação, tomar essas decisões, e também, dependendo da importância 
dada a cada caso, dos relatores e do Plenário do Cade.
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Mauro Grinberg: Obrigado. Rob.

Robert Kwinter: Just a very brief point. I think that it’s important 
that the authorities appreciate how devastating for a company it is to be 
subjected to a search and seizure. It infects the employees, it infects the 
company, it is extremely costly. I talked before about the section 11 orders 
in Canada. What the Canadian agency has done is they’ve actually put in a 
layer within the bureau of pure review for section 11 orders. Now one can 
question how effective it is to have an agency watching itself, but I think 
it is a constructive step, and I would encourage agencies to have someone 
senior, someone with experience to provide a second look at searches and 
any process that is so potentially damaging to a company to make sure that 
it is an appropriate case, to make sure that it is a case that warrants some 
kind of action, because it is important for the authorities to appreciate how 
devastating these orders can be.

Mauro Grinberg: Thank you. Bom agora, nós queremos ver quem de 
vocês tem algumas perguntas a fazer aos expositores, não à Mesa, porque não 
há Mesa, mas aos expositores. Dr. Laércio, tem alguma pergunta a fazer?

Laércio Farina: Tenho. Por que eu? Bom, eu não havia pensado em 
nenhuma pergunta. Vou ter que formular uma de improviso. Na verdade, eu 
gostaria de fazer essa pergunta ao Luc. If I may in English or you prefer the 
traslation? Probably they have a better English than mine.

Mauro Grinberg: Sure.

Laércio Farina: Bom então eu faço em português. So, in English. 
You choose.

Mauro Grinberg: Tudo isso para ele pensar a pergunta que ele vai 
fazer.

Laércio Farina: I don’t know the question yet. That’s right. Regarding 
the down raids, is that acceptable to be made in case of abuse of dominance 
or just in cartel cases?

Luc Gyselen: Indeed, a good question. And the answer is if it applies 
just as much…is this mike working? The dawn raids are used just as much in 
abuse cases as they are used in cartel cases. Let me just very briefly without 
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becoming anadoetal give you two examples from my most recent practices 
when I was in government (I no longer am), but let me refer you to those 
cases: the Coca-Cola case. The Coca-Cola case was basically the case that 
delayed my move to private practice by a year because I wanted to finish it, 
which was not easy, but this was a case that started with a series of dawn raids 
in three countries: Germany, Austria and Denmark. Following a complaint 
from Pepsi-cola, initially the Commission case was in before I landed in 
that senior commisions case, the commission had to send the complaintant 
back to square one, because the complaint was not good enough. In other 
words, did not have the minimum evidence that the Commission thought it 
needed to go and raid the Coca-cola bottlers in the three countries that I’ve 
mentioned. But then, six months later, when Pepsi had done its homework all 
over again, the Commission thought that the case was now strong enough to 
raid Coca-cola, so they did that. Much later in the process we even extended 
the geographic scope of the case, and added to our own misery by including 
two more countries, Belgium and UK, and we ended up with a file which 
was almost unmanageable. So that is one example. This case, as some of you 
may know, has been settled without a formal decision fining the company, in 
great contrast I would add to the Microsoft case, where the settlement talks 
failed at the very last minute and then Microsoft earned the record fine of 
almost half a billion Euros. That’s one example. If I may say so, my other big 
big case was in the farma sector, where the Commission raided the premises 
of Atrasenica in Stockholm and in London on the allegation of at that time 
informal complainant of generic manufactured that Astrasenica had indulged 
in a number of practices that aimed at extending the pattern protection for 
its blockbuster called lousic, which is for ulcers or against ulcers. So there 
again that is a case that I remember very well because we discussed first 
informally a couple of times with the complainant and it was not initially, 
not at all clear to me why we had to intervene, because that looked a bit like 
in an electro property case and that’s something had happened in front of 
the pattern offices, why should the competition authority intervene in this? 
But to go short, we thought in the end that it was a good case for raiding the 
company, and in that case I mean I’m in a very bad place of course to judge 
this in its all objectivity, but this was a case where smoking gun material was 
found at the companies that shed quite an interesting light on the practices 
that the complainant was aware of. But what the Commission was looking 
for was: has this been steered by an exclusionary strategy? Was the company 
plan really to key law and at least seriously delay market entry by a generic 
manufacturer. So, that is another case that the dawn raid material was abso-
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lutely key to the case which was finally decided a couple of days ago. I could 
go on, but those are two examples of recent abuse cases that started off, that 
were triggered off by dawn raid material.

Mauro Grinberg: Dr. Prado.
Luiz Prado: Antes de outra pergunta, eu vou fazer uma pausa para co-

mercial. Eu estou assumindo a edição da Revista de Direito da Concorrência 
do Cade, para a qual nós estamos querendo muito convidar todos vocês, em 
especial aquelas pessoas que acabaram recentemente o Doutorado, que estão 
desenvolvendo trabalhos de pesquisa, e professores a enviar artigos para a 
revista. Nós estamos mudando o perfil, fazendo com todos os passos neces-
sários para a inscrição nas referências internacionais e nacionais e temos uma 
preocupação de transformar nosssa revista que tem um carater interno em uma 
revista acadêmica pra debater economia de direito da concorrência. (...)

Mauro Grinberg: Lembro que após o encerramento deste painel te-
remos a cerimônia de entrega do Prêmio IBRAC – ESSO. Eu quero aqui em 
nome do Pedro, em meu nome e em nome do IBRAC agradecer a presença de 
todos os convidados. Muito obrigado a todos. Está encerrado este painel.
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Painel 3 – ABUSO DE POSIÇÃO DOMINANTE / ABUSE 
OF DOMINANT POSITION 

Coordenador / Chairperson: Tito Andrade – Machado, Meyer,  
Sendacz e Opice Advogados
Andrea Gomes da Silva – Freshfields Bruckhaus Deringer  – Londres 
Elizabeth Farina – Presidente do CADE 
Jorge Fagundes – Fagundes Consultoria Econômica
Mário Nogueira – Demarest & Almeida Advogados
Luis Fernando Rigato Vasconcellos – Conselheiro do CADE

 Tito Andrade

Bom dia, iniciando esta nossa 2.ª seção, tenho um anúncio importante 
a dar: em função do clamor geral, resolvemos comprimir as duas seções pro-
gramadas para hoje durante a manhã, o que significa que não teremos seção 
à tarde e, como corolário natural, seremos inflexíveis com os horários dos 
palestrantes e econômicos no coffee break. Obviamente que econômicos no 
coffee break não significa na quantidade do coffee mas no tempo de duração do 
break. Muito pelo contrário, Dr. José Carlos disse que haverá um coffee break 
bem caprichado para que todo mundo agüente bem até a hora da feijoada.

Bem, sem maiores delongas, vamos iniciar os trabalhos nessa Mesa 
de “Abuso de Posição Dominante”, que é um tema muito interessante, 
pois tem uma interface Economia/Direito extremamente especial e talvez a 
grande dificuldade aí seja de definir o que é posição dominante para depois 
conceituar o abuso.

Eu tenho certeza de que os nossos palestrantes vão enfrentar esse desafio 
muito bem, e iniciamos já os trabalhos com o Dr. Fagundes, que dispensa 
maiores apresentações, mas para que não sabe é Doutor em Economia pela 
UFRJ, consultor com larga experiência na área antitruste e também membro 
do Conselho do Ibrac.

Jorge Fagundes

Bom dia. Aqueles que me conhecem sabem que eu gosto de falar em 
pé. E já começamos aqui sob a pressão e o abuso das diretrizes do nosso pre-







R
E

V
IS

TA
 D

O
 I

B
R

A
C

���

Revista do IBRAC

Microart – 2ª prova 

sidente. Temos 20 minutos para fazer esta apresentação. Então, vou procurar 
correr um pouquinho.

Eu vou iniciar a apresentação de hoje de uma forma bem larga, ou seja, 
o objetivo aqui é apresentar o tema do abuso de uma perspectiva bem ampla, 
apresentando a visão de como o tema da dominância é tratado nos Estados 
Unidos, na Europa e no Brasil. 

Dentro dessa perspectiva, em seguida, nós vamos examinamos como 
seria a abordagem econômica do tema “abuso de posição dominante” com 
algumas conclusões que são mais provocações para os debates que certamente 
se seguirão.

Como vocês sabem, embora obviamente cada legislação nacional 
apresente condicionantes específicos que vão influenciar o tema de dominân-
cia, existe uma raiz comum, que está na legislação norte-americana, e cuja 
difusão se deu no pós-guerra. Isso gera certas semelhanças, as quais certa-
mente têm sido acentuadas a partir da globalização, que gera um processo de 
convergência institucional que vai se manifestar em uma homogeneização de 
aparatos legais e sobretudo de procedimentos analíticos no trato das questões 
envolvendo condutas anticompetitivas e, em particular, quando for o caso, 
abuso de posição dominante.

Vamos ver como esse tema é tratado nos Estados Unidos e na Europa, 
observando as diferenças e as principais convergências.

Nos Estados Unidos, também, como deve ser do conhecimento de 
todos, não existe a figura de dominância, de abuso de posição dominante. 
Há no Sherman Act monopolização ou tentativa de monopolização. Quais 
são os requisitos necessários à caracterização de uma dessas duas figuras, ou 
seja, a monopolização e a tentativa de monopolização?

No primeiro caso, da monopolização, há dois requisitos básicos: 1) 
a existência de poder de monopólio; e 2) a existência de uma intenção de 
monopolizar um determinado mercado relevante.

Nesse primeiro caso, ou seja, no poder de monopólio, definido pela 
Suprema Corte Americana como “poder de controlar preços e excluir a 
competição”, é necessário que esse poder seja substancial. E a jurisprudência 
aponta basicamente para a definição desse poder a partir de um certo market 
share acima de 70% no mercado relevante caracterizado por elevadas barreiras 
à entrada.

No que diz respeito ao elemento de intencionalidade, existe uma dife-
renciação que vai estar presente em todas as legislações em relação àquela 
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situação e àquelas condutas que são baseadas na eficiência, na superioridade 
da firma em relação aos rivais.

A idéia básica é, então, excluir de um lado condutas eficientes, di-
ferenciando-as em relação a condutas exclusionárias, estas sim voltadas a 
prejudicar os rivais e por isso mesmo anticompetitivas.

A idéia é, portanto, que se vai inferir esse elemento de intencionalidade 
a partir de condições objetivas e determinadas pela racionalidade econômica. 
Uma conduta, portanto, é anticompetitiva se o lucro gerado por ela decorre 
do prejuízo aos rivais, e não da eficiência que ela gera para a firma que a 
pratica. Então, é esse elemento de racionalidade econômica que vai permitir 
a diferenciação entre o que é eficiente e o que é anticompetitivo. 

Como iremos ver, isso é fácil de postular em termos de discurso, mas 
difícil de operacionalizar.

Já a tentativa de monopolização depende da presença de três elementos: 
1) a existência de uma conduta anticompetitiva; 2) a existência de uma inten-
ção específica de monopolizar determinado mercado relevante; e 3) que é a 
grande diferença em relação à primeira figura (a monopolização), a perigosa 
probabilidade de que aquela conduta de fato resultasse na monopolização de 
um determinado mercado relevante.

Quanto à questão da intenção, a exemplo do primeiro caso, a Suprema 
Corte a definiu como sendo a tentativa de destruir a competição ou construir 
um monopólio. Novamente, essa intenção é determinada de forma objetiva a 
partir do uso de racionalidade econômica. Já a terceira condição, a perigosa 
probabilidade, também será determinada a partir de um determinado market 
share. Em geral, a jurisprudência vai apontar nesse caso para um market 
share um pouco menor, na faixa de 50% do mercado relevante, com elevadas 
barreiras à entrada também.

Então, a principal diferença entre um caso e outro está na prática do 
market share que é exigido para se configurar uma ou outra figura.

Já no caso europeu, existe a figura do abuso de posição dominante, a partir 
do artigo 82 do Tratado da Comunidade Européia, que nos diz que, em última 
instância, será coibido o abuso por parte de uma ou mais empresas. Nesse caso, 
existem quatro categorias genéricas: preços injustos (o termo utilizado é esse 
mesmo); discriminação; contratos com cláusulas que sejam não razoáveis; e, 
finalmente, a limitação da produção ou do desenvolvimento técnico.

Essas categorias genéricas na prática vão aparecer na forma de condutas 
também conhecidas aqui no Brasil, tais como: descontos, preços predatórios, 
exclusividade, recusa de negociação etc.
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A primeira coisa para a qual eu chamo a atenção é a existência do 
conceito de dominância coletiva, que estaria associado, portanto, a compor-
tamentos paralelos por parte de um conjunto de empresas num determinado 
mercado relevante.

O segundo ponto a ressaltar é como o conceito de dominância é de-
finido na Europa. É dominante aquela firma que consegue agir de forma 
independente dos seus competidores, clientes e consumidores, e que, por 
meio dessa independência, evita a competição efetiva num determinado 
mercado relevante. Isso se traduz na prática, novamente, com market shares 
– olhando a jurisprudência européia – acima de 40%, 45%: o caso Tetra Pak 
e até o United Brands, de 1978, tinha market shares de 90%.

Também a Comunidade examina a diferença de share da empresa acu-
sada em relação aos seus rivais para determinar essa dominância. Na prática, 
estamos lidando com o conceito de poder de mercado.

O segundo ponto – e essa sim é uma diferença da visão européia sobre 
o tema – é a existência de uma responsabilidade especial da empresa domi-
nante no que diz respeito aos rivais: a empresa é responsável por impedir 
que a sua conduta venha obstaculizar a competição nos mercados relevantes 
em que atua ou em que é dominante.

Há novamente uma diferença entre o que é uma conduta competitiva e 
o que é uma competição por mérito. Então, repetindo, a exclusão de rivais ao 
crescimento da firma via eficiência não é punida; o abuso em si é definido como 
o uso de métodos não associados à competição normal, e isso passa portanto 
pelo fortalecimento da posição da empresa, de modo que ela obstrua a com-
petitividade dos rivais, de forma que: 1) se há posição dominante; e 2) se há 
evidências de que essa posição já resultou num enfraquecimento das condições 
de concorrência naquele mercado relevante; então, qualquer conduta que gere 
enfraquecimento adicional da concorrência pode se constituir num abuso.

Um outro ponto importante é que na Comunidade Européia também há 
a previsão de um abuso direto, no sentido de uma conduta que explora direta-
mente os consumidores, e que passa por preços. Portanto, preços excessivos 
podem ser diretamente coibidos pela legislação da Comunidade Européia.

Um terceiro ponto: não é necessário que a conduta abusiva se dê no 
mercado relevante em que a empresa é dominante. Ela pode exercer o seu 
domínio em mercados correlatos, ou correlacionados.

Finalmente, o conceito de abuso, a exemplo do que ocorre no Estados 
Unidos, é objetivo; não é necessário provar a intenção subjetiva por parte da 
firma que introduz aquela conduta. 
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Quais são as principais diferenças, portanto, entre as duas visões?
A primeira diferença é que na Europa a idéia é policiar a conduta de 

firmas já dominantes (mesmo que elas não criem nem reforcem poder de 
mercado), inclusive preços excessivos, como eu disse agora há pouco.

Nos Estados Unidos, a idéia é coibir a criação ou a manutenção de mo-
nopólios. É necessário um nexo causal, portanto, entre a conduta e a criação 
desse poder de mercado, a manutenção desse monopólio.

A segunda diferença, como eu já disse anteriormente, é a idéia presente 
na Comunidade Européia de que empresas dominantes devem permitir a 
competição por parte de rivais – a responsabilidade especial –, o que gera 
uma assimetria obviamente no tratamento de condutas em função de serem 
introduzidas por empresas dominantes ou não. Uma mesma conduta pode 
ser caracterizada como anticompetitiva se praticada por uma empresa domi-
nante, e eficiente ou pró-competitiva se não for praticada por uma empresa 
que tenha posição dominante.

Nos Estados Unidos, há a idéia de proteger a competição e não os com-
petidores. Então, os monopolistas são convidados a competir agressivamente, 
porque existe a preocupação de que a intervenção da autoridade possa criar 
um obstáculo à inovação e à atividade econômica.

Apesar dessas diferenças, podemos observar que nos dois casos as 
definições são muito vagas. E, por serem vagas, abrem espaço para a sua 
definição por meio da jurisprudência. É a jurisprudência que ao longo do 
tempo dará conteúdo àqueles conceitos genéricos. Daí a importância dessa 
consistência ao longo do tempo, do ponto de vista da segurança jurídica.

Além disso, em última instância, tendo raiz comum, ambas as legisla-
ções estão voltadas a coibir condutas anticompetitivas por parte de empresas 
que detenham poder de mercado.

Na Europa – eu imagino que isso será mencionado ainda nesse Painel 
– existem mudanças em curso. Este ano devem ser divulgadas as guideli-
nes para o artigo 82 por meio de consulta pública. Existe uma tendência à 
convergência em relação aos princípios norte-americanos que aqui foram 
expostos.

Então, embora exista um consenso da importância de se punir e coibir 
condutas anticompetitivas, a verdade é que a operacionalização da Seção 2 
do Sherman Act e do artigo 82 é controversa.

A suposta solução encontrada por parte de todos os comentaristas é o 
uso rigoroso da análise econômica, sobre a qual falaremos daqui a pouco.
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Mas essa é a solução de convergência: usar rigorosamente a teoria 
econômica para operacionalizar o conceito de conduta anticompetitiva por 
parte de empresas que detenham o poder de mercado.

No Brasil, como todos vocês sabem, a nossa legislação na verdade 
incorpora um pouco de ambos os conceitos: é infração à ordem econômica 
tanto dominar mercado relevante de bens e serviços como exercer de forma 
abusiva posição dominante. Isso significa que, de um lado (o lado da domina-
ção de mercado relevante), bebe-se da legislação americana – monopolização 
e tentativa de monopolização –, e pelo lado do exercício de forma abusiva 
de posição dominante, bebe-se da legislação européia. Então, a nossa legis-
lação é um híbrido: contém elementos tanto da legislação norte-americana 
como europeus ligados a práticas abusivas por parte de quem detém posição 
dominante.

Essas diferenças jurídicas geraram alguma diferença de tratamento 
econômico? Na minha opinião, não. Quando se examina, por exemplo, a 
Resolução 20/1999 do Cade, verificamos que há um conjunto de diretrizes 
que supostamente guiariam a análise de condutas anticompetitivas, e não há 
nenhuma diferença nesse tratamento em função da figura que é utilizada: 
exercício abusivo de posição dominante ou tentativa de monopolização de 
mercado relevante. Tampouco se encontra qualquer diferença na jurispru-
dência. Não se encontram padrões de prova ou princípios distintos de análise 
conforme essas duas figuras.

Na prática, me parece que no Brasil nós tratamos essas duas figuras jurí-
dicas – que obviamente deveriam corresponder a princípios distintos, senão o 
legislador estaria sendo redundante –, do ponto de vista econômico, da mesma 
forma. Na jurisprudência tratam-se os dois conceitos da mesma forma.

Quando olhamos a jurisprudência um pouco mais recente, o que é que 
aparece? Surge que o nosso princípio básico é o do bem-estar dos consumi-
dores. É anticompetitivo, portanto, aquilo que afeta negativamente o bem-
estar dos consumidores. Há também considerações de eficiência econômica 
na análise realizada no Brasil, sobretudo em termos de custos de transação. 
Aliás, o artigo 20 já fala sobre isso: que a conquista de mercado pela via da 
eficiência não deve ser punível. Existe uma dúvida sobre se o bem-estar seria 
medido pelo conceito de excedente total ou de excedente dos consumidores. 
No caso de atos de concentração o Cade já se manifestou em diversas ocasiões 
no sentido de apontar para o uso do critério do price standard, o que seria em 
princípio um guia também para normativamente avaliar o bem-estar no âmbito 
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de condutas. Mas a Resolução 20 não diz nada sobre isso, e a jurisprudência 
de Processo Administativo não é muito clara em relação a esse ponto.

O aspecto positivo é que não se pode negar que o uso da análise eco-
nômica está bem difundido no Brasil: tanto autoridades como partes utilizam 
intensivamente teoria econômica e análise econômica para argumentar em 
relação a suas posições.

Quando se fala então de análise econômica de abuso de posição do-
minante, como eu disse antes, que aparentemente seria a solução para todos 
os problemas, seria a forma de operacionalizar esses conceitos, o conceito 
de abuso de posição dominante, de que estamos falando?

Basicamente estaríamos propondo um exame cauteloso da dinâmica 
competitiva em cada mercado relevante associado a uma suposta prática de 
abuso de posição dominante, tendo em vista determinados efeitos daquela 
conduta sobre o processo competitivo e sobre o bem-estar social (não vou 
falar dos consumidores ainda).

As vantagens desse tipo de enfoque é que em maior consistência duas 
práticas distintas, se têm o mesmo efeito, vão ter o mesmo tratamento, o que 
é bastante razoável.

Além disso, haverá mais justiça e eficiência na intervenção, pois a 
legislação não foi feita para punir práticas pró-competitivas.

O procedimento básico seria então: identificar danos à competição e os 
efeitos líquidos sobre o bem-estar social por meio do uso de teoria econômica 
e da observação dos fatos, que é uma evidência empírica. Em muitos casos 
– e aí começa o problema –, pode haver simultaneamente condutas que geram 
eficiências privadas que podem ou não ser sociais, bem como efeitos negativos 
sobre a competitividade dos rivais e sobre o processo competitivo.

Então, a maior parte das condutas pode ter elementos simultâneos 
exclusionários e de eficiência econômica. E é necessário, portanto, fazer um 
balanço desses dois efeitos tendo em vista determinar um resultado líquido 
final para se que possa determinar se a conduta é ou não competitiva. Por 
outro lado, determinadas práticas ou são anticompetitivas ou estão associadas 
à eficiência. E nesse caso a missão é separar o joio do trigo: qual a prática que 
por natureza é eficiente e qual a prática que é anticompetitiva. Em seguida 
darei alguns exemplos sobre isso.

Isso obviamente aponta para a relevância da integração teórica com a 
análise empírica dos mercados em que essas práticas estariam ocorrendo.
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As eficiências, obviamente, para serem sociais, devem ser repassadas 
aos consumidores: esse é um ponto importante, ou seja, a diferença entre a 
eficiência privada e a eficiência social. 

Em relação ao ônus da prova, cabe à autoridade demonstrar os efeitos 
anticompetitivos. Por outro lado, cabe à parte, à representada, provar que as 
condutas são pró-competitivas, gerando eficiências sociais.

A abordagem econômica, sob certo aspecto, também coloca menos 
relevância no critério de participação de mercado, porque afinal, se existe 
um efeito anticompetitivo ou negativo sobre o bem-estar social, é porque 
existe a dominância. É bom lembrar que poder de mercado é algo que todas 
as empresas têm, virtualmente ou no mundo real. Toda empresa se depara 
com uma curva de demanda negativamente inclinada; a diferença é apenas 
uma questão de grau: que grau de poder de mercado cada empresa tem em 
um determinado mercado num caso específico.

E obviamente a idéia é de que existiria uma assimetria sim entre as 
firmas dominantes e as não dominantes. Por quê? Porque as firmas domi-
nantes teriam maior probabilidade (é uma questão de probabilidade) de que 
suas condutas pudessem provocar um impacto anticompetitivo e, portanto, 
um dano à concorrência.

Quanto às questões básicas associadas a esses princípios de abordagem 
econômica, aqui as dificuldades começam. 

1.º) Como distinguir as condutas, como eu disse antes, que reduzem 
a competição porque são anticompetitivas daquelas que o fazem porque 
fundadas na maior eficiência? O resultado de ambas é o mesmo, é lógico, 
pois uma conduta agressiva do ponto de vista competitivo, fundada na maior 
eficiência, prejudica os rivais, é óbvio. Esse é o efeito da concorrência. Como 
distinguir, portanto, aquela conduta que prejudica os rivais porque fundada 
na maior eficiência daquelas condutas que prejudicam os rivais porque têm 
uma natureza anticompetitiva e que, portanto, devem ser coibidas?

Não é fácil responder a essa pergunta, porque existe, em muitos casos, 
a ausência de informação e/ou de modelos teóricos e econômicos precisos.

2.º) Como tratar condutas exclusionárias que impactam rivais nega-
tivamente e que são também eficientes do ponto de vista privado, ou seja, 
aquelas que simultaneamente tem essas duas dimensões? A resposta padrão é 
fazer um balanço líquido em termos de bem-estar social, basicamente no curto 
prazo, dentro de uma análise estática. Mas – é só uma pergunta sobre a qual 
refletir – proteger os competidores de certas ações de empresas com posição 
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dominante não pode ser benéfico à manutenção do processo competitivo 
e, portanto, ao bem-estar no longo prazo, dentro de uma análise dinâmica? 
Vamos refletir um pouco sobre isso.

Quando se fala de bem-estar, finalmente, estamos falando de bem-estar 
medido pelo excedente total ou pelo excedente dos consumidores? Bem-estar 
no curto prazo ou no longo prazo? E, finalmente, usando critérios de efici-
ência estática – e aí há um trade-off entre eficiência produtiva e alocativa ou 
eficiência dinâmica que tem que ver com a manutenção do próprio processo 
de competição ao longo do tempo.

Isso tudo nos mostra que existem limites para o uso da análise econô-
mica. Não se resolvem todas as questões no âmbito da análise econômica.

Vou dar dois exemplos desse dois problemas que eu citei: condutas pró-
competitivas versus condutas eficientes e condutas que são simultaneamente 
eficientes e também produzem eficiências econômicas.

O primeiro caso é o do preço predatório. Existem, como vocês sabem, 
diversas abordagens possíveis. 1.º) Qual o conceito, qual o teste a ser utili-
zado? Há vários: Areeda-Turner; Baumol; Williansom; Joskow e Klevoric 
Posner, cada um propondo um conceito de custo diferente: custo marginal de 
curto prazo, custo médio com recoupment de longo prazo. custos evitáveis 
médios, custo marginal de longo prazo, elevação da produção pós-entrada, 
que é a proposta do Williamson.

2.º) Realmente, um preço abaixo de um determinado conceito de cus-
to é uma condição necessária para que haja predação? Em princípio, não. 
Se pensarmos no equilíbrio de Cournot, por exemplo, um preço abaixo do 
equilíbrio de Cournot mas acima de um custo médio pode ser um preço com 
intenções predatórias.

3.º) Qual a racionalidade, por exemplo, de uma conduta predatória? 
Existem diversas teorias: deep pocket – eu não vou falar disso agora, porque só 
tenho 5 minutos, modelos de reputação, modelos de sinalização... Novamente 
o ponto é: quando diferenciar preço predatório com abuso de um preço que 
não é predatório e, portanto, reflete competição agressiva e eficiência?

O segundo exemplo diz respeito a acordos de exclusividade. Como 
todos sabem, esses acordos podem, ainda que não necessariamente, gerar 
fechamentos de mercados, elevação de custos rivais e elevação de barreiras 
à entrada. Mas esses mesmos acordos de exclusividade podem, do ponto de 
vista das eficiências, eliminar externalidades horizontais e verticais na cadeia 
produtiva, evitando problemas de oportunismo e depois a marginalização. 
Qual o efeito líquido disso? Além disso, vamos medir esse efeito líquido em 
termos de excedente total ou do consumidor? No curto prazo ou no longo 
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prazo? Este é um exemplo de prática que pode gerar simultaneamente um 
efeito exclusionário e eficiências.

Caminhando para as conclusões, o projeto de lei que vai ser alvo de 
discussão em seguida mantém essas duas figuras no artigo 31: tanto é infra-
ção à ordem econômica o abuso de posição dominante como a dominação 
de mercado.

O segundo aspecto que eu gostaria de ressaltar é a importância de 
distinguir a eficiência privada de eficiência social, o que passa obviamente 
por benefícios ao consumidor, embora permaneça a questão: no curto ou no 
longo prazo?

E como terceiro ponto, gostaria novamente de provocar a discussão 
sobre a natureza das condutas anticompetitivas: são somente aquelas que 
reduzem excedentes do consumidor no curto prazo? E o aspecto dinâmico, 
que passa pela preservação do processo competitivo? Em última instância, 
quando competidores é igual a competição? Quando manter competidores 
se iguala a manter o processo competitivo vigoroso?

A abordagem econômica certamente leva a maior complexidade, o que 
implica, na ausência de uma jurisprudência consolidada, menor segurança 
jurídica, daí a importância da jurisprudência.

Outro ponto para reflexão: preços excessivos constituem abuso de 
posição dominante? Na Europa, sim.

Deve a autoridade antitruste intervir na dimensão preço quando há 
evidência de preços supracompetitivos ao longo do tempo?

No tocante aos remédios utilizados: 1.º) Pode a cisão de uma empre-
sa dominante em casos extremos ser uma solução eficaz? Lembremos dos 
Estados Unidos, na década de 1980, da cisão da AT&T. 2.º) Há espaço para 
uma intervenção mais ativa nessas situações, com características quase regu-
latórias? E aí eu destaco a importância de investigações setoriais, a exemplo 
do que é feito na Europa.

E deve-se ressaltar a importância do monitoramento das práticas que 
elevam as barreiras à entrada, porque justamente elas vão impactar o caráter 
dinâmico da competição via entrada. 

E também a complementaridade que existe entre o aspecto preventivo 
da política antitruste e o abuso de posição dominante. Se você identifica que 
um dos objetivos da política antitruste é impedir o abuso de posição domi-
nante, segue-se que é bastante relevante e importante o controle sobre atos 
de concentração, que são aqueles que, em última instância, podem gerar essa 
posição dominante pela via da aquisição e da fusão. 
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É importante, portanto, fazer uma revisão, em minha opinião, da 
Resolução 20, que deve estabelecer procedimentos distintos para dominação 
de mercado de um lado e abuso de outro, ou seja, é importante estabelecer 
standards, padrões distintos para um ou outro caso. 

E, finalmente, há a necessidade de, ao longo do tempo, nós desenvolver-
mos guidelines para práticas específicas: guidelines para preços predatórios, 
para descontos, para bundling, exclusividade etc. 

Bom, acho que me mantive dentro dos 20 minutos, e agradeço a aten-
ção de todos.

IBRAC – XI Seminário Internacional de Defesa da Concorrência – 2005 
 

Campos de Jordão
Jorge Fagundes E-mail jfag@unisys.com.br

Abuso de Posição Dominante (APD): 
Abordagem e Questões Econômicas

Abuso de Posição Dominante

• I – Introdução
• II – Defesa da Concorrência no Caso de Dominância: EUA e Europa 

III – Brasil: Abuso de Posição Dominante vs. Dominar Mercado 
Relevante

• IV – Abordagem Econômica
• V – Conclusões

I – Introdução

• Infrações a ordem econômica são definidas por princípios jurídicos 
nacionais

• Cada país, portanto, possui seus condicionantes legais
• Mas, dada a raiz comum da legislação antitruste, internacionalizada 

no pós-guerra, existem várias similaridades, acentuadas pela...
• Globalização → tendência a convergência institucional: homogenei-

zação dos aparatos legais e dos procedimentos de análise na aplicação 
das políticas de defesa da concorrência 
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II – Defesa da Concorrência no Caso de Dominância: EUA e Europa

• EUA: Monopolização e Tentativa de Monopolização
• Europa: Abuso de Posição Dominante
• Diferenças e Convergência

EUA: Monopolização e Tentativa de Monopolização

• Seção 2 do Sherman Act 1890: monopolização ou tentativa de mono-
polização

 “Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize or 
combine or conspire with any other person or persons, to monopolize 
... shall be deemed guilty ... ” 

• Monopolização e seus Requisitos (United States v. Grinnell Corpo-
ration, 384 U.S. 563, 570-571 (1966)):
(i) o poder de monopólio → poder de controlar preços e excluir com-

petição → mas deve ser “substancial” → market share em torno de 
70% com BE; e 

(II) o elemento de intencionalidade (“propósito ou intenção” genéricas) 
na aquisição ou manutenção do monopólio → diferente de cresci-
mento via superioridade ou acaso → idéia básica: comportamento 
exclusionário frente a rivais 

EUA: Monopolização e Tentativa de Monopolização

• a inferência de um tal tipo de intenção ou propósito ocorre a partir da 
racionalidade econômica da conduta investigada

• a adoção de tal conduta seria economicamente irracional para o mono-
polista, salvo em razão do seu impacto negativo sobre a concorrência 
→  impacto sobre o processo competitivo e não sobre competidores →  
redução do bem estar social (United States v. Microsoft Corporation, 
253 F.3d 34, 58 (D.C Cir.) (2001) 

• isto é, se a racionalidade econômica estiver associada não à geração 
de eficiências, mas sim ao prejuízo aos rivais como condição de ob-
tenção de maior lucro futuro. Logo, a intencionalidade é derivada de 
condições objetivas (econômicas)
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EUA: Monopolização e Tentativa de Monopolização

• Tentativa de Monopolização e seus Requisitos (Spectrum Sports v. 
McQuillan, 506 U.S. 445, 458 (1993))

   Mesmo quando o poder econômico de uma empresa não for suficien-
te para justificar a sua classificação como monopolístico, condutas 
anticompetitivas podem constituir uma infração ao § 2 do Sherman 
Act → tentativa de monopolização 

(I) existência de conduta anticompetitiva;

(II) presença da intenção específica de monopolizar; e

(III) “perigosa probabilidade”, associada à conduta, de que ela resulte 
na geração de poder de monopólio para a empresa que a adota 

EUA: Monopolização e Tentativa de Monopolização

• Condição (ii): “specific intent to destroy competition or build mono-
poly” →  Novamente, “intenção específica” não necessita ser provada 
de forma direta, podendo, ao contrário, ser inferida de evidências da 
natureza anticompetitiva da conduta → a ausência de uma justificação 
econômica racional que não o prejuízo a um ou mais rivais como 
condição para aumentar preços e lucros. Assim, não há grandes dife-
renças entre intenção genérica (monopolização) e específica (tentativa 
de monopolização)

• A diferença relevante entre os dois tipos de prática, portanto, está 
na condição (iii) “perigosa probabilidade” de criação de poder de 
monopólio em favor da empresa que adota a conduta investigada → 
necessidade de se aferir poder de mercado no mercado relevante → 
uma participação de mercado acima de 50% com BE é suficiente para 
fins de atestar a presença da referida probabilidade
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Europa: Abuso de Posição Dominante

• Artigo 82 do Tratado da Comunidade Européia: proibição de abuso 
de posição dominante:

• “Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within 
the common market ... shall be prohibited as incompatible with the 
common market ...”

• Quatro Categorias Genéricas de Condutas: preços injustos, discrimi-
nação, imposição de restrições não razoáveis em contratos e limitação 
da produção ou de desenvolvimentos técnicos

• Jurisprudência: casos envolvendo comportamento exclusionário → 
descontos; preços predatórios; exclusividade, recusa de negociação, 
etc.

• Conceito de dominância coletiva: abuso via comportamento parale-
lo

Europa: Abuso de Posição Dominante

• Jurisprudência (p. ex., caso 85/76, Hoffman La Roche v. Commission 
(1979); United Brands (1978) e Michelin (1983)):

(i) posição dominante → posição econômica detida por uma firma que 
lhe permita evitar a competição efetiva no mercado relevante. Tal 
posição daria à firma a capacidade de se comportar de modo inde-
pendente de seus competidores, clientes e consumidores → uso de 
MS no mercado relevante: de 40-45% (Tetra Pak) até 90% (United 
Brands) e da diferença de share em relação a outros rivais → na 
prática, equivalência com o conceito de poder de mercado

(ii) Conceito de “responsabilidade especial” para posição dominante: 
não permitir que sua conduta impeça a competição
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Europa: Abuso de Posição Dominante
• Jurisprudência:
(iii) Conduta anticompetitiva X competição por méritos: a exclusão de 

rivais ou crescimento da firma via eficiência não é punida; e
(iv) Abuso → uso de métodos não associados a competição “normal” → 

fortalecimeno da posição de modo a obstruir a competitividade dos 
rivais → condutas exclusionárias. Logo: 

(a) se há posição dominante, 
(b) se tal posição já resultou no enfraquecimento da estrutura competitiva 

do mercado relevante, 
(c) então, qualquer conduta que gera um enfraquecimento adicional pode 

constituir um abuso

Europa: Abuso de Posição Dominante

Jurisprudência:
• (v) Abuso II → exploração direta dos consumidores via preços ele-

vados
• (vi) Abuso III → não é necessário que a conduta abusiva seja no mer-

cado em que a empresa é dominante (mercados relecionados – Tetra 
Pak v. EC/1994)

• (vi) Conceito de abuso é objetivo → não é necessário provar inten-
ção

EUA e Europa: Diferenças e Convergência

• Europa: policiar condutas das firmas já dominantes; mesmo que não 
criem ou reforcem poder de mercado, inclusive preços excessivos 
(conduta exploradora)

X
• EUA: coibir criação ou manutenção de monopólios; nexo causal da 

conduta
• Europa: a) empresas dominantes devem permitir a competição dos 

rivais (responsabilidade especial) → assimetria de tratamento em 
função da presença de dominância 

X
• EUA: a) proteger a competição, não os competidores; b) monopolistas 

são encorajados a competir agressivamente; (c) preocupação com o 
risco de que a intervenção obstrua inovação e atividade econômica
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Diferenças e Convergências

• Apesar das diferenças, em ambos os caso, leis usam termos vagos 
→ importância da jurisprudência para consolidar entendimento e 
procedimentos de análise

• Ademais, na prática, ambas as legislações estão voltadas para coibir 
comportamentos anticompetitivos por parte de firmas com poder de 
mercado

• Existem mudanças em curso na Europa... (Guidelines art. 82): con-
vergência princípios EUA. Mas também há debates nos EUA.......
Embora haja consenso sobre a necessidade de se punir/coibir condutas 
anticompetitivas, a operacionalização da Seção 2 do Sherman Act e 
do Art. 82 TR é controversa 

Suposta solução: uso rigoroso da análise econômica

III – Brasil: Abuso de Posição Dominante vs. Dominar Mercado 
Relevante – Legislação

•	 Legislação
•	 Análise e Comparação EUA e Europa

III – Brasil: Abuso de Posição Dominante vs. Dominar Mercado 
Relevante – Legislação

•	 Legislação: Art. 20 da Lei 8.884/94
“Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independente-
mente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham 
por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não 
sejam alcançados:
(.....) 
II – dominar mercado relevante de bens e serviços;
(....) 
IV – exercer de forma abusiva posição dominante.”



R
E

V
IS

TA
 D

O
 I

B
R

A
C

���

Revista do IBRAC

Microart – 2ª prova

III – Brasil: Abuso de Posição Dominante vs. Dominar Mercado 
Relevante – Análise e Comparação

• Dominação de mercado relevante → EUA: monopolização e tentativa 
de monopolização

• Exercer de forma abusiva Posição Dominante → Europa: Art. 82 do 
TR

• Assim, do ponto de vista legal, PDC no Brasil contem elementos 
híbridos: tanto coibir a criação de poder de mercado; como práticas 
abusivas de quem já o detém 

• Diferenças jurídicas determinam diferenças no tratamento econômico? 
Aparentemente não:
(i) Resolução 20/99 → condição necessária: poder de mercado (MS, 

BE)
(ii) Jurisprudência → inexistência de padrões de prova ou princípios 

distintos

III – Brasil: Abuso de Posição Dominante vs. Dominar Mercado 
Relevante – Análise e Comparação

• Jurisprudência mais recente: princípio básico parece ter sido o bem-
estar dos consumidores → é anticompetitiva a conduta que afeta 
negativamente o bem-estar dos consumidores

• Consideração dos argumentos de eficiência econômica, sobretudo 
custos de transação (condutas verticais). Art. 20 da 8.884: conquista 
de mercado pela via da eficiência não é punível

• Bem estar pelo excedente total ou excedente dos consumidores → 
Jurisprudência AC aponta para price-standard; mas resolução 20 e 
jurisprudências de PA não são claras

• Aspecto positivo: uso de análise econômica difundido

IV – Análise Econômica do Abuso de Posição Dominante

• Princípios
• Exemplos
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IV – Análise Econômica do Abuso de Posição Dominante

• Abordagem econômica requer um exame cauteloso da dinâmica 
competitiva em cada mercado relevante, tendo em vista determinar 
os efeitos de uma determinada conduta sobre o processo competitivo 
e sobre o bem-estar 

• Vantagens: 
(a) Maior consistência: duas práticas com os mesmos efeitos terão o 

mesmo tratamento; e 
(b) Mais justiça e eficiência na intervenção: legislação antitruste não 

deve punir estratégias pró-competitivas

IV – Análise Econômica do Abuso de Posição Dominante

• Procedimento básico: as autoridades devem procurar identificar os 
danos à competição e os efeitos líquidos sobre o bem-estar, por meio 
do uso de teoria econômica e da observação dos fatos (evidência 
empírica)

• Em muitos casos, condutas simultaneamente geram eficiência privadas 
– que podem ou não ser sociais – e efeitos negativos sobre a compe-
titividade dos rivais (processo competitivo). 

• Ou seja, a maior parte das condutas pode ter elementos exclusionários 
e de eficiência. Necessidade de se avaliar resultado líquido. Outras 
ou são anticompetitivas ou são eficientes → relevância da integração 
teoria/análise empírica

IV – Análise Econômica do Abuso de Posição Dominante

• Eficiências devem ser repassadas aos consumidores para serem sociais 
e, portanto, consideradas na perspectiva antitruste

• Ônus da prova: Autoridade deve demonstrar efeitos anticoncorrenciais. 
Representada deve provar que suas condutas são pró-competitivas 
(eficiências sociais)

• Menor relevância do critério de participação de mercado: se existe 
efeito negativo, então é porque há dominância (poder de mercado su-
ficiente para afetar mercado). Lembrando: todas as firmas têm algum 
poder de monopólio (demanda inclinada). Questão de grau

• Assimetria entre firmas dominantes e não dominantes → maior pro-
babilidade de dano à concorrência
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IV – Análise Econômica do Abuso de Posição Dominante – Questões 

• Algumas questão básicas de princípios: 
(i) Como distinguir condutas que reduzem a competição porque são 

anticompetitivas daquelas que o fazem porque fundadas na maior 
eficiência? Em muitos casos, elevado grau de subjetividade, dada 
ausência de informação e/ou modelos teóricos precisos

(ii) Como tratar condutas exclusionárias que impactam rivais e são efi-
cientes do ponto de vista privado? Resposta padrão: balanço líquido 
via bem estar CP (análise estática). Mas proteger competidores de 
certas ações de empresas com posição dominante pode ser benéfico 
a manutenção do processo competitivo e ao bem-estar no longo 
prazo (análise dinâmica)?

IV – Análise Econômica do Abuso de Posição Dominante – Questões 

• Algumas questão básicas de princípios: 
(iii) Que bem-estar: excedente total ou excedente dos consumidores? 

Curto prazo x longo prazo? Eficiência estática (ef. produtiva v. 
alocativa) x eficiência dinâmica (manutenção do processo compe-
titivo)?

Uso da análise econômica para aferir impactos sobre processo 
competitivo e sobre bem-estar dos consumidores  

não resolve todas as questões

IV – Análise Econômica do Abuso de Posição Dominante  
– Exemplos

•	 Preço Predatório: diversas visões econômicas. Qual a abordagem 
correta?

(i) Qual teste? Areeda-Turner; Baumol; Williamsom; Joskow e 
Klevoric, Posner? Cmg CP; recoupment com CM; custos evitá-
veis médios; CmgLP; elevação da produção pós-entrada?
(ii) P < determinado conceito de custo é realmente condição ne-
cessária (ainda que seja suficiente)?
(iii) Qual racionalidade? Deep pocket? Modelos de reputação? 
Modelos de sinalização?
•	 Preço predatório (abuso) ou competição agressiva (eficiên-

cia)?
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 IV – Análise Econômica do Abuso de Posição Dominante 
– Exemplos

•	 Acordos de exclusividade:
(i) fechamento de mercado, elevação dos custos dos rivais; au-
mento de barreiras à entrada
(ii) eliminação de externalidades horizontais e verticais; proble-
mas de oportunismo e dupla marginalização
(iii) Qual o efeito líquido? Em termos de excedente total ou do 
consumidor? No curto prazo ou longo prazo?
•	 Efeito exclusionário (abuso) e eficiências em simultâneo

V – Conclusões

• PL cap. II; art. 31: mantém figuras de abuso de posição dominante e 
dominação de mercado

• Eficiências em antitruste são de natureza social: logo, eficiências pri-
vadas devem ser consideradas somente quando implicam benefícios 
para os consumidores. CP ou LP?

• Condutas anticompetitivas são somente aquelas que reduzem exce-
dente do consumidor no CP? Aspecto dinâmico da competição → 
preservação do processo competitivo → competidores, como agentes 
do processo de competição, devem ser protegidos de condutas abu-
sivas por parte de empresas monopolísticas? Quando competidores 
= competição?

V – Conclusões

• Abordagem econômica: maior complexidade → menor segurança 
jurídica? Importância da jurisprudência

• Preços excessivos constituem abuso de posição dominante? Deve a 
autoridade antitruste intervir na dimensão preço quando da presença 
de evidências de preços supra-competitivos – i.e., exercício de poder 
de mercado por parte de uma empresa dominante ou de empresas com 
dominância coletiva? 

• Remédios:
 ■ pode a cisão de uma empresa dominante ser uma solução eficaz em 

casos limites? ATT/EUA
• (b) intervenção mais ativa, com características regulatórias? Impor-

tância de investigações setoriais (Europa)



R
E

V
IS

TA
 D

O
 I

B
R

A
C

���

Revista do IBRAC

Microart – 2ª prova

V – Conclusões

• Importância do monitoramento de práticas que elevam as barreiras à 
entrada estrategicamente (bundling; exclusividade; marcas de com-
bate) → reforço do caráter dinâmico da concorrência, via entrada

• Papel estratégico da prevenção da política antitruste (ACs): evitar o 
surgimento de empresas dominantes por meio de fusões e aquisições 
horizontais e verticais. Controle de ACs coerente com a conceito de 
APD

• Revisão da Resolução 20/99: estabelecer procedimentos distintos 
para dominação e abuso. Atenção da autoridade para diferenças de 
standards.

• Guidelines para práticas principais: predação, descontos, bundling, 
exclusividade etc.

FIM
jfag@unisys.com.br

www.fagundesconsultoria.com.br

Elizabeth Farina

Vou recordar meus tempos de professora. Na verdade, eu continuo 
dando aula: curso de organização industrial, tanto que alguns ex-alunos que 
deveriam estar fazendo prova estão aqui assistindo palestras.

Como vocês verão nos slides, esse é um problema do PowerPoint: não 
dá para mudar o que fizemos.

A minha idéia, na verdade, de discutir tendências em diferentes juris-
dições decorreu de uma conversa muito passageira no corredor do Cade com 
o Dr. Túlio Coelho, que me disse: Puxa, vocês participam daquelas reuniões 
da OCDE? Nós não temos a oportunidade de saber o que acontece lá porque 
é um evento restrito a agências de concorrência. 

E, de fato, nós temos o privilégio de ter essa oportunidade, de discutir 
com outras jurisdições essas questões.
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Essas questões têm sido traduzidas em vários ambientes, e vocês ve-
rão então que o que eu havia pensado em falar está muito próximo do que o 
Fagundes fez, o que vai economizar muito do meu tempo, e vou aproveitar 
para falar de outras coisas sobre as quais eu não pretendia falar hoje.

Mas, enfim, o objetivo aqui é contar para vocês o que tem aconteci-
do nessas reuniões da OCDE e da ICN, de que nós temos participado com 
freqüência.

De que práticas estamos falando? O Fagundes já mencionou isso: um 
conjunto de práticas que sejam de exclusão dos rivais ou de exploração do 
consumidor, e que nós tradicionalmente reunimos em dois grandes grupos: 
práticas baseadas em preços (preços predatórios, corte seletivo de preços, 
aperto de margens, descontos) e um conjunto de práticas que são não preços 
(venda casada, pacotes, exclusividade, recusa de venda). Então, é esse o 
conjunto de práticas sobre as quais nós vamos falar um pouco mais.

O debate hoje na Comissão Européia coloca em confronto as grandes 
tradições de tratamento dessa questão: a visão americana de monopolização 
e a visão de abuso de posição dominante ligada à Europa.

No meu entender, a experiência européia de ter tido por muito tempo 
muitos monopólios governamentais, estatais, e grande controle do Estado 
sobre a economia faz que a natureza da problemática brasileira se assemelhe 
mais ao que acontece na Europa do que ao que ocorre nos Estados Unidos.

Até a tradição jurídica européia é mais parecida com a nossa do que 
a tradição americana. Então, o debate da questão européia nos faz aprender 
muito, porque tanto o ambiente econômico quanto o ambiente institucional 
são muito mais parecidos com os nossos do que os dos Estados Unidos.

E existem algumas questões que estão em debate – depois irei me 
aprofundar um pouco nelas –, como a questão de uma abordagem formal do 
direito codificado e, portanto, de aplicar regras que estão codificadas, listadas 
em um conjunto de condutas estabelecidas, na direção de uma análise de 
abordagem de fundo econômico, ou seja, essa é uma discussão nossa.

Nós tivemos uma discussão ontem sobre judicialização. E uma grande 
parte dela diz respeito à tradição jurídica daquele que revisa, que analisa as 
decisões do Cade, e que tem de passar de um direito todo codificado, onde 
as práticas estão ali listadas, para alguma coisa que tem como fundamento 
razões econômicas que se alteram caso a caso concreto. Essa é uma discussão 
na Europa, e é muito parecida com a nossa.
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O que eu quero dizer a vocês é que eu vi, eu tive a oportunidade de estar 
com um juiz francês da ECJ (European Court of Justice), que se chamava Juiz 
Légal – não é um trocadilho, ele chamava-se Juiz Legal –, e essa visão da 
questão formar vis-à-vis a razão econômica era muito forte, segundo a visão 
desse juiz. Então, é uma questão que ainda está em curso lá e que permeia 
nossas discussões, embora num ambiente como o nosso já se tenha dado como 
certo que a razão econômica, a análise caso a caso, seja a melhor maneira 
de tratar a questão antitruste. E ligada à questão de passar de uma análise 
formal para uma abordagem econômica, há a necessidade de maior clareza 
dos fundamentos econômicos, como lembrava o Fagundes antes de mim.

E essa relação, que é base da discussão também, de exclusão e explo-
ração identifica também, a identificação da distinção entre competição subs-
tantiva e as condutas predatórias ou aquelas que distorcem a concorrência. 
Mas essa discussão entre prática que exclui o rival vis-à-vis a prática que tem 
um efeito sobre o consumidor é alguma coisa que também está em curso e 
está longe de chegar a uma solução fechada.

É lógico que o grande foco hoje está sobre as mudanças na Comunidade 
Européia, porque devem sair em breve. E para quem teve a oportunidade de 
ouvir a Neelie Kroes falando das mudanças da Comunidade Européia, fica 
muito clara a preocupação do reforço da fundamentação econômica das de-
cisões da Comunidade, que veio numa evolução que começou com a análise 
dos atos de concentração anticompetitivos, e cujo foco passou a ser mais 
centrado nas operações horizontais vis-à-vis operações verticais e na criação 
de posição de mercado para impedimentos efetivos sobre a concorrência. Isso 
está em todas as falas da Neelie Kroes, mas é já se iniciou essa mudança na 
Comunidade. Também nos acordos anticompetitivos o foco num maior rigor 
no combate a cartéis e o fim das notificações de acordo, que ontem também 
foi mencionado aqui.

Mas na questão do abuso do poder de mercado, as alterações estão de 
fato por vir, e o que nós fizemos foram debates e discursos, por enquanto.

Eu não vou precisar me deter no que era artigo 82, porque o Fagundes já 
fez isso. Mas ele traz a questão do abuso de posição dominante ligado àquelas 
quatro situações que ele mencionou, e que citam claramente a questão de 
preços injustos, de condições injustas de transação e que, portanto, não estão 
centradas nos focos sobre o efeito final no consumidor, mas na relação entre, 
por exemplo, comprador e fornecedor ou entre competidores que também 
têm alguma relação vertical. Então, esses quatro grandes grupos de ações eu 
não vou discutir, já que o Fagundes o fez.
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A visão do Sherman Act, Seção 2, que caracteriza como ilegal a mono-
polização ou a tentativa de monopolização ou o acordo visando à monopo-
lização do comércio entre Estados ou entre países, que todo já conhecemos, 
é uma definição, uma visão do processo que facilita a incorporação da razão 
econômica.

Então, essa questão do elo causal entre conduta e poder de mercado 
vem da própria definição legal.

Na Comunidade Européia – eu concordo com o Fagundes e é esse o 
tom da discussão também – a conduta pode ser abusiva mesmo sem manter 
ou aumentar o poder de mercado, nos termos como está hoje, e a exploração 
desse poder de mercado pode ser considerada ilegal, por exemplo, no caso 
preço excessivo. Mas isso segundo a configuração do artigo 82 tal como é 
hoje, e não como se pretende que se torne.

Então, nesse sentido, parece haver uma convergência que, no meu 
entender, está longe de ser concretizada na prática, mas todo o esforço tem 
sido feito em sua direção.

E os casos mostram de fato que onde se centra o grande debate é: como 
é que se separam condutas competitivas agressivas, que na verdade aumentam 
o bem-estar, das condutas predatórias, que reduzem o bem-estar. Então, esse 
de fato é o cerne da questão.

O ponto importante é discutir se, por exemplo, se pode haver uma 
conduta predatória sem que haja uma exploração do consumidor, ou se as 
duas coisas estão ligadas.

Então, se formos buscar entendimentos americanos, como o da Eleanor 
Fox, ela diz que não há conduta predatória a menos que tenha o efeito de 
aumentar preço e reduzir quantidade, o que também poderia ser lido como 
“reduzir qualidade” ou “reduzir o processo de inovação”.

Uma visão como essa, de que é preciso ligar a conduta predatória a 
um efeito de exploração, evita aquela armadilha de proteger competidores 
em vez de proteger a concorrência.

Por outro lado, levanta uma questão importante, que é a seguinte: por 
que queremos proteger a concorrência? 

Nós não queremos proteger a concorrência simplesmente porque acha-
mos que é um processo legítimo. Queremos proteger a concorrência porque 
a concorrência leva a efeitos de uso melhor dos recursos e benefícios para o 
consumidor lato sensu e para a economia como um todo, de fato, pelo uso 
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desses recursos e pela instigação do processo inovador em todas as suas ativi-
dades. Então, é por isso que se quer o processo competitivo, e não o processo 
competitivo pelo processo competitivo. Ele não é a finalidade última. 

Por que é importante dizer isso? Porque se preservarmos aquela frase 
que já é clássica “Não proteja os competidores, mas proteja a concorrência”, 
cairemos no perigo de, numa análise concreta de fato, proteger competidores 
em nome de proteger a concorrência. Então, a questão de ter uma relação com 
o efeito tem aparecido, nessas discussões das mesas da OCDE no Comitê de 
Concorrência, cada vez com mais força, ou seja, ligar a questão da predação 
com o efeito no consumidor ou no mercado final. 

O problema na verdade é: qual é o padrão de prova econômica que 
se exige: que esse efeito seja um efeito real, um efeito verificado, um efeito 
efetivo? Ou ele pode ser potencial? Ou então qual é o grau de probabilidade 
de que ele ocorra? Estas são questões abertas que acho que serão solucionadas 
dentro das jurisdições, inclusive dentro das européias (não só da Comunidade, 
mas das jurisdições européias). Mas nessas discussões todas se tende a privi-
legiar a potencialidade do efeito, e não o ter que provar que o efeito existiu 
ou que irá existir de fato, mas a potencialidade de ele se configurar. Ou seja, 
por essas discussões, não seria prova de que um abuso de posição dominante 
não deve ser considerado abuso de posição dominante, ou tendo um efeito 
ilegal, se não se conseguir provar que houve efeito: a potencialidade do efeito 
seria suficiente. Caso contrário, se tende a voltar a privilegiar simplesmente 
o foco na concorrência. 

E então vários testes são discutidos: o teste do sacrifício, ou seja, da-
quele investimento que se faz para excluir, disciplinar ou prejudicar o rival 
em relação ao seu lucro de curto ou de longo prazo. E, no fundo, o que está 
por trás do teste do sacrifício é que se identifica uma prática que não encontra 
racionalidade econômica, a não ser pelos seus efeitos de exclusão, predação 
ou exploração.

Esses testes têm problemas na aplicação empírica, inclusive concei-
tual, mas eu não vou me deter sobre isso, pois o Fagundes já tocou nesse 
assunto. Acho que na hora da discussão nós poderemos aprofundar, porque 
eu só tenho 5 minutos.

Há também o teste do competidor igualmente eficiente, que parece ser 
muito eficiente mas é muito complicado de aplicar e recebe muitas críticas, 
principalmente porque não se sabe qual é o benchmark do custo que se tem 
de usar para dizer se é igualmente eficiente, um pouco mais eficiente ou 
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um pouco menos. Existe o perigo de condenar preço baixo e prejudicar o 
consumidor se, como foi comentado ontem, se elimina a possibilidade dessa 
guerra de preços; existe o problema dos custos de referência, como eu estava 
comentando; e a dificuldade de estabelecer os critérios de recuperação, es-
pecialmente porque se tem que atribuir algum valor ao futuro, que pode não 
ser o mesmo para o empresário e aquele que está analisando a prática.

Existe um teste de prejuízo ao consumidor, em que a discussão entre 
excedente do consumidor e excedente agregado é uma discussão ainda em 
aberto também na Europa. 

E existe uma questão muito complicada, que são setores a montante, 
ou seja, quando há indústrias que estão longe do mercado final, porque se 
se elege como importante mostrar um potencial efeito sobre o consumidor 
final, se se está tratando de uma indústria que está a cinco, seis etapas antes 
do mercado final, tende-se a diluir esse impacto naturalmente, simplesmente 
por conta dessa distância dela em relação ao mercado consumidor. 

Então, é muito perigoso dizer que o teste do prejuízo do consumidor 
tem que ser feito para provar abuso de posição dominante, porque todas as 
indústrias que estão lá a montante, longe do mercado final, podem ficar fora 
dessa análise. 

Enfim, existe também uma discussão sobre critério de exclusão barata, 
ou seja, todas essas práticas mais comuns, como preço predatório, exclusivida-
de, preço de venda etc. provocam um prejuízo muito grande para quem adota 
a prática. Não é uma prática barata e muitas vezes fere pouco o concorrente. 
É um grande sacrifício para quem a adota e nem sempre muito efetivo do 
ponto de vista do objetivo da prática. 

Mas existem outras, como usar regulamentação governamental, ex-
plorar padrões técnicos ou mesmo entrar no Judiciário contra os rivais em 
certos momentos importantes, que têm baixo custo para quem as adota, mas 
provocam um grande prejuízo a quem sofre esse abuso. E estes têm sido 
critérios não para analisar as condutas, mas para selecionar onde colocar os 
recursos escassos de investigação em posição dominante. 

Na verdade, existem muitas diferenças: se tomarmos como exemplo a 
Alemanha, há uma lei de revenda abaixo do custo, e esse abaixo do custo inclui 
custos fixos rateados, que são aplicados especialmente a varejo. Recentemente 
se têm condenado grandes varejistas por dar descontos nas gôndolas decor-
rente de descontos que conseguem junto à indústria de alimentos, ou seja, 
isso foi muito discutido na última reunião da OCDE. 
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Existe também a proibição de abuso da exploração de posição do-
minante, que não se explica muito bem qual é o seu objetivo, sendo que a 
demonstração da relação entre posição dominante e conduta abusiva é neces-
sária, mas, na prática, pelos casos que têm trazido, percebe-se que existe uma 
distância muito grande entre o que a Comunidade Européia está definindo 
como sendo o foco das mudanças e o que ainda acontece nas jurisdições 
nacionais dentro da Comunidade.

No Japão se proíbe a monopolização ou a restrição injustificada à 
concorrência, entendida esta em si mesma, independentemente de posição 
dominante; configura-se abuso, exclusão e controle sobre a atividade de outros 
agentes; e existem três condições para a redução injusta de preços, e esse é um 
termo freqüente, e (i) reduzir preços abaixo do custo de fornecimento (ou seja, 
inferior ao custo bruto, que inclui o lucro) ; (ii) continuidade do fornecimento; 
(iii) tendem a causar dificuldade ás atividades de outros agentes. 

Isso está muito distante do que se está propondo em termos de 
mudança.

Na Suiça existem critérios que estão ainda muito diferentes do que se 
pretende chegar em termos de raciocínio econômico e de análise dos efeitos 
de abuso e muito mais na questão de práticas injustas assim como no México 
ainda a gente tem algumas questões dessa natureza.

A conclusão que se chega desses debates todos é que, primeiro, que 
essa questão do abuso de posição dominante ainda é uma questão em aber-
to. Pretendeu-se tirar todo o peso de análise de posição dominante dizendo 
que elas são pouco prováveis em geral elas são de alto custo, e de pouca 
eficácia, e que portanto os parcos recursos das Agências de Concorrência 
seriam mal utilizados para andar atrás de abuso de posição dominante, ele 
tem sido revisto. 

Na Teoria de Organização Industrial, as práticas unilaterais chamadas 
de abuso de poder ou de monopolização estão longe de ser um capítulo vazio. 
Existem modelos mostrando todas as possibilidades de equilíbrio, existência 
de equilíbrio, estabilidade em equilíbrio no curto prazo, no longo prazo, etc. 
Isso tem se traduzido numa preocupação concreta dentro das discussões das 
Agências de Concorrência. Existe uma convergência com foco nos efeitos 
econômicos mas uma tremenda discussão a respeito de excedente agregado 
versus prejuízo do consumidor.

No Canadá houve uma discussão muito acirrada a respeito desta questão. 
Vários são os métodos de identificação propostos. Cada um deles apresenta 
algum tipo de problema. Não tem nenhuma convergência. Nenhum porto seguro 
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a respeito de qual é o teste que de fato separa o que é predatório da concorrência 
legítima. Eu acho que a convergência está longe de ser atingida. 

Mesmo dentro da Comunidade vai ser muito complicado porque a 
aplicação nacional não vai na mesma linha do que a Comunidade vai fazer. 
A melhor postura me parece a adequação aos casos concretos, a análise con-
sistente com as práticas correntes no mercado em foco e reconhecer que não 
existe nenhuma forma superior de tratamento.

Para finalizar eu queira dizer que do ponto de vista dos estudos eco-
nômicos – complementando uma discussão que foi colocada ontem pelo 
Conselheiro Cueva a respeito dos modelos econômicos, – tanto no caso de 
abuso como no de cartel mas especialmente no caso de abuso os modelos 
econômicos são evidentemente fundamentais.Todo modelo é uma abstração 
da realidade. Existe uma diferença abissal entre fazer um parecer, dar uma 
opinião e tomar uma decisão, Isso eu posso dizer de cátedra porque estou 
nessa segunda situação. Para quem toma a decisão o fundamental não é se o 
modelo é o mais sofisticado, O fundamental é que os pressupostos que estão 
nesses mercados tenham consistência com aquilo que está nos processos 
onde o advogado ou o representante legal dizem que fazem no mercado. É 
extremamente importante que o mercado descrito de uma maneiro em todo o 
processo pelo advogado e pela empresa seja consistente com aquele modelo 
que se apresenta. Se o modelo não for testado não o inclua. É horrível para 
quem vai tomar a decisão ler um volume grande de páginas dizendo que um 
mercado funciona de um jeito e na undécima hora surgir um parecer econô-
mico cujos pressupostos descrevem o mercado de outro jeito. Pode ser que o 
economista tenha razão e o advogado esteja errado mas quem tem que tomar 
a decisão tem que entender que ou é uma coisa ou outra. Nenhum modelo vai 
descrever a realidade de uma maneira completa mas tem que ter um mínimo 
de consistência. O pior ainda é levar quatro modelos cada um com um uma 
descrição diferente do mesmo mercado. 

Tem que apresentar uma certa consistência para convencer quem toma 
a decisão. O raciocínio econômico é fundamental, os modelos são fundamen-
tais. Por favor nos ajudem a tomar decisão melhores instruindo de maneira 
mais eficiente os economistas que vocês contratam.

 
Abuso de Posição Dominante: uma revisão das tendências em 

diferentes jurisdições
Elizabeth M.M.Q. Farina
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Contexto: Práticas de Exclusão ou Exploração

• Baseadas em preços:
– Preços predatórios, cortes seletivos de preços, aperto de margens (margin 

squeezes), descontos 
• Não-preços
– Venda casada, “pacotes” (bundling), exclusividade, recusa de venda

O Debate no Comitê de Concorrência da OCDE

• As duas grandes tradições:
– Monopolização
– Abuso de posição dominante
• As questões em debate:
– Abordagem formal p/a abordagem econômica
– Necessidade de maior clareza dos fundamentos econômicos
• Conceito: exclusão X exploração
– Identificação: distinção entre competição substantiva (on the merits) e 

condutas predatórias ou que distorcem a concorrência

CEE – Mudanças no Período Recente

•	 3 elementos básicos:
– Atos de concentração anti-competitivos
 – Foco nas operações horizontais
 – Da criação de posição de mercado para impedimentos efetivos 

sobre a concorrência
– Acordos anti-competitivos
 – Maior vigor no combate a cartéis
 – Fim das notificações de acordo
– Abuso de poder de mercado
 – Alteração anunciada em 2005 do artigo 82 do Tratado da UE

Artigo 82 do Tratado da CEE

• Proíbe explorar de forma abusiva a posição dominante, por uma ou 
mais empresas, listando quatro situações que podem configurar abu-
sos:
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Artigo 82 do Tratado da EU

(a) Impor, de forma direta ou indireta, preços injustos (unfair) de compra 
ou de venda ou outras condições injustas (unfair) de transação;

(b) Limitar a produção, a distribuição ou o desenvolvimento técnico em 
prejuízo dos consumidores;

(c) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais 
em transações equivalentes, colocando-os em desvantagem compe-
titiva;

(d) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros 
contraentes, de obrigações suplementares que, pela sua natureza ou 
de acordo com os usos comerciais, não têm ligação com o objeto 
desses contratos.

Seção 2 do Sherman Act

• A Seção 2 do Sherman Act caracteriza como ilegal a monopolização, 
ou a tentativa de monopolização, ou ainda, o acordo visando à mo-
nopolização do comércio entre estados ou entre países.
– Deve existir um elo causal entre conduta e o poder de mercado
 – CE – conduta pode ser abusiva mesmo sem manter ou aumentar o 

poder de mercado – exploração do poder de mercado é ilegal – p.e. 
preço excessivo.

– Casos mostram preocupação com distinção entre condutas pre-
datórias que reduzem bem-estar, com condutas competitivas que 
aumentam bem-estar.

Há conduta predatória sem exploração?

•	 US (Eleanor Fox) – Não há conduta predatória a menos que tenha o 
efeito de subir preço e reduzir quantidade (ou qualidade ou inova-
ção)

•	 Evita as armadilhas de proteção de competidores
•	 Padrão de prova: efeito real ou potencial, provável?
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Identificação

•	 Teste do sacrifício
Prática sem racionalidade econômica a não ser por efeitos de exclu-
são

•	 Teste do competidor igualmente eficiente
Perigo de condenar preço baixo e prejudicar consumidor/cliente
Problema dos custos de referência
Critério da recuperação

•	 Teste do prejuízo ao consumidor
Consumidor ou excedente agregado?
Problema dos setores a montante

•	 Critério da exclusão barata:
Uso indevido de regulação governamental, padrões técnicos ou mesmo 
das leis de concorrência.

Diferenças permanecem...

Alemanha: 

•	 Lei de revenda abaixo do custo (incluindo custos fixos rateados), 
aplicados especialmente no varejo 

•	 proibição do “abuso da exploração de posição dominante”, exempli-
ficando as condutas: 

•	 a demonstração da relação entre a posição dominante e a conduta 
abusiva é necessária

•	 a conduta deve ter ainda, possível impacto no comportamento do 
concorrente. – pena: multa.

Diferenças permanecem...
Japão:

• proíbe a monopolização ou a restrição injustificada à concorrência 
(entendida a concorrência em si), independente de posição dominante. 
Configura-se o abuso quando há exclusão ou controle sobre as ativi-
dades de outros agentes. 

• O Japão condena a prática de “redução injusta de preço”, que requer 
3 condições: (i) reduzir preços abaixo do custo de fornecimento (ou 
seja, inferior ao custo bruto, que inclui o lucro) ; (ii) continuidade 
do fornecimento; (iii) tendem a causar dificuldade às atividades de 
outros agentes. 
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Diferenças permanecem...

• Suíça: abuso pode ser visto como um problema concorrencial, de 
concorrência desleal ou ambos e os preços de agentes com posição 
dominante são fiscalizados. A prática de preços abaixo do custo é 
punível quando: (i) preços estão abaixo do preço de atacado (preço de 
varejo, menos desconto, mais imposto, mais custo de transporte, não 
incluído custos fixos, nem lucros); e (ii) quando afetam consumidores 
ou a competitividade de seus concorrentes.

• México: As condutas ilegais são definidas como práticas exclusio-
nárias, que afetam os concorrentes e não condutas exploratórias. 
Para tipificação de preços predatórios, p.ex., é exigido: (i) poder de 
mercado; (ii) futuro poder de mercado (recuperação e investimento 
na conduta); (iii) comparações de preços em diferentes cenários; e 
(iv) evidência da intenção. 

Conclusão

•	 Questão ainda em aberto
•	 Conceito: 

Convergência: foco efeitos econômicos
Debate: excedente agregado X prejuízos ao consumidor 

•	 Instrumentos de identificação 
Vários métodos propostos – todos apresentam algum tipo de pro-
blema

•	 Convergência longe de ter sido atingida
•	 Melhor postura: 

adequação aos casos concretos – análise consistente com as práticas 
correntes no mercado foco
Nenhuma forma superior de tratamento

Se um economista se defronta com uma prática de negócios que não 
compreende, (…) ele atribui ao poder de monopólio.  

Ronald Coase, 1972
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Brasil: Resolução CADE 20/98
•	 “A análise de condutas anticoncorrenciais exige exame criterioso dos 

efeitos das diferentes condutas sobre os mercados à luz dos artigos 
20 e 21 da Lei 8884/94. As experiências nacional e internacional 
revelam a necessidade de se levar em conta o contexto específico 
em que cada prática ocorre e sua razoabilidade econômica. Assim, é 
preciso considerar não apenas os custos decorrentes do impacto, mas 
também o conjunto de eventuais benefícios dela decorrentes de forma 
a apurar seus efeitos líquidos sobre o mercado e o consumidor.”

Práticas Restritivas Horizontais
•	 Em geral, tais práticas pressupõem a existência ou a busca de poder 

de mercado sobre o mercado relevante. Em diferentes graus, algumas 
podem também gerar benefícios em termos de bem-estar ao mercado 
(“eficiências econômicas”), recomendando a aplicação do “princípio 
da razoabilidade”.

Restrições Verticais
•	 As restrições verticais são anticompetitivas quando implicam a cria-

ção de mecanismos de exclusão dos rivais, seja por aumentarem as 
barreiras à entrada para competidores potenciais, seja por elevarem 
os custos dos competidores efetivos, ou ainda quando aumentam 
a probabilidade de exercício coordenado de poder de mercado por 
parte de produtores/ofertantes, fornecedores ou distribuidores, pela 
constituição de mecanismos que permitem a superação de obstáculos 
à coordenação que de outra forma existiriam. 

Preço Predatório
•	 Prática deliberada de preços abaixo do custo variável médio, visando 

eliminar concorrentes para, em momento posterior, poder praticar 
preços e lucros mais próximos do nível monopolista. (efeito de pre-
juízo ao consumidor)

•	 O exame desta prática requer análise detalhada das condições efetivas 
de custos e do comportamento dos preços ao longo do tempo, para 
afastar a hipótese de práticas sazonais normais ou de outras políticas 
comerciais da empresa, além da análise de comportamento estratégico, 
avaliando-se as condições objetivas de ganhos potencialmente extraor-
dinários posteriores suficientemente elevados e capazes de compensar 
as perdas decorrentes das vendas abaixo do custo. (recuperação)
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Mário Nogueira

Depois dessas duas apresentações mais genéricas que me antecederam, 
vou abordar um primeiro tipo de abuso de posição dominante que me tocou 
de maneira especial. Eu resolvi falar então da questão do price squeeze.

Talvez não seja o primeiro caso a respeito, mas, enfim, foi um dos mais 
emblemáticos: em 1937 o governo americano processou a então Aluminium 
Company of America, que depois mudou de nome, virou Alcoa, por 100 ques-
tões ligadas ao abuso do poder econômico, das quais vamos abordar apenas 
uma, ignorando as outras 99: a questão de price squeeze, ou seja, o fato de a 
Alcoa ser praticamente o único fornecedor no mercado americano dos lingotes 
de alumínio, que eram depois utilizados para fazer as folhas de alumínio. Foi 
a partir daí, então, que se construiu essa questão do price squeeze. 

Eu estou fazendo esta introdução porque depois, à medida que a coisa 
for caminhando, eu vou querer retomar esse exemplo para utilizarmos mais 
adiante.

O primeiro ponto, eu diria, é a definição do price squeeze, a partir da 
qual vamos tirar uma série de conseqüências que irão nos interessar mais 
tarde. O price squeeze seria a prática excludente utilizada por uma entidade 
que seja, em primeiro lugar, verticalmente integrada, para aumentar o seu 
poder de mercado, para reduzir as margens de seus concorrentes neste mer-
cado downstream, ou seja, estamos falando do seguinte corolário que temos 
que ter, e depois vamos retomar essas condições mais adiante: 

1.º)  a sociedade, a empresa – eu não gosto de usar o termo firma, mas 
acho que no “economês” é mais adequado –, a firma que é a au-
tora da prática tem de ser verticalmente intergrada, ou seja, deve 
estar basicamente em dois mercados: num primeiro a montante, 
ela produz o insumo que é fornecido ao mercado a jusante, onde 
ela também está presente; 

2.º)  esse insumo tem de ser um insumo essencial – depois iremos mais 
adiante falar um pouco do que nós vamos considerar a essencia-
lidade desse insumo a que estamos nos referindo; 

3.º)  tem de haver uma certa temporalidade, ou seja, não é um evento 
momentâneo em que podemos verificar que houve realmente a 
prática de um price squeeze. 
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O ponto seguinte é que estamos falando de concorrentes downstream 
que sejam tão ou mais eficientes do que aquela divisão da firma verticalmente 
organizada, porque se estamos falando de empresas menos eficientes, a pró-
pria eficiência, o próprio resultado do price squeeze pode ser a eficiência da 
empresa verticalizada. E o último item que retiramos dessa definição é que 
vai resultar na perda de ganhos para as empresas no mercado a jusante. 

Podemos identificar então três tipos de práticas de price squeeze. 
O primeiro, que seria o price squeeze discriminatório, que é aquele 

em que a empresa (que chamaremos de firma 1, a firma malvada) pratica 
um preço discriminatório no mercado a jusante, ou seja, ela cobra um preço 
mais alto dos concorrentes da sua divisão do que da sua divisão no mercado 
a jusante, ou mercado downstream.

O price squeeze não-discriminatório cobra preços idênticos seja da sua 
divisão seja dos concorrentes downstream.

Na prática, não haveria grande diferença entre essas duas atividades: 
pode-se pensar hoje numa questão – e aí saindo um pouco da economia e do 
jurídico – organizacional, ou seja, que se pode gerar problemas, que pode ser 
até um efeito colateral, mas que pode ser contra a prática do price squeeze. 

Se houver, por exemplo, a firma 1, se ela trabalhar não com divisão, 
mas trabalhar por exemplo com duas entidades separadas, você pode gerar 
dois problemas não econômicos, mas que afetam isso. O primeiro, é uma 
questão muito prosaica, estaremos fazendo eventualmente uma transferên-
cia de receitas ou de ganhos da produtora (a divisão matéria-prima) para 
a divisão produto final, ou seja, prosaicamente estamos falando do bônus 
do presidente, e ele pode não querer dizer: “eu realizo lucro aqui e não lá 
embaixo, eu ganho bônus e o outro não ganha”. E o dirigente da divisão de 
baixo pode dizer: “não, eu não aceito isso, porque isso afeta o meu resultado 
particular aqui”. 

O segundo seria quando, ao falar, por exemplo – e aí se aplica bem numa 
situação como na Comunidade Européia –, de entidades em países diferentes, 
pode-se estar falando de um problema fiscal, um problema eventualmente 
de transfer pricing ou um problema relativo simplesmente a onde se realiza 
o lucro e, portanto, onde a sociedade vai pagar impostos. 

O terceiro caso é o price squeeze predatório, em que se diminui ou 
aumenta de tal maneira a margem, que realmente se vão eliminando as con-
correntes no mercado mais abaixo. 
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Eu havia feito aqui alguns pequeníssimos comentários de economia, 
porque diante desta mesa eu era notoriamente o mais ignorante, e eu até vou 
passar adiante porque a ignorância ficou grande demais. Vou passar adiante 
para ganhar um pouco de tempo.

Podemos notar que existiriam basicamente, apesar de que aqui estou 
indicando seis condições, na verdade, quatro condições do ponto de vista 
econômico para que seja possível a prática do price squeeze. As condições 
5 e 6, ao final do slide, seriam mais no momento da verificação de uma 
eventual ocorrência. 

O primeiro ponto é a questão da superdominância no mercado upstream, 
ou seja, a empresa que tem o controle do fornecimento do insumo, ela tem 
de ter uma posição bastante importante dentro do mercado de fornecimento. 
Por quê? Porque se essa posição não for substancialmente importante, ao 
praticar esse aperto no preço no fornecimento do insumo, os concorrentes 
da divisão downstream simplesmente irão sair do fornecedor A e irão para o 
fornecedor B, para o fornecedor C, para o fornecedor D. Portanto, a prática 
morre por si. Em alguns casos, na Comunidade Européia, falou-se em 40%, 
50% no mínimo dessa superdominância, ou seja, não se pode falar de um 
número pequeno. Houve um caso em que se falou até de 80% da dominação 
no mercado do fornecimento do insumo. 

O mercado downstream deve ser um mercado de concorrência não 
perfeita, eu digo o menos perfeita possível, porque senão também, quando 
se faz a prática do aumento dos preços do insumo, não se consegue. Por quê? 
O que é que acontece? A divisão downstream obviamente tem uma perda de 
resultado durante um determinado período que se espera recuperar depois. 
Se não houver condições de recuperar isso depois, ocorre a perda e na hora 
de realizar o ganho adiante há uma reentrada dentro do mercado, ou seja, 
quando digo concorrência perfeita, digo mais, de baixos custos, com custo 
inexistente de entrada e saída, você não consegue realizar esse ganho.

O terceiro item, sobre o qual já falamos, é a questão da integração 
vertical; e o quarto item, que eu comentei no início, é a questão da essencia-
lidade do insumo. E quando falo de essencialidade do insumo, existem duas 
características dessa essencialidade: primeiro, o insumo tem que ser essencial 
para os clientes da empresa, ou seja, aquele produto deve ser o único para 
se produzir a mercadoria final downstream. Não deve existir outro concor-
rente, porque senão, de novo, quando se praticar uma mudança de preços no 
insumo, eles simplesmente passarão a procurar um outro fornecedor. Além 
disso, há a questão da essencialidade para a concorrência entre as empresas 
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no downstream, ou seja, o produto que está downstream é também único, 
porque senão quando se na cadeia produtiva o que vai acontecer é que um 
produto B não upstream mas a jusante vai também substituir aquele produto 
que está sofrendo dessa prática. E depois, considerando que houve as condi-
ções de 1 a 4, e eventualmente se se verificar que está havendo a prática do 
price squeeze, dois itens importantes que devem ser analisados: 1) as mar-
gens devem resultar em margens não lucrativas no mercado downstream; e 
2) deve haver um certo lapso de tempo, ou seja, esta não é uma prática que 
aconteceu num período extremamente curto, que pode ser resultado de um 
outro movimento qualquer.

Na questão da apuração – e aqui meu comentário pode ser um pouco 
óbvio – uma questão importante na definição de mercado relevante é que, 
ao se fazer essa definição, deve-se começar pela definição do mercado do-
wnstream, e não pelo mercado uspstream. E a razão disso é que, como é uma 
condição essencial para essa prática a questão da essencialidade, se não se 
definir primeiro o mercado a jusante, pode-se, definindo o primeiro, verifi-
cando a questão da dominância da empresa no mercado a montante e tudo, 
ao chegar no mercado a jusante, chegar à conclusão de que tudo é verdade 
– só que existem doze produtos razoavelmente substitutivos para essa maté-
ria-prima. Portanto, se se adotar uma prática como essa, as empresas podem 
passar a consumir algum dos outros onze concorrentes. Portanto, o que se 
recomenda é que essa análise seja feita de baixo para cima, ou seja, a partir 
do mercado downstream, para, considerando que ali existem as condições, 
então se partir para a definição mais acima.

Alem disso, há a questão da efetividade da posição (eu estou correndo 
um pouco porque, apesar de tudo, o meu prazo está acabando).

Eu tinha deixado o caso Alcoa para o fim, mas na verdade eu comecei 
por ele.

Então, basicamente o que eu queria apresentar a vocês – eu tentei 
ser o mais sucinto possível, talvez tenha sido até sucinto demais – era essa 
possibilidade. 

E não vou entrar aqui nessa discussão, até porque a Dra. Elizabeth 
Farina já a antecipou um pouco, mas diante dessas condições me parece que 
essa é uma prática bastante difícil. E podemos verificar que onde houve casos 
foi onde o produtor, que já estava no mercado de produto já manufaturado ou 
algo manufaturado, era também produtor de matéria-prima, o que nas várias 
fases da indústria de transformação é um caso mais raro.
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Mas agora esse assunto foi retomado e, ao realizar minha pesquisa, 
vi que vários trabalhos estão sendo feitos a respeito nas indústrias regu-
ladas, principalmente quando há uma indústria regulada acima e uma 
indústria não regulada abaixo. Então, me coloco à disposição de vocês. 
Desculpem a rapidez, mas espero ter trazido ao menos alguma novidade. 
Muito obrigado.

ABUSO DE POSIÇÃO DOMINANTE
Price Squeeze
11º Seminário Internacional de Defesa da concorrência
Campos de Jordão, 25 e 26 de novembro de 2005

PRICE SQUEEZE
Prática excludente usada por entidades verticalmente integradas para au-
mentar seu poder de mercado no mercado upstream para reduzir as margens 
de seus concorrentes no mercado downstream.

PRICE SQUEEZE
•	 Corolário 

– Sociedade verticalmente integrada;
– fornecimento de insumo “essencial”;
– longo lapso temporal;
– concorrentes downstream igualmente ou mais eficientes;
– impedir ganhos suficientes

PRICE SQUEEZE
• Tipos 

1. Discriminatório – cobra mais dos concorrentes que de suas divi-
sas;

2. não-discriminatório – cobra preços idênticos das concorrentes e de 
sua divisão;

3. predatório – reduz preço abaixo do custo e margem dos clientes 
downstream.
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PRICE SQUEEZE
• Condições para ocorrência

(1) (Super) dominância no mercado upstream.
(2) Mercado downstream de concorrência não-perfeita.
(3) Integração vertical.
(4) Insumo essencial.
  (4.1) essencial para os concorrentes downstream
   (4.2) essencial para a concorrência downstream
(5) Margens não-compesatórias downstream
(6) Lapso temporal

PRICE SQUEEZE
• Apuração

– Definição do(s) mercado(s) relevante(s)
– Efetividade da posição dominante

PRICE SQUEEZE
CASO ALCOA

Luis Fernando Rigato Vasconcellos

Primeiramente, se não houver nenhuma objeção do presidente da Mesa, 
eu gostaria de fazer algumas considerações daqui mesmo, em vez de usar o 
púlpito ou o solo.

Pela primeira vez nas minhas apresentações no Ibrac eu não vou me 
deixar escravizar pelo uso do PowerPoint e vou tecer algumas considerações, 
muitas que já foram feitas pelos expositores anteriores e algumas que eu 
considero de bastante relevância para a análise e o julgamento dos casos de 
abuso de posição dominante no Sistema de Defesa da Concorrência.

Conforme já foi mencionado anteriormente, é possível dividir os casos 
de abuso de posição dominante em algumas caixas, entre as quais há as con-
dutas associadas de alguma forma a comportamento de preço das empresas 
envolvidas, por exemplo discriminação de preço, price squeeze. 

Há algumas condutas relacionadas a recusa de venda e boicotes, quan-
do envolvem coordenação entre mais de uma empresa, uso anticompetitivo 
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de direito de propriedade intelectual, algumas restrições verticais e vendas 
casadas.

Originalmente, quando me ofereci para apresentar este painel de venda 
casada eu estava pensando em me dedicar a um tema específico, em vez de 
ficar na parte mais geral sobre o que é o abuso de posição dominante. 

Eu percebi analisando a bibliografia e estudando esse tema, que é 
fácil perceber que se ingressa muito rapidamente num espinhal: é muito 
difícil falar de cada uma dessas caixinhas isoladamente sem entrar no caso 
específico, ou seja, falar em termos gerais de cada uma delas envolve tantas 
especificidades, que é bastante complicado tecer considerações gerais den-
tro de cada um desses itens, em parte porque, como já mencionou a Profa. 
Elizabeth Farina, organização industrial é uma disciplina da economia que ao 
contrário, por exemplo, da teoria da firma e da teoria do consumidor, possui 
alguns ruídos e equilíbrios múltiplos. Então, vários resultados são possíveis 
diante de cenários bastante parecidos, embora não idênticos.

Ao me deparar com essa questão, percebi que, olhando de uma maneira 
bastante pragmática para o sistema, com exceção dos casos que envolvem car-
téis, o segundo lugar é – eu diria com bastante segurança – ocupado por casos 
que envolvem algum tipo de restrição vertical ou de condutas entre empresas 
que tenham alguma relação contratual ou não em termos verticais. Eu digo 
“segundo lugar” não em termos quantitativos mas em termos qualitativos, 
no sentido do uso de recursos humanos e materiais do Sistema de Defesa da 
Concorrência, tanto na parte investigativa quanto no Cade propriamente dito. 
Nós tivemos alguns casos importantes envolvendo esse tipo de conduta no 
Conselho este ano, por exemplo o caso dos portos, alguns casos envolvendo 
empresas de telefonia etc. Enfim, tivemos casos bastante relevantes que to-
maram bastante tempo de todo o Sistema de Defesa da Concorrência.

Em primeiro lugar, há uma dificuldade analítica em avaliar casos de 
abuso de posição dominante porque os instrumentos, o ferramental que se 
desenvolveu por exemplo para análise de atos de concentração horizontal 
serve apenas parcialmente para casos de conduta. Por exemplo: como definir 
o mercado relevante no caso de abuso de posição dominante se já tivermos 
no lugar um monopolista? 

O teste do monopolista hipotético pressupõe um exercício de estática 
comparativa: o que aconteceria num determinado mercado se houvesse um 
aumento de preço pequeno mas não transitório? Ora, mas e se o preço já 
estiver localizado em seu nível monopolista? 
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Há maneiras de circunscrever essa questão, ou seja, procurar proprie-
dades físicas em bens que sejam parecidos, ou seja, mesmo monopolistas, 
é possível que haja competição de uma cesta de bens que os competidores 
enxergam com propriedades físicas parecidas com aqueles produzidos pelos 
monopolistas. E se se trata de monopolista ou não é uma questão técnica 
associada às respectivas funções de produção.

Além dessas questões técnicas, o que é propriamente abusar? Isso já 
foi bastante explorado pela Profa. Farina e, novamente repito, é muito com-
plicado tecer algum limite seguro – isso transparece praticamente em todas 
as jurisprudências –; não há um threshold claro de que se deva ter 20%, 40%, 
70%. Há uma ampla possibilidade, mas aqui sim tradicionalmente esse tipo 
de pergunta é imediatamente seguido pela análise de barreiras à entrada, o 
que é importante nesse setor. 

Dessas condutas mais comuns que apareceram no sistema neste último 
ano, uma que eu considero de particular importância é aquela associada ao 
comportamento de preços de alguma firma incumbente. 

Temas envolvendo manipulações de preço são um pouco uma causa 
de histeria para o economista. E muitas vezes esses problemas são mais 
atingíveis por meio de regulação e não apenas pelo enforcement da Lei de 
Defesa da Concorrência.

Dentro dessa questão associada a comportamento de preços, eu colo-
caria a discriminação de preços como uma questão central. A discriminação 
de preços pode ser tratada, por sua vez, de duas maneiras distintas: uma é o 
preço de um produto ou serviço final para o consumidor. Aqui nós temos as 
discriminações de preços dos livros de microeconomia do 1.º, 2.º e 3.º graus, e 
é mais uma vez fartamente explorado na literatura econômica que nem sempre 
discriminação de preços enseja perda de bem-estar, ou seja, principalmente 
quando se fala da discriminação mais completa, aquela associada a preços 
diferentes para um conjunto diferente de consumidores, ou seja, nas discri-
minações de 3.º grau, se houver criação de mercados, se a oferta aumentar, 
não há perda nenhuma de bem-estar, pode-se até ter ganho. 

Mas, é claro, isso depende de uma análise caso a caso de bastante 
complexidade. 

E a discriminação de preços entre cliente e fornecedor, aquela que 
não chega ao consumidor final? Nesse caso, estamos falando de uma etapa 
anterior da cadeia, que é um tema bastante relevante, porque a discriminação 
de preços aqui pode levar a distorções na cadeia produtiva.
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É claro que para os advogados é bastante comum a questão da análise 
caso a caso, mas para alguns economistas, pelo menos este que lhes fala, há 
o canto da sereia da busca de resultados mais gerais.

Mas, repetindo, nesse tipo de conduta, ou seja, discriminação de 
preços ou serviços na relação cliente-fornecedor: 1.º) é sempre possível o 
deslocamento de demanda que afete a produtividade; e 2.º) os compradores, 
ao contrário dos consumidores finais, têm a opção de verticalizar, ou seja, a 
escolha de verticalizar ou não também depende do que acontece nas indús-
trias acima e abaixo dele, caso ele esteja também numa parte intermediária 
da cadeia.

Em resumo – eu quero deixar uma parte para o debate –, a primeira 
conclusão importante é que esse é um tema que tem que ser analisado caso 
a caso, ou seja, não há resultados gerais tão seguros, o que é associado prati-
camente a quase toda organização industrial vis-à-vis outras disciplinas. 

A segunda conclusão é que, depois de 12 anos de aplicação da Lei 
Antitruste, ainda parece haver alguma confusão entre o que é privado e o 
que é defesa da concorrência, e esse de integração vertical e relação cliente-
fornecedor é um terreno bastante fértil para que esse tipo de dúvida ainda 
tenha lugar.

E terceira conclusão, que eu acho relevante, é que uma parte significa-
tiva dessas condutas aparece – acho que o expositor anterior tangenciou essa 
questão, que sozinha já poderia ser tema de um painel – nos setores regula-
dos, ou seja, de alguma forma o Estado tem um papel importante naquela 
indústria, e seria necessário avaliar até que ponto isso pode produzir ou não 
incentivos a condutas anticoncorrenciais: essa é uma pergunta não trivial, 
também difícil de responder de uma maneira geral. Pode-se estudar a questão 
dos incentivos dos agentes envolvidos nessas indústrias, mas ressalto: não 
é uma questão geral. 

Eu deixo então a maior parte do meu tempo para as questões de debate, 
se assim for. É isso. Muito obrigado.

Andrea Gomes da Silva 

Bom dia. Antes de mais nada, gostaria de explicar porque, apesar de 
ser portuguesa, vou falar em inglês. Há dois motivos: o primeiro é que, pura 
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e simplesmente, o meu idioma de trabalho é o inglês, portanto, no que diz 
respeito a temas técnicos, sinto-me mais à vontade em inglês. O segundo é 
que, apesar de falarmos todos português, eu tenho descoberto ao longo dos 
anos e ao longo das minhas visitas ao Brasil que há certas palavras que têm 
um significado muito diferente no Brasil do que têm em Portugal. Eu nunca 
hei de me esquecer de uma conversa com um amigo brasileiro em que eu 
disse que se pagavam propinas no ensino secundário em Portugal. Ele ficou 
horrorizado e eu não percebi o porquê. E foi só ao longo de uma conversa 
de uns 20 minutos que descobrimos que uma propina no Brasil é um subor-
no, quanto em Portugal é uma mensalidade. Portanto, para evitar confusões 
desse gênero, vou passar para o inglês mas tenho o prazer de responder a 
perguntas em português.

So, changing languages. I touch on two topics. First

The reform of article 82 and the supermarket code of conduct

	 Paper prepared for the 11th IBRAC Conference on 25th and 26th 
November, 2005, Campos Do Jordão, Brazil

1. Introduction

1.1 This paper has been prepared in the context of the 11th IBRAC 
conference. The discussion topic allocated to the Panel which I was invited 
to join is the “abuse of a dominant position”. As will be familiar to all of us 
attending the conference, this concept is one of the three limbs which un-
derpin competition policy in most anti-trust systems around the world (the 
other two being the control of anti-competitive mergers and the control of 
anti-competitive agreements). 

1.2 In the context of this topic, I was asked to address two specific 
issues: 

(i) the reform of Article 8255 – as many of you will know, Article 82 
is the European provision controlling the behaviour of companies 
with substantial market power. It applies not only to companies 
based in the European Union (EU), but also to those companies 
whose activities have an effect on trade within the EU; and 

55 The text of Article 82 is at Annex 1 to this paper.
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(ii) a topic which is a very British affair: the Supermarket Code of 
Conduct (Code) which governs the relations between large UK 
grocery retailers and their direct suppliers. Grocery retailers are 
of course subject to general competition law rules, so the Code 
is effectively a piece of “soft” sector-specific regulation – some-
thing which most of us tend to associate with recently liberalised 
industries undergoing the transition from a protected monopoly 
to a sector open to competition, not with markets which are open 
to competition.

1.3 This paper focuses on the first of these issues – the reform of Article 
82 – as the breadth of the topic means that it benefits from more attention than 
I was able to give it in my oral presentation. The Code is a more limited topic 
and was therefore largely covered in my oral presentation, although for ease 
of reference, the key provisions of the Code are at Annex 2 to this paper. 

1.4 In discussing the reform of Article 82, I will start by describing 
briefly why reform was needed and the current status of the review process. 
I will then focus on some of the “hot topics” currently being debated by 
European anti-trust practitioners (both lawyers and economists alike) and 
highlight some of the points which I find particularly interesting. I do not 
claim to have answers to the points raised, but they are ones which I feel 
would benefit from further debate. 

1.5 The specific points which I will touch on are:
● the possible tension between a move to a more “effects based” 

approach and the need for legal certainty;
● the clarification of how the concept of dominance is to be applied 

in the future; and
● the application of Article 82 to a collectively dominant position. 

2. The Reform of Article 82

Why the need for reform?

2.1 To my mind, there are two key drivers behind the process of reform 
which is currently underway:

(a)  acceptance that the objective of competition law should be to 
enhance consumer welfare and ensure the efficient allocation 
of resources. This objective is met by the revised European 
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Community Merger Regulation (ECMR) and by Article 81 (the 
provision prohibiting anti-competitive agreements), but not by 
much of the Article 82 case law; and 

(b) a growing acknowledgement of the role of economics in competi-
tion law policy – this influenced heavily the recent reforms to the 
ECMR and the treatment of agreements falling under Article 81; 
Article 82 (and its predecessor, Article 86) however, had really 
not been looked at since it was implemented in the 1960s56.

2.2 It is in this context that, towards the end of last year (2004), the 
European Commission (Commission) announced that it was undertaking a 
thorough review of its policy under Article 82. 

2.3 Insofar as the reform process is concerned, the likely “output” of 
the reform is a set of guidelines similar to those issued in relation to mergers 
and vertical restraints which will give businesses and their advisers greater 
clarity as to how the rules would be applied. Early this year,57 working papers 
on “dominance and some of the major abuses such as predation, bundling, 
refusal to deal and loyalty rebates” were promised but have not yet mate-
rialised. Current indications from the Commission are that draft guidelines 
will be issued before the end of this year.
So what do we know about the Commission’s thinking?

2.4 The following key themes were outlined by Neelie Kroes (the 
European Competition Commissioner) in her speech to the Fordham Law 
Institute in late September this year58:

● confirmation that the objective of Article 82 is to enhance consu-
mer welfare and ensure an efficient allocation of resources (i.e. 
the same as under merger review and Article 81);

● confirmation that the current review focuses only on exclusionary 
abuses; exploitative ones will be considered in a second phase;

56 The Treaty of Rome was signed in Rome on 25 March 1957, and entered into force 
on 1 January 1958. However, the implementing regulation dates from 1962. 

57 Antitrust Reform in Europe: A Year in Practice”, IBA/EC Conference, Brussels, 11th 
March 2005. 

58 Available at http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/
05/537&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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● clarification that there is no intention to propose a radical change 
in enforcement policy;

● the move to a more economic or “effects based” approach to Article 
82, rather than a per se infringement or “form based” approach;

● the identification of “dominance” with “substantial market 
power”;

● the possible introduction of an efficiency defence (probably similar 
to that which exists in relation to merger review and Article 81); 
and

● the introduction of an “as efficient competitor test” in the context 
of pricing abuses. 

2.5 However, even before this clarification from the Commission, 
there had already been a number of contributions to the debate. One of the 
most recent is a report published in July this year, which was commissioned 
by the Chief Economist of DG Comp from the European Advisory Group 
on Competition Policy.59 In addition, papers on a range of topics have been 
prepared by lawyers and economists active in the anti-trust field, some of 
which were presented at the Global Law Centre Conference held in Brussels 
in June this year. 

2.6 These papers broadly welcome a move towards a more effects 
based approach. From an economic perspective, this makes perfect sense: 
competition law is based largely on economic theory and will best achieve its 
aims if it is applied using an approach based on economic effects. However, 
some commentators have identified a risk that in practice, such an approach 
may not give businesses and their advisers the necessary degree of legal 
certainty to enable them to make business decisions. There is thus a tension 
between these two aims which is recognised in a number of the papers, and 
more generally. In this context, it is worth noting that the US has an effects 
based approach and concerns over legal certainty seem to be less acute than 
in the EU. However, this may be explained by the fact that the US “threshold” 
for intervention is higher (“monopoly concerns” arise at around 60-70%). 
Moreover, the court based system means that the standard of proof required 
for an adverse finding is also higher. Thus, businesses may feel that they have 

59 Available at http://europa.eu.int/comm/competition/publications/publications/
#UDIES
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greater flexibility in setting their commercial strategies than in a jurisdiction 
with a lower threshold for intervention.

2.7 The next section of this paper offers some thoughts on the inconsis-
tencies and concerns which are raised by the current “form based” approach 
and argues that whilst legal certainty is of great importance, this should not 
lead to the rejection of an “effects based” approach. Rather, it points towards 
the adoption of a moderated effects based approach which combines an analy-
sis of the economic effects with some clear guidelines and a high standard 
of proof which provide the requisite level of certainty. 

Reconciling legal certainty with an effects based approach

2.8 Before moving on to consider the merits of a more effects based 
approach, it seems sensible to look first at some of the problems with the 
current approach. The sections below do not do this exhaustively – they 
simply highlight some of the features which have given rise to a concern that 
recent case law from the Commission and the European Courts60 has failed 
to provide continuity and legal certainty.

2.9 Two of the most significant Article 82 cases in recent years 
(Michelin61 and BA62) exemplify the form based approach which has been 
prevalent in the approach of the European institutions to date. In these cases, 
first the Commission and then the Court, found that the rebates granted in 
each case had the “inherent effect” of restricting competition. Claims made 
on appeal that the Commission should have demonstrated a link between the 
rebates in question and an actual effect on competition, were rejected. 

2.10 In Michelin for example, the Court confirmed in its judgment that 
“in the contested decision, the Commission did not examine the specific effects 
of the abusive practices. Nor can it be required to do so.”63 Moreover, the 

60 Throughout this paper, the term Courts refers to the Court of First Instance and to 
the European Court of Justice. The term Court (in the singular) refers only to the 
Court of First Instance.

61 Case T-203/01 Manufacture française des pneumatiques Michelin v Commission of 
the European Communities [2003] ECR II-4071.

62 Case T-219/99 British Airways plc v Commission of the European Communities 
[2003] ECR II-05917. 

63 Case T-203/01 Manufacture française des pneumatiques Michelin v Commission of 
the European Communities [2003] ECR II-4071, para 258.
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Court stated that in the context of Article 82, “establishing the anti-compe-
titive object and the anti-competitive effect are one and the same thing.” 64 
Similarly, in the BA/Virgin case, the Court said that “for the purposes of es-
tablishing an infringement of Article 82 EC, it is not necessary to demonstrate 
that the abuse in question had a concrete effect on the markets concerned. 
It is sufficient…to demonstrate that the abusive conduct… tends to restrict 
competition, or, in other words, that the conduct is capable of having, or 
likely to have, such an effect.”65 

2.11 As an aside, Virgin also filed a complaint in the US in 1997 alle-
ging predatory foreclosure in respect of the same rebate scheme. Neither the 
US nor the EU proceedings established what the effect of the rebate schemes 
actually was but interestingly, the US court found in favour of BA (assuming 
the scheme to be beneficial), whilst the Commission and the Court found 
against BA, (assuming the scheme to have a negative effect).

2.12 By rejecting the need to find a nexus between the particular re-
bate scheme and an adverse effect on competition, these judgments served 
to reinforce what is effectively a per se prohibition on loyalty rebates by 
dominant companies. However, it is widely recognised (particularly in the 
economic literature) that the economic effects of rebate systems (including 
loyalty rebates) are ambiguous and in practice, depend not only on the type 
of rebate in question, but also on the features of the market in which they 
are applied. 

2.13 In the UK context, this is recognised in the Office of Fair Trading’s 
(OFT) draft guidelines for the assessment of conduct.66 These state that price 
competition through rebates is generally to be encouraged. In particular, the 
guidelines identify that loyalty rebates may promote a “level playing field” 
by allowing large and small companies to benefit from the same discounts. 
Thus, if two companies (one large and one small) purchase a key input from 
a dominant supplier, a quantity or volume rebate (generally deemed to be 
unobjectionable) would in all likelihood enable the larger supplier to obtain 
lower input prices than its smaller competitor. However, a loyalty rebate 
might have the opposite effect (as it does not depend on overall volumes of 

64 Ibid, para 241.
65 Case T-219/99 British Airways plc v Commission of the European Communities 

[2003] ECR II-5917, para 293.
66 OFT draft competition law guideline for consultation, April 2004 at paragraph 

5.6.
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purchases). This might enable the smaller supplier to source the input more 
cheaply than its larger rival and thus be more competitive in the downstream 
market than would otherwise have been the case. 

2.14 This is just one example of the ambiguous effects of rebates to 
which I have referred above. However, it illustrates clearly one of the draw-
backs associated with the current per se rules against loyalty rebates which is 
that the policy may produce a number of “false positive” results i.e. prohibit 
schemes which would in practice bring clear competitive benefits. As such, 
it unnecessarily fetters the ability of dominant companies to adopt certain 
commercial practices, which might actually benefit consumers. 

2.15 Another concern raised by the current form based system is that 
by its very nature, it relies on a number of presumptions. Some of these have 
become per se prohibitions (e.g. that loyalty rebates by dominant companies 
are always anti-competitive) and some of which are rebuttable (e.g. that a 
market share of 50% and over is indicative of dominance). As a lawyer, these 
presumptions concern me as it is prima facie inconsistent with the principle 
that the burden of proof is on the party alleging the infringement.67 It is also 
inconsistent with the presumption of innocence recognised by the Court to 
apply in competition cases.68 

2.16 A move to an effects based approach would resolve these concerns. 
However, there is arguably, a tension between the adoption of a pure effects 
based approach and legal certainty. In fact, the key risk associated with a 
pure effects based approach is that rather than improving legal certainty, it 
will arguably do the opposite. In practice, a full effects based approach would 
require companies and their advisers to anticipate all the effects of a particular 
practice (possibly on a number of different markets) before the practice is 
implemented. In view of the high fines and damage to commercial reputation 
as a result of getting this wrong, the need for certainty becomes very clear. 

2.17 Taking a step back though – is this need to assess likely effects 
on a prospective basis so very different to the position in which companies 
and their advisers find themselves when considering a particular merger? 

67 Article 2, Regulation 1/2003.
68 See for example, Case C-199/92P Hüls v. Commission ECR [1999] pI-4287 at point 

150 “given the nature of the infringements in question and the nature and degree 
of severity of the ensuing penalties, the principle of the presumption of innocence 
applies to the procedures relating to infringements of the competition rules… that 
may result in the application of fines or periodic penalty payments.” 
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Practitioners are regularly asked by their clients to advise on the likelihood 
of a particular merger raising competition concerns and therefore being 
prohibited or subject to remedies. Giving this advice effectively entails an-
ticipating what the effects will be of something which has not yet occurred 
(the merger). This prospective assessment is then carried forward to the 
notifications and discussions with the relevant competition authority, which 
must decide (on a prospective basis) whether the proposed merger will ad-
versely effect competition. 

2.18 So, why do some commentators have reservations about an effects 
based approach in relation to assessing the likely outcome of certain types 
of behaviour, when practitioners are able to work within this effects based 
world in relation to mergers? I would suggest two reasons for this:

● first, although merger control (in Europe at least) has been around 
for fewer years than Article 82 and its national equivalents, 
practitioners have greater experience of advising on prospective 
mergers than in relation to pricing and discount policies. This 
may be because the consideration of such policies often remains 
within companies’ commercial departments, whilst companies 
contemplating a merger are more likely to seek external advice. 
Moreover, many Article 82 investigations have in the past, been 
closed by the Commission after reaching a settlement with the 
parties. In these cases, no reasoned decision is published. As a 
result, there are fewer published Article 82 decisions to serve as 
precedents and help inform legal certainty; 

● second, in Europe at least, the merger control regime is arguably 
a half-way house between a full effects based assessment and a 
more rule or presumption based approach. By this I mean that 
whilst the importance of carrying out a full economic analysis is 
increasingly recognised in a number of jurisdictions, there are a 
number of guidelines and proxy tests (including initial screening 
devices such as market shares and HHIs69, but also issues such 
as whether there are switching costs) which are useful in deter-
mining what the likely effects of the merger will be. These allow 

69 The Herfindahl-Hirschman Index is an index of market concentration which is com-
puted by summarising the squares of the market shares of individual participants, 
used by some competition authorities as an indication of concentration levels in the 
sector.
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practitioners to form a view of the likely effects of a merger and 
achieve a relatively high degree of legal certainty without carrying 
out a full empirical analysis of each point. 

So what does this mean for the reform of Article 82?

2.19 Personally, I welcome a shift away from the current form based 
approach, to a more effects based one. However, I would also like legal cer-
tainty to ensure that it is possible to advise clients with confidence. My view 
is that it will only be possible to reconcile these somewhat conflicting aims if 
a balance is struck between assessing the likely economic effects and having 
predictable rules. In assessing the likely economic effects, my view is that 
an adverse finding should only be made where evidence has been produced 
to show to a sufficient standard of proof that a particular theory of harm will 
actually produce harm in a particular case. Some helpful guidelines might 
include:

● “safe harbours” – these exist in the Article 81 sphere and are a 
useful tool for assessing the likely treatment of vertical agreements. 
In the Article 82 context, they might for example, apply to rebates 
for a short reference period which cover up to a certain percentage 
of the customer’s demand;

● negative presumptions – in the UK, the OFT has said it “considers 
it unlikely that – an undertaking will be individually dominant 
if its share of the relevant market is below 40 per cent”70. This 
would provide some certainty and does not offend the principle 
of innocence in the same way as a positive presumption; and

● an efficiencies defence – there is precedent for this in both the field 
of merger control and the control of anti-competitive agreements 
in Europe. In the Article 82 arena, it might in the areas of “hard 
core” practices, include allowing the defendant company to de-
monstrate clear pro-competitive effects and/or efficiencies which 
would render the practice lawful (indeed, Neelie Kroes’ speech at 
Fordham suggests that she would welcome a symmetry in approach 
to efficiencies under Articles 81 and 82 and the ECMR).

70 OFT, Assessment of market power guideline, December 2004 at paragraph 212.
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Reappraising the Concept of Dominance 

2.20 The first step in assessing whether a company is abusing a domi-
nant position is, of course, to establish whether the company does in fact have a 
dominant position. However, much of the European case law and commentary 
to date has focused on the second question – of whether there has been an 
abuse – rather than on the first. This focus might lead one to assume that the 
law on dominance is clearly established and well understood. In fact, this is 
not the case and the law on dominance remains far from satisfactory. 

2.21 Dominance (essentially a legal concept) was defined by the Court 
in United Brands as: “a position of economic strength enjoyed by an under-
taking which enables it to prevent effective competition being maintained 
on the relevant market by affording it the power to behave to an apprecia-
ble extent independently of its competitors, customers and ultimately of its 
consumers”71.

2.22 This definition suggests that there are two elements to a finding of 
dominance: (i) the ability to prevent effective competition being maintained 
on the relevant market; and (ii) the ability to act independently of competi-
tors, customers and consumers. However, the Court did not go on to explain 
whether these limbs are cumulative, such that both must be satisfied for there 
to be finding of dominance, or whether the finding of one, implies the exis-
tence of the other. Case law since United Brands has not clarified this any 
further; neither does it distinguish between these two limbs, either expressly 
or implicitly. As a result, the current position is rather unsatisfactory, with a 
tendency to focus on market shares as a proxy for dominance, together with 
an acknowledgement that “other factors” are also relevant to the assessment. 
This approach is highlighted in the following quotation from Akzo:

“With regard to market shares the Court has held that very large market 
shares are in themselves, and save in exceptional circumstances, evidence of 
the existence of a dominant position.”72

And from Michelin:
“a number of structural indications, the most important of which is 

Michelin’s market share, point to this conclusion. Second, an analysis of 

71 Case 27/76 United Brands Company and United Brands Continentaal BV v 
Commission of the European Communities [1978] ECR 207, para 65.

72 Case C-62/86 AKZO Chemie BV v Commission of the European Communities [1991] 
ECR I-3359, para 60.
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Michelin’s behaviour on the relevant markets brings to light certain attitudes 
and practices which are typical of a company in a dominant position.” 73

2.23 Thus, the current position is that there is a (rebuttable) presumption 
that a share of 50% and over is indicative of dominance. This clearly offers 
legal certainty (and does not therefore give rise to the concerns described 
earlier in relation to an effects based approach). However, it gives rise to a 
number of other objections:

(i) in order to determine market shares, it is first necessary to define the 
relevant market. In cases where the concern is that the behaviour 
of the company in question has resulted in prices being above 
the competitive level, the “cellophane fallacy”74 will render this 
impossible;

(ii) it is likely to deter a number of companies with shares in this range 
from adopting business practices which may be entirely unobjec-
tionable or even pro-competitive (see for example, the argument 
in relation to loyalty rebates at section 2.12 above); and 

(iii) from a legal perspective, it also gives rise to the same objections 
in relation to the allocation of the burden of proof discussed at 
2.14 above.

2.24 Neelie Kroes’ recent speech at Fordham suggests that the 
Commission may review its approach to dominance in practice. In her speech 
she said: 

“… naturally I identify dominance with substantial market power.
In order to conclude that a company has substantial market power one 

must conduct a detailed analysis of key issues such as the market position of 

73 2002/405/EC: Commission Decision of 20th June 2001 relating to a proceeding 
pursuant to Art. 82 of the EC Treaty, para 173.

74 So called after the Du Pont case in the US. In that case, Du Pont argued that cellophane 
was not a separate market since at prevailing prices, cellophane could be shown to 
have a high cross-price elasticity of demand with other flexible packaging materials 
such as aluminium foil. The US Supreme Court did not recognise that a high own 
price elasticity and the identification of effective substitutes at prevailing prices may 
simply be a result of the exercise of existing market power. This has since been noted 
by a number of commentators who have pointed out that the alternative products 
would only be an effective constraint on Du Pont’s prices if the preliminary price 
were the competitive one.
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the allegedly dominant company, the market position of competitors, barriers 
to entry and expansion, and the market position of buyers.

This means that I consider that high market shares are not – on their 
own – sufficient to conclude that a dominant position exists.”

2.25 Ms Kroes’ statement that she “naturally” identifies dominance 
with substantial market power is telling – she has translated the legal concept 
of dominance into the economic concept of substantial market power. As we 
will see, this arguably provides a more appropriate test for assessing whether 
a firm’s behaviour should be looked at more closely. It is however, somewhat 
at odds with much of the case law to date.

2.26 From an economic perspective, competition will be effective when 
no firm (or group of firms) is able to exercise (substantial) market power. The 
definition of market power which has been adopted by both the European 
Commission and the OFT is (broadly) the ability profitably to raise prices 
above the competitive level.75 Whether such an ability exists, turns on a num-
ber of factors (e.g. barriers to entry and expansion), most of which are listed 
in the extract from Ms Kroes’ speech quoted above. Thus, if the Commission 
were to clarify that by dominance, it is referring to the concept of substantial 
market power familiar to economists, it would have a ready made “tool kit” 
with which to assess whether such power existed. And, whilst market shares 
would remain a useful first screen for “dominance”, they would no longer 
need to be used as a proxy for it. 

And what about collective dominance?

2.27 Economic theory recognises that market power can be exercised 
jointly, by two or more firms, as well as by a single firm. The classic means 
of jointly exercising market power is through a cartel. However, absent any 
cartel, it is still possible for firms jointly to exercise market power in oli-
gopolistic markets when certain market conditions are present. Under these 
conditions, independent firms may act in a parallel manner (for example, 
to reduce output) without entering into a formal agreement or a concerted 
practice. However, the effects are the same as those which would occur with 
an explicitly collusive arrangement. This outcome is traditionally known to 

75 Although market power can also manifest itself through an effect on quality, service 
and innovation. 
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European lawyers as collective dominance and to economists as tacit collu-
sion or tacit coordination.76 

2.28 The issue of collective dominance has been one of the most con-
troversial issues in the recent history of the ECMR and it remains to be seen 
how large a role it will play in the debate in relation to the reform of Article 
82. My own view is that it should certainly be addressed in the debate, albeit 
for somewhat different reasons to those which led to its prominence in the 
ECMR field. 

2.29 Before going on to consider collective dominance in the Article 
82 context, it is worth describing briefly the reason for the controversy 
surrounding collective dominance in the ECMR context. Article 2(3) of the 
“old” ECMR77 provided that a concentration which creates or strengthens a 
dominant position as a result of which competition would be significantly 
impeded, should be declared incompatible with the common market. This 
wording does not refer specifically to a dominant position enjoyed by more 
than one undertaking. Linguistically therefore, it could be argued (and indeed 
was argued) that the ECMR applied only to single firm dominance. In prac-
tice, the Commission and the Courts have since Kali und Salz78 interpreted 
the text to include collective dominance.

2.30 The same linguistic issue does not arise in the Article 82 context 
because the text of the article explicitly covers an abuse by “one or more 
undertakings.” Nonetheless, the application of Article 82 to behaviour by a 
group of companies has not always been accepted by the courts. 

2.31 In Hoffmann-La Roche, the Court seemed to suggest that problems 
of collective dominance could not be tackled under Article 82:

“A dominant position must also be distinguished from parallel cour-
ses of conduct which are peculiar to oligopolies in that in an oligopoly the 
courses of conduct interact, whilst in the case of an undertaking occupying a 
dominant position the conduct of the undertaking which derives profits from 
that position is to a great extent determined unilaterally.”79

76 These terms are used interchangeably in this paper. 
77 Council Regulation 4064/89 which was in force until 1st May, 2004. 
78 Case No IV/M.308, OJ [1994] L 186/38.
79 Hoffmann-La Roche v. Commission, Case 85/76 [1979]3 CMLR 211, paragraph 

39.
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2.32 This apparent rejection of Article 82 as a tool for dealing with 
oligopolistic behaviour is understandable in the context of the thinking on 
collective dominance at the time. Against this background, it made sense 
to assume that oligopolists involved in anti-competitive agreements and 
concerted practices (i.e. explicit collusion) would be caught by Article 81. 
However, this approach was thrown into doubt by the Court’s decision in 
the Italian Flat Glass80 case in 1990. The Commission’s finding that the 
companies in question had collectively abused a dominant position was 
overturned on appeal, but the Court confirmed that collective dominance 
could exist under Article 82, although the Commission had failed to show it 
existed in that case.81 The relevant test for collective dominance in the Article 
82 context was clarified in Compagnie Maritime Belge Transports.82

2.33 Having established that Article 82 does apply to collective as well 
as to single firm dominance, the question then arises as to what constitutes 
an abuse, an area which is under-developed in the case law. In this context, 
it is important to remember that having a dominant position is not unlawful 
– only conduct amounting to abuse is. In the “single firm” context, there is 
thus a two-stage process: first, showing dominance and then, if this is found 
to exist, considering whether there is an abuse. It has been argued (on the 
grounds set out below) that in the world of collective dominance, the finding 
of a collectively dominant position in itself implies an abuse:

● first, firms will have an incentive to coordinate tacitly only if such 
a course of action is profitable. This will inter alia be the case 
where prices are higher than they would have been, absent the tacit 
coordination. Thus, if firms coordinate, this can imply that prices 
are higher than they would have been, absent the coordination. 
Arguably therefore, the tacitly collusive outcome in itself, has an 
adverse effect on competition and could therefore be considered 
an abuse. But if it is the existence of tacitly collusive behaviour 
which defines the existence of a dominant position, then it is 
difficult to see the distinction between dominance and abuse;

80 89/93/EEC: Commission Decision of 7 December 1988 relating to a proceeding 
under Articles 85 and 86 of the EEC Treaty.

81 Cases T-68/89 Società Italiana Vetro Spa v. Commission [1992] 5 CMLR 302, pa-
ragraph 358.

82 Cases T– 24/93 Compagnie Maritime Belge Transport NV v Commission [1996] 
ECR II-1201.
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● second, the Commission is able, under the ECMR to prevent a 
merger which is predicted to lead to tacit coordination. It is ar-
guable therefore that if potential coordination can be prevented 
under the ECMR, actual coordination should be condemned under 
Article 82 (without any further finding of abuse being necessary), 
otherwise there is an asymmetry of approach in the application of 
the two provisions.

2.34 The counter arguments to such an approach are as follows:
● as a practical matter, one can see how collectively dominant firms 

might be involved in an exploitative abuse such as excessive pri-
cing. However, it is less clear how, without any explicit contact 
between themselves, they could collectively be involved in for 
example, discrimination against certain customers. As a result 
finding the abuse within the existence of a collectively dominant 
position becomes problematic;

● more generally, since tacit collusion comes about not because of 
an explicit agreement between firms, but rather because they have 
adapted themselves rationally to the conditions of the market in 
which they operate, to condemn this (rational) parallel behaviour 
as abusive would seem perverse;

● moreover, it is not clear what would constitute an effective remedy 
in this situation – certainly, it would be possible to fine the compa-
nies concerned. However, for the (rational) abusive parallelism to 
stop, the companies in question would need to stop acting adapting 
their behaviour to market conditions and therefore, to stop acting 
rationally.

2.35 As a matter of logic, the former approach holds a certain attraction. 
However, for the practical considerations outlined above, I do not feel that 
this is a workable solution. As a result, I would add to my Article 82 reform 
“wish list”, a desire for guidance as to how the Commission will apply Article 
82 to a position of collective dominance.

3. Concluding remarks

3.1 The reform of Article 82 is still in its infancy. The forthcoming pro-
cess of consultation will hopefully generate more lively debate in relation to 
the pros and cons of the current form based approach and the suggested new 
effects based one. This paper does not purport to be an exhaustive assessment of 
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either of these, but I hope that it has served to highlight some of the interesting 
issues which the Commission and European practitioners and commentators 
will be considering in the forthcoming months, as well as some of the inherent 
tensions and contradictions which they will need to address. 

November 2005 

Annex 1

Article 82 EC Treaty

Any abuse by one or more undertakings of a dominant position 
within the common market or in a substantial part of it shall be 
prohibited as incompatible with the common market insofar as it 
may affect trade between Member States.
Such abuse may, in particular, consist in:
a) directly or indirectly imposing unfair purchase or selling 

prices or other unfair trading conditions;
b) limiting production, markets or technical development to the 

prejudice of consumers;
c) applying dissimilar conditions to equivalent transactions with 

other trading parties, thereby placing them at a competitive 
disadvantage;

d) making the conclusion of contracts subject to acceptance by 
the other parties of supplementary obligations which, by their 
nature or according to commercial usage, have no connection 
with the subject of such contracts.

Annex 2

Summary of Supermarket Code of Conduct

Who does it apply to?
All UK supermarkets with a market share of grocery sales of 8% or 

more.
What does it apply to?
Relationships between the supermarkets and their direct suppliers.
What does it do?
The key provisions are as follows:
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•	 supermarkets’ terms of business must be available in writing;
•	 supermarkets are required to pay suppliers “within a reasonable 

time”;
•	 supermarkets may only require a supplier to reduce the agreed price 

or increase the agreed discount if reasonable notice is given;
•	 suppliers may only be required to make a lump sum payment 

as a condition of stocking the product if: (i) the payment relates 
to a promotion; or (ii) in relation to new products, the fee is a 
reasonable estimate of the risk run by the supermarket in stocking 
the product;

•	 supermarkets may not require suppliers predominantly to fund 
promotions;

•	 supermarkets are required to train their staff on the requirements 
of the Code;

•	 if disputes arise and cannot be resolved between the supermarket 
and the supplier, the supermarket must, at its own expense offer 
the services of a mediator.
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DEBATE

Sérgio Varella Bruna

Eu devia ficar quieto, mas, enfim, eu queria propor uma reflexão filosó-
fica, talvez, que tem que ver com o que o Andréa colocou, que é relacionado 
com os objetivos da Lei de Concorrência e diz respeito à importância da 
constatação de efeitos nas práticas verticais.

Existe uma compreensível intolerância das autoridades do mundo 
inteiro com práticas horizontais, e isso faz, de certo modo, no nosso caso, 
com base na Lei ou não, que se prescinda da constatação concreta de efeitos 
no caso das práticas horizontais ou pelo menos que se coloque isso em uma 
posição de menor importância. 

Mas, no caso das práticas verticais, a questão dos efeitos tem que ver 
com os próprios objetivos da Lei de Concorrência, ou seja, quais são os obje-
tivos que nós atribuímos ou devemos atribuir a uma Lei de Concorrência? 

Então, o que eu queria propor como questões – na verdade são algu-
mas – é, em primeiro lugar: qual é a importância da constatação concreta de 
efeitos como requisito à condenação de uma prática vertical?

Em segundo lugar: a própria dominância da firma pode ser considerada 
um efeito do abuso de posição dominante ou um efeito da prática vertical 
abusiva? 

Essa é uma questão que o Fagundes já abordou, quer dizer: podemos 
considerar a dominância em si como ilícita ou é necessário que além da 
dominância se prove a existência de algum efeito anticompetitivo, de algum 
efeito de redução do bem-estar?

Se estamos caminhando para o primeiro caso, do ponto de vista prá-
tico, a autoridade conseguiria provar a ilicitude da prática vertical com uma 
definição mais restrita de mercado relevante. Então, não precisaria constatar 
um efeito de perda de bem-estar, mas apenas restringir o mercado relevante, 
o que aumentaria a participação, e a dominância em si seria ilícita.

Mencionou-se o caso Alcoa. Eu só queria lembrar que o caso Alcoa 
talvez seja uma das “Genis”. A Escola de Chicago tem várias “Genis” na 
literatura, e o caso Alcoa é uma delas. Esse caso é extremamente criticado 
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sob o argumento de que a intervenção acabou interferindo numa empresa 
eficiente. Então, se tendemos a considerar que a dominância em si é um 
dos efeitos que se pode averiguar para fins de demonstração da ilicitude 
da conduta, corremos o risco de intervir em firmas eficientes. O outro lado 
dessa moeda é que podemos colocar uma questão, que está relacionada com 
a solução que se adota na Inglaterra de disciplinar processos competitivos 
com base na regra da ilicitude per se, isto é, em vez de exigir dominância ou 
efeitos anticompetitivos que reduzem o bem-estar, podemos pender para a 
regulação de hipóteses per se. Eu já escrevi um pouco sobre isso, negando a 
possibilidade da existência de hipóteses per se no Brasil. Mas depois, pensan-
do melhor, verifiquei que, por exemplo, passar o sinal vermelho no trânsito é 
uma hipótese per se e ninguém diz que isso é inconstitucional. Então, talvez 
pudéssemos caminhar para uma solução como esta. No primeiro caso, pen-
deríamos para uma concepção da Lei de Concorrência como algo que deve 
defender o bem-estar do consumidor; no segundo caso, penderíamos para uma 
concepção da Lei de Concorrência como algo que deve encarar a concorrência 
como um processo, não necessariamente vinculada à necessidade de constatar 
o bem-estar do consumidor, mas sim a uma crença de cunho ideológico de 
que a manutenção da concorrência como um processo tende a um resultado 
favorável do ponto de vista social. Eu gostaria, então, de propor esta questão: 
Qual a importância da constatação dos efeitos e se a mera dominância é um 
dos efeitos que, se constatado, pode gerar a ilicitude?

Elizabeth Farina: É uma posição razoavelmente consolidada na 
literatura e na prática das agências que a dominância decorrente de uma con-
corrência on the merits não tem que ser posta em cheque ainda que chegue 
a mais de 70%. Se decorreu de uma concorrência leal, baseada na eficiência 
e em estratégias bem-sucedidas de inovação de produto, processo etc., não 
há por que questionar a situação de dominância de um firma. A necessidade 
de identificação real do efeito de bem-estar limita muito a sua possibilidade 
de avaliação porque é preciso esperar o efeito ocorrer para tomar uma provi-
dência. Isso significa que muitas vezes o dano já ocorreu e é difícil recuperar 
ou recompor a situação de concorrência que se gostaria de evitar que fosse 
prejudicada. Também acho que se adotarmos um critério muito restritivo em 
termos de padrão de prova, onde se tem de mostrar que houve um efeito real 
sobre o bem-estar do consumidor, acaba-se levando a uma análise que tende 
a preservar o processo competitivo. Há uma dificuldade em separar o que se 
está protegendo: o processo ou o concorrente. Eu preferiria manter o espírito 
de nossa legislação, que fala de efeitos potenciais, sem haver a necessidade 
de o efeito comprovado real já ter ocorrido. 
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Aproveito para fazer uma pergunta para a Andréa. Você mencionou 
um critério de comportamento independente dos consumidores como base 
de dominância. Em economia, o conceito de oligopólio é de interdependên-
cia. Qualquer mercado oligopolista exige que haja uma interdependência 
dos rivais. Como conciliar um critério que exige uma capacidade de inde-
pendentemente adotar uma prática como a de oligopólio com o conceito 
de interdependência? Uma segunda questão: Pareceu-me que na questão 
dos supermercados o objetivo maior é regular a distribuição de margens 
na cadeia produtiva do que propriamente defender uma concorrência ou os 
efeitos deletérios sobre o consumidor. Você, inclusive, disse que o consu-
midor está feliz. Como vocês têm trabalhado essa questão de a agência de 
concorrência interferir na distribuição de margem dentro da cadeia vis-à-vis 
os efeitos finais.?

Luis Vasconcellos: Complementando a resposta da Elizabeth: Quando 
falamos em análise de conduta, a autoridade atua necessariamente de manei-
ra passiva, ao contrário do ato de concentração que esteja substituindo um 
contrato por uma troca de ativos numa integração vertical, que é prospectiva. 
No caso de conduta, já ocorreu quando veio ao conhecimento da autoridade 
antitruste. Se produziu efeitos ou não, o artigo 20 diz que é passível de ensejar 
uma condenação das empresas envolvidas. Outro ponto ressaltado em rela-
ção às práticas verticais: é bom lembrar que em relação à cadeia produtiva, 
que pode ser bem longa, se chega ou não ao consumidor, isso depende das 
elasticidades preço da curva de oferta e demanda. Vou lembrar o resultado 
de economia do setor público. Por que se tributam bens cuja demanda é ine-
lástica? Por que se tributam cigarros e bebidas alcoólicas? Porque as elastici-
dades preço/produto são inelásticas. Ao tributar o fabricante, o preço desses 
produtos será transmitido ao final da cadeia, ou seja, o consumidor final. Isto 
só não aconteceria se tivéssemos ao longo da cadeia uma elasticidade preço 
infinitamente elástica, ou seja, o consumidor seria muito pouco sensível aos 
preços, o que é difícil pressupor numa indústria verticalmente integrada. 

Essa discussão beira à tautologia. É uma discussão de grau: algum 
efeito chegará ao consumidor final.

Jorge Fagundes: O Sérgio colocou diversas perguntas mais importante 
que têm que ver com os objetivos da Lei Antitruste, e como isso se relaciona 
com trade-offs de curto prazo, de longo prazo, bem-estar do consumidor, de 
curto e longo prazos, e processo competitivo. A crença difundida por toda 
teoria econômica é de que o processo competitivo entendido como rivali-
dade entre empresas é benéfico, sobretudo no longo prazo. O que implica 
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eficiências dinâmicas. É a rivalidade que vai implicar pressões para que as 
firmas reduzam custos, inovem ao longo do tempo, baixem seus preços etc. 
Se entendermos o processo competitivo e valorizarmos o longo prazo, pode 
surgir um trade-off entre determinadas práticas que no curto prazo, ainda que 
benéficas do ponto de vista do bem-estar social, comprometem o processo 
competitivo e, portanto, esse aspecto dinâmico de benefícios de longo prazo. 
Vou dar um exemplo: Imaginemos um contrato de exclusividade praticado 
por uma empresa com posição dominante. Esse contrato, na medida em que 
fecha a determinados distribuidores mais eficientes implica de um lado o 
aumento dos custos dos rivais. De outro lado, para a empresa dominante, 
esses contratos podem ser eficientes do ponto de vista privado. Ao equilibrar 
isso num modelo pode-se descobrir que no curto prazo, numa análise estáti-
ca, esses ganhos de eficiência privados de alguma forma são repassados aos 
consumidores, mas ao mesmo tempo essa eficiência privada, nesse exemplo 
meu construído, impacta decisivamente a competitividade dos rivais meno-
res porque aumenta os seus custos de distribuição. Há um nexo causal. São 
esses contratos que implicam o aumento dos custos de distribuição de rivais. 
Numa análise estática, descobre-se que há um ganho de bem-estar no curto 
prazo; mas, neste exemplo construído para demonstrar o ponto, são esses 
contratos que minarão o processo competitivo dessa indústria, comprome-
tendo supostos benefícios de longo prazo. É nesse sentido que eu acho que 
a questão é complicada e envolve determinados trade-offs. Eventualmente, 
a manutenção do processo competitivo implica sim algum tipo de ação não 
em benefício dos competidores, no sentido de protegê-los; mas, na medida 
em que determinadas práticas sejam abusivas no sentido de provocar efeitos 
exclusionários e por isso mesmo implicarem a redução da intensidade do 
processo competitivo elas, por esse motivo, poderiam e deveriam, na minha 
opinião, ser coibidas. É lógico que fazer esse balanço entre o curto e o longo 
prazo é muito complicado do ponto de vista econômico. Mas, filosoficamente 
falando, não podemos esquecer esse aspecto do processo dinâmico que coloca 
força sobre o processo competitivo no longo prazo e não necessariamente 
no curto prazo. 

Outra questão que acho interessante é per se vs. regra da razão. São 
extremos de um continuum. O per se nada mais é que um tipo de padrão 
em que se decide encerrar a análise num determinado momento porque a 
continuidade dessa análise implica custos privados e sociais. Então, diante 
de práticas que a toda evidência apontam para o fato de que provavelmente 
gerarão efeitos anticompetitivos líquidos, para economizar recursos privados 
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e públicos, decide-se estabelecer um padrão per se. O padrão per se tem 
benefícios porque economiza custos públicos e privados, reduz custos de 
transação e normalmente é aplicado quando você há uma alta probabilidade 
de estar correto no efeito daquela prática – alta probabilidade esta derivada 
de uma robustez teórica e de evidências passadas. O ponto é que, quando 
há certeza de que a probabilidade de estar prendendo um inocente é baixa, 
deve-se aplicar uma regra per se em função de redução de custos públicos e 
privados. Esse é um ponto importante: não esquecer desse aspecto positivo 
do uso da regra per se em determinadas circunstâncias, ou seja, o fato de 
economizar recursos sociais. 

Andrea Gomes da Silva: Vou responder primeiro à pergunta sobre o 
artigo 82, referente ao abuso coletivo, que é um dos temas mais interessantes 
deste debate e que eu queria tocar mas não tive tempo. Uma das questões 
que eu queria colocar é exatamente esta que a Elizabeth colocou. Por que um 
collective dominant position implica um paralelismo e uma interdependência 
entre os participantes que faz que não se possa dizer que têm comportamento 
independente um do outro. Há aí um problema entre a aplicação da letra da 
lei e o conceito econômico. Outra questão que acho muito interessante, e que 
tem surgido nos debates, mas para a qual francamente não sei a resposta – e 
não sei se vamos ter uma resposta nas Guidelines –, é que há quem veja na 
existência de um collective dominant position já em si um abuso, porque esse 
paralelismo só surge quando se torna racional, por causa da estrutura do mer-
cado, os participantes deixarem de concorrer uns com os outros e adotarem 
uma posição comum. Adotam essa posição comum porque é racional e porque 
pode implicar que os preços seriam mais altos do que seriam na ausência dessa 
posição. Aí há quem diga que quando se vê esse tipo de posição não é preciso 
um abuso separado. O abuso já existe. Essa interpretação, a meu ver, causa um 
problema quando se trata de remediar essa situação, porque se essa situação de 
paralelismo é resposta racional dos participantes, o que é que a pessoa faz? Faz 
uma ordem que diz: você firma A e você firma B não se podem comportar de 
um modo racional. Penso que não. Francamente não sei qual é a solução. 

Falando agora da Inglaterra, de fato, o objetivo não é controlar a 
distribuição das margens entre os supermercados e os fornecedores. É mais 
controlar os termos das relações contratuais entre os supermercados e os 
fornecedores. Há quem diga que isso é uma coisa que deveria ser tratada no 
âmbito da legislação contratual e que de fato tem muito pouco a ver com a 
concorrência. Uma das grandes questões que se põe hoje em dia é: por que 
há essa interferência, se o consumidor está a se beneficiar deste status quo? 
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São dois temas muito discutidos na Inglaterra. 

Marcelo Calliari: Esta é uma questão pontual, mas que me incomoda 
desde que eu estava no CADE. Refere-se à alocação do ônus da prova com relação 
à possível eficiência de uma prática. Se admitirmos que as práticas realizadas por 
empresas dominantes podem ter efeitos positivos e negativos, o efeito final sobre 
a coletividade dependerá do resultado líquido dessa questão. Se o CADE, portan-
to, proíbe uma prática que tem efeitos líquidos positivos, ele está prejudicando 
a coletividade, que é titular dos direitos protegidos pela lei. Minha questão é: A 
quem cabe o ônus de demonstrar eficiência? Basta ao CADE demonstrar que há 
efeitos negativos, e para-se por aí, dizendo que a empresa não demonstrou que 
há eficiências compensatórias dessa prática. Porque se essas eficiências existem, 
ainda que a empresa não as demonstre, e o CADE proíbe a conduta, o CADE está 
efetivamente prejudicando a coletividade. Não está cumprindo seu papel. Logo, 
minha pergunta é: Não é ao CADE que cabe o ônus de demonstrar que não há 
eficiências que compensem o dano que a prática pode causar?

Elizabeth Farina: Eu acho que fica para a mesa. Eu não posso res-
ponder sobre casos que estão em andamento.

Jorge Fagundes: Eu particularmente acho que o ônus é da representada. 
Há uma assimetria de informações enorme e seria praticamente impossível jogar 
esse ônus de prova para a autoridade. É importante observar que eventualmen-
te a decisão do CADE pode implicar a redução do bem-estar social. Sempre 
haverá um grau de incerteza. São dois tipos de risco: prender um inocente ou 
soltar um criminoso. É preciso optar por qual risco correr. A posição dominante 
implica a maior probabilidade de que as condutas dali derivadas, quando têm 
efeitos anticompetitivos, produzam esse efeito líquido negativo. 

Ada Pellegrini Grinover: Estou tendo aqui uma aula de economia, 
mas agora surgiu uma questão processual. Se seguirmos as regras do ônus da 
prova que estão no Código de Processo Civil, eu diria que o ônus da prova 
dos fatos constitutivos seria do CADE. Mas essa teoria, que ainda é encam-
pada pelo Código de Processo Civil, está totalmente superada na prática, 
exatamente na medida em a nova teoria do ônus da prova, a teoria dinâmica 
do ônus da prova, nos ensina que quem tem a carga da prova é a pessoa que 
está mais próxima dos fatos e que tem maior facilidade de provar os fatos. 
Nesse caso seria efetivamente a empresa, e não o CADE.
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Painel 4 – O PROJETO DA NOVA LEI DE DEFESA DA 
CONCORRÊNCIA – BRAZILIAN’S NEW PROPOSED 
COMPETITION BILL

Coordenador / Chairperson: Sérgio Varella Bruna –  
Presidente do IBRAC
Duas Visões sobre o Projeto de Lei / Two Views about the Proposition
Convidados: 
Daniel Goldberg – Secretário de Direito Econômico
Pedro Dutra – Pedro Dutra Advogados
O Projeto de Lei em Debate / Roundtable on the Proposed Competition 
Bill
Debatedores: Flávio Lemos Belliboni – Pinheiro Neto Advogados
Túlio do Egito Coelho – Trench, Rossi e Watanabe Advogados

 Sérgio Bruna

Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra ao Flávio 
Belliboni, que é conhecido de todos, sócio do Pinheiro Neto, e que vai fazer 
as suas colocações em 20 minutos.

Flávio Belliboni

Primeiramente, tentarei ser extremamente objetivo, para não perder 
tempo, porque eu sei que vários de vocês já devem estar com fome. 

Inicialmente falarei da preocupação que existe, porque eu vim aqui 
falar de preocupações que podem existir hoje nesse cenário todo em relação a 
todos os atores que participam desse sistema. E eu vou só fazer uma pequena 
introdução porque acho que, quando olhamos para a própria Exposição de 
Motivos, para mudança do nosso sistema, verificamos que o que se busca, 
ou seja, a preocupação maior, é a celeridade e a eficiência. 
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Eu acho que nesse sentido não é só um privilégio nosso estar querendo 
buscar a celeridade e a eficiência. Hoje em dia, sabemos muito bem, essa é uma 
busca insistente dentro do governo e dos seus poderes (Executivo, Legislativo 
e o próprio Poder Judiciário). Neste, ultimamente, uma das coisas que mais 
se tem discutido é a busca de uma solução para o volume e para a demanda 
de processos que existem no Judiciário e para diminuir o tempo que se gasta 
para tentar resolver uma questão. Este é sempre o nosso objetivo. Mas temos 
que primeiramente pensar um pouco, parar no tempo e olhar para trás.

Quando eu penso na preocupação do Brasil em relação à concorrência 
em si, e constato que a preocupação se iniciou quando eu nasci, em 1962, 
quando foi criada a Lei 4.137. A partir daí, houve uma preocupação com a 
concorrência. Só que ao longo de 30 anos (basicamente de 1962 até 1994), 
é lógico que o legislador que pensou tentar de alguma forma proteger a 
concorrência, e o próprio consumidor em relação a essa concorrência, foi 
buscar lições que já existiam há mais de 70 anos, porque é sabido que a 
nossa Lei 4.137 foi baseada no Sherman Act, que é de 1890. Então, já havia 
uma experiência que não era nossa, mas a preocupação surgiu e adotamos o 
sistema ou a preocupação com relação a isso, que já vinha sendo exercitada 
há vários anos nos Estados Unidos.

Durante estes 30 anos, por meio de levantamentos – não sei se esses 
dados são precisos –, sabemos que houve basicamente junto ao Cade (então 
criado por aquela Lei) por volta de 275 processos, que é um número ex-
tremamente reduzido para uma preocupação. Dentre desses 275, sabemos 
que de 1991 a 1994, ainda sob a mesma lei, tivemos basicamente 30 atos 
de concentração, se é que podiam ser chamados assim então. Assim, nesse 
primeiro período de 30 anos, tivemos alguns paladinos tentando se preocupar 
com essa questão.

A partir da abertura do próprio país, em 1990, e do crescimento da 
própria preocupação com relação ao tema em si, fizemos uma lei, que pode-
mos dizer que foi muito mais efetiva do que a primeira, que é a lei vigente 
hoje (Lei 8.884) e que acabou de completar recentemente agora em junho 
11 anos. E essa experiência já nessa segunda fase ficou muito claro que foi 
muito maior.

Ontem a Dra. Elizabeth me propiciou alguns dados sobre alguns ca-
sos julgados este ano, que mostraram para mim que ao longo desse 11 anos 
praticamente foram julgados 4.000 atos de concentração e algo em torno de 
1.200 a 1.300 processos administrativos. 
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O que é interessante nisso é que na verdade nós exercitamos a prática 
de conhecer a proteção, a defesa da concorrência, com muito trabalho. 

E, voltando então à Exposição de Motivos do Projeto, que visa buscar 
a celeridade – na verdade estamos querendo buscar a eficiência, isto é, a 
segurança jurídica –, na verdade ficamos um pouquinho preocupados – e 
essa é a primeira colocação que eu faço – com o seguinte: será que ao longo 
desses 11 anos, com toda a prática e experiência adquiridas, seria necessário 
mudar totalmente o sistema?

Ao longo desse 11 anos percebemos que algumas incorreções existiam 
na lei, mas as autoridades, juntamente com a comunidade que trabalha na 
Secretaria de Direto Econômico, junto à Secretaria de Acompanhamento 
Econômico e o próprio Cade, e aqueles que estão do outro lado, os próprios 
advogados e economistas envolvidos com a matéria, trataram, por meio das 
suas manifestações às autoridades, aperfeiçoar o sistema. Com isso tivemos 
algumas dificuldades iniciais com relação aos requisitos de submissão: a 
questão dos 20%; a questão de faturamento, se é no Brasil ou fora do Brasil; 
foi criado um guia de análise econômica pela SEAE e pela SDE extrema-
mente objetivo, mas que acabou não sendo tão perfeito porque faltou o Cade 
participar disso de uma maneira mais intensiva. 

Mas a própria jurisprudência o longo desses 11 anos foi criando essas 
situações e possibilitando alguns ajustes. Então, hoje, recentemente, mesmo 
a partir de janeiro deste ano, já temos uma submissão, apesar de ainda não 
ser uma decisão unânime, e o critério de faturamento no Brasil já está mais 
definido. 

Sobre a questão da tempestividade, logo no início eu tive a oportu-
nidade também de, coincidentemente, ir para Brasília pelo nosso escritório 
em 1993, o que significa que em 1994 eu comecei a ter interesse – porque 
a lei veio, e eu estava em Brasília, mais perto do poder – e então resolvi 
desenvolver atuar na área. E pude perceber que no começo vários de nós 
tiveram preocupações extremas, e ficávamos sempre um pouco tranqüilos 
quando um dos parceiros, advogados que trabalhavam na área, podia dividir 
conosco a preocupação. E na hora que um deles era nomeado para o Cade 
então se pensava que a questão da tempestividade iria ser resolvida, porque 
houve situações extremamente delicadas em relação a isso.

Uma outra questão que basicamente acabou sendo resolvida foi a dos 
casos simples, porque nós sabemos – ontem a Dra. Elizabeth deixou isso 
muito claro – que se chega a ter 70%, 90% de casos extremamente simples, 
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para os quais a aprovação é dada em uma média de 80 dias, sendo que nos 
casos mais complicados a demanda é muito maior e a análise tem que ser 
mais detalhada, levando mais tempo. 

Mas, em razão dessa preocupação nós temos um sistema hoje com sub-
missão a posteriori. Nesses casos mais simples normalmente o que ocorre é 
que, por não envolverem às vezes empresas de porte muito grande, com muita 
participação de mercado, acabam sendo negociados e às vezes apresentados 
para aprovação já concretizados, coisa que a nossa legislação permite.

Em nosso sistema havia uma preocupação porque há os outros casos. 
Esses outros casos (2%, 5% – esse número pode variar um pouco) são muito 
complexos, e os efeitos que podem ser produzidos no mercado são muito 
grandes. Portanto, nós também criamos alguma coisa para separar esses casos. 
O Cade, por exemplo, criou o Apro, um acordo para proteção à reversibilidade 
da operação, impedindo, então, dessa forma a concretização do negócio e 
evitando esses efeitos todos no mercado. 

Então, quando começamos a examinar o projeto, para mim uma das 
questões principais e que mais preocupam – eu não sei se o projeto está certo 
ou não – é que de uma certa forma é difícil criticar, porque sabemos que as 
legislações mais avançadas têm a submissão prévia. Mas nós, ao longo desses 
onze anos, criamos, como eu estava mencionando, algumas situações que 
evitam aquilo que a submissão prévia pretende. 

E a preocupação que fica, no que diz respeito à submissão prévia, é 
que estamos buscando celeridade. Quando a Dra. Elizabeth mencionou que 
hoje há um tempo médio de aprovação de caso que chegou a ser de 80 dias, 
chegou a ser de 125 dias, e hoje voltou à casa dos 80, 86 dias, precisamos 
olhar os outros casos, que estes sim preocupam. 

E num levantamento que eu fiz os números são um pouco diferentes: 
esses casos mais complexos giram em torno – pelo menos alguns casos mais 
complicados, maiores – de 20 a 48 meses. Pode-se citar: um dos últimos casos 
mais polêmicos, o caso da Nestlé, que foram 22 meses; o caso da Braskem, 
47 meses. Há casos mais antigos: Manah e Fortlit, 38; GM-Fiat, 38 meses; 
Cia. Brasileira de Distribuição-J. Melo, 32 meses; Belgo-Mineira e Acinda, 
42 meses. 

Quer dizer, essa preocupação é muito grande, porque esses são os casos 
em que efetivamente, no que diz respeito à necessidade talvez da submissão 
prévia, se precisa tomar mais cuidado. 
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Quanto aos outros casos, como foi dito – e o próprio projeto prevê isso 
–, há a possibilidade de aprova-los de uma maneira muito rápida. E estamos 
sendo no projeto até extremamente agressivos porque, se a apresentação for 
perfeita e não houver necessidade de fazer qualquer alteração, o superinten-
dente geral talvez em 25 dias já tenha a decisão e o caso estará aprovado. No 
entanto, a preocupação maior em relação a essa submissão prévia é: será que 
iremos conseguir essa eficiência apresentada pelo projeto? 

Nós, ao olharmos, vamos nos preocupar um pouco com a estrutura. 
Nós sabemos que uma das coisas ao longo desses últimos 7, 8 anos que 
nós ouvimos muito foi a autoridade dizer que não tem recursos, que tem 
preocupações. 

Há uns quatro anos, fiz um levantamento sobre o orçamento do FTC 
e o orçamento do Cade, e os números são preocupantes, ou seja, estamos 
crescendo, mas não sei se essa modificação para submissão prévia da noite 
para o dia, será que não seria melhor...

O projeto tem um ponto extremamente importante, os artigos 122 e 
123, que é essa criação dos cargos especializados em políticas públicas e 
gestão de governo. Será que não seria melhor primeiro ter a estrutura mon-
tada, que é um ponto extremamente positivo do projeto, para depois tentar 
efetivamente mudar o sistema? 

Fica essa preocupação por quê? Porque a partir do momento em que 
o sistema tiver mudado completamente, haverá a necessidade de aprovação 
de casos mais simples, sob pena de travar a economia. Há situações extrema-
mente delicadas. Pode haver operações simples sem efeitos à concorrência 
em que, eventualmente, o próprio tribunal ou a própria superintendência geral 
não serão os únicos envolvidos. 

Nós temos algumas questões relacionadas às agências reguladoras. E 
aí teremos mais um parceiro para analisar o caso. O caso pode ser simples, 
mas como é que fica o timing de aprovação disso?

Nós temos que tomar cuidado com isso porque algumas operações que 
são eminentemente nacionais nós iremos resolvê-las aqui dentro de casa. Mas 
hoje em dia as operações muitas vezes são operações globais, com efeitos em 
várias jurisdições. E como fica essa possibilidade se nós ainda não atingimos 
a eficiência esperada? 

Ao longo de 11 anos de muito trabalho e muita experiência, há a apre-
sentação concomitante com outras jurisdições, e de repente há as aprovações 
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que são feitas de uma maneira muito rápida, o que pode gerar um certo des-
compasso. Então, é uma preocupação muito grande. 

Ontem eu fiquei muito contente em ver a Profa. Ada trazendo ensina-
mentos acho que para todos. Talvez tenha sido um ponto muito alto deste 
evento. 

E uma preocupação que eu tenho em relação a isso, em relação ao 
projeto, é que nessa questão da decisão administrativa do Cade, enquanto 
há um sistema que permite a submissão a posteriori e nós já criamos um 
instrumento para tomarmos cuidado com as operações mais complexas, 
vamos estar colocando tudo tendo que ser apresentado antes da conclusão 
do negócio. 

E hoje, como não é assim, o Cade dá uma decisão, e eventualmente na 
operação que vai ser bloqueada, a decisão administrativa já vai surtir efei-
tos. Mas eu olho um pouco para os Estados Unidos, onde mesmo a própria 
submissão prévia ainda é muito discutida – há poucos anos houve algumas 
discussões extensas no FTC sobre a eficiência ou não dessa submissão prévia 
e a preocupação em relação a travar operações, em reprovar operações e os 
efeitos que isso pode ocasionar, inclusive com empresas eficientes. Então, 
eu me pergunto se essa decisão administrativa não tem uma força muito 
grande.

Nos Estados Unidos, quando uma operação é reprovada, o FTC, ao 
reprová-la, vai ao Poder Judiciário e obtém a chancela para impedir que a 
operação se conclua. Então, o crivo do Poder Judiciário está lá, junto. No 
momento final da decisão administrativa, o Poder Judiciário já se manifesta. 
E ontem, ao ouvir um pouco sobre a questão da judicialização das decisões, 
fico a me perguntar se essas não são formas que talvez possamos criar no 
sistema para aproximar o Poder Judiciário da Administração Pública nesse 
sentido e permitir que se tenha efetivamente um desenvolvimento no Poder 
Judiciário – falou-se em criação de Varas especializadas, mas não sei se é 
necessário. 

As questões de que estamos tratando são questões econômicas. E lógico 
que há especificidades que é preciso conhecer. 

Muitas vezes as pessoas criticam porque a parte vai ao Judiciário, 
contesta a decisão do Cade. Esta é a forma de exercitar e dar conhecimento 
que nós temos. O fomento da matéria, que tem que ser feito pelo Cade, que 
tem que ser feito pela Secretaria de Acompanhamento Econômico, é uma das 
formas de trazer o Poder Judiciário a examinar essas questões. 
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Então, concluindo essa parte da submissão prévia, fica essa preo-
cupação: será que temos efetivamente que modificar o sistema todo se já 
criamos, se já temos situações, inclusive na própria apresentação, em que o 
que acontece é que a submissão é prévia, mas no Brasil é o primeiro lugar 
a que se submete, apesar de ser a posteriori, porque no momento em que se 
assina todo e qualquer contrato, que é ainda um pré-contrato, já se submeteu 
a operação.

Independentemente dessa questão relativa à submissão prévia – para mim 
esse é um ponto mais polêmico, e eu tentei me centrar exatamente nele –, há 
dois pontos que eu acho extremamente importantes, e o avanço no projeto 
é muito grande. 

Não sei se há necessidade modificar todo o sistema para essas modi-
ficações. Eu acho talvez que uma das alterações da nossa legislação permite 
isso. Uma delas é a unificação dos órgãos, pois com isso se atende inclusive 
a uma das recomendações da própria OCDE. No entanto, eu ainda acho que 
essa unificação dos órgãos foi parcial, na medida em que temos a Secretaria 
de Direito Econômico e o Cade juntos, criando a Superintendência Geral e 
o tribunal, mas o papel da Secretaria de Acompanhamento Econômico para 
mim preocupa porque, por meio do artigo 19, a competência da SEAE é 
muito extensa, muito grande. 

As primeiras questões que se vêem sobre a relação dela, que é a própria 
promoção da concorrência, o desenvolvimento de políticas públicas, sua 
participação junto às agências reguladoras, me preocupam. Se é para unificar, 
vamos unificar mesmo. Eventualmente, se a Secretaria de Acompanhamento 
Econômico, um órgão do Ministério da Fazenda, está fora, então por meio 
de uma lei esparsa ela pode participar junto com as agências reguladoras, 
mas não necessariamente. Precisa ser definido esse papel, e uma das preo-
cupações de ordem prática é a própria competência dentro do processo de 
ato administrativo, ato de concentração ou processo administrativo, porque 
vemos a criação de um departamento de estudo econômico que tanto quanto 
a Secretaria de Acompanhamento Econômico poderá de ofício, ou a requeri-
mento do Superintendente-geral, do Conselheiro-relator se manifestar no caso. 
Eu fico preocupado se nisso não haveria uma sobreposição. Brigamos tanto 
para ganhar tempo e de repente há dois órgãos se manifestando sobre a mesma 
coisa. Então, ou um não é de ofício, ou fica a opção do Superintendente-geral 
ou do Conselheiro-relator, ou seja, a um só desses órgãos.

Uma outra questão que é extremamente importante diz respeito ao 
mandato dos Conselheiros – eu acho que isso foi muito bem feito, porque nós 



R
E

V
IS

TA
 D

O
 I

B
R

A
C

�40

Revista do IBRAC

Microart – 2ª prova 

percebemos que o mandato dos Conselheiros, mesmo com a possibilidade de 
recondução, não é exíguo. No entanto, eu tenho algumas preocupações, porque 
na medida em que você define quatro anos sem possibilidade de recondução 
para os Conselheiros e ao mesmo define para o Superintendente-geral dois 
anos com possibilidade de recondução, será que não seria melhor definir a 
extensão desse mandato de igual forma? 

E ainda fica uma outra pergunta: na medida em que a análise de pro-
cessos administrativos e a investigação de cartel são extremamente comple-
xas, não são tão rápidas, e o Superintendente-geral tem apenas dois anos de 
mandato, será que ele vai começar um processo e vai terminar? Eu tenho 
processos não só nessa esfera, mas na esfera judicial em que ao longo de 10 
anos eu não ainda tenho uma sentença de Primeira Instância. Então, não sei 
se esse prazo também não é muito reduzido.

E, por fim, já que eu estou sendo aqui premido pelo tempo, a úl-
tima questão que eu gostaria de colocar diz respeito à indicação do 
economista-chefe. 

Esta é uma preocupação, pois a indicação também está sendo feita pelo 
Presidente da República, mas acho seria muito mais um cargo de confiança. 
Então, talvez seja melhor o economista-chefe – o projeto é excelente mas 
em termos de mandato do economista-chefe, eu acho que é uma imperfeição 
que precisa ser corrigida –, por ser uma função tão dentro do sistema, ser 
um cargo de confiança do próprio Superintendente-Geral ou do Presidente 
do Cade?

Então essas são as primeiras questões. Vamos torcer para que o debate 
se intensifique após as apresentações, porque há muita coisa ainda para ser 
discutida. Obrigado.

Túlio Coelho

Bom dia Sergio. Bom Dia a todos. Cumprimento meus colegas de 
Mesa. 

A discussão sobre o tema da modificação da linha antitruste é realmente 
de fundamental importância, e obviamente não pode se esgotar numa tarde 
como hoje, pois o tempo é muito curto. Portanto, eu acho que o propósito 
desta apresentação é muito mais de levantar pontos, para que sejam detalha-
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dos e discutidos com ponderação ao longo do tempo, que eu creio que ainda 
teremos, porque não acredito numa aprovação tão rápida desse projeto, tal 
como foi encaminhado pelo Congresso Nacional.

Em relação ao projeto, irei direto aos pontos, tendo em vista o prazo 
tão curto que temos.

Eu vejo que, do ponto de vista institucional, por exemplo, sempre que 
houve a discussão a respeito da necessidade de se modificar a lei, falou-se da 
necessidade de enxugar o sistema, na medida em que nós temos três órgãos 
antitruste. 

Por que três órgãos antitruste e não um só? Esse único órgão seria 
muito mais eficiente, não haveria dispersão de recursos. Eu sempre entendi 
que realmente essa era uma das razões que motivavam a elaboração de um 
projeto de lei, mas eu vejo que nesse projeto que foi encaminhado há dois 
órgãos dedicados à aplicação da legislação antitruste no Brasil: o Cade e a 
Secretaria de Acompanhamento Econômico. 

Claro que eu entendo que esse não é o projeto ideal que o governo po-
deria elaborar se fosse fechado numa redoma com sábios pensantes tentando 
imaginar aquilo que seria ideal para o Sistema de Defesa da Concorrência. 
Muito provavelmente o projeto não sairia da maneira como saiu. Francamente 
acredito nisso. Portanto, há incorreções que ocorrem em função do próprio 
processo político que existe dentro do Poder Executivo, pois o longo prazo de 
maturação desse projeto dentro do Poder Executivo mostra que esse processo 
de negociação foi bastante delicado, intrincado. Eu já trabalhei no governo, 
fui consultor jurídico do Ministério da Ciência e Tecnologia com 28 anos de 
idade, na época da Lei de Informática, então eu entendo muito bem o que 
são tensões dentro do governo, pois participei da regulamentação da Lei de 
Software, de várias reuniões na Casa Civil, tive que ir ao Congresso justificar 
decisões tomadas pela Secretaria Especial de Informática, e aprendi, aliás, 
naquela ocasião, o que é a boa intenção do Estado e o mal que eventualmente 
pode causar – a história da Lei de Informática de certa maneira ilustra isso. 
Acho que inclusive a minha paixão por livre concorrência tenha vindo exa-
tamente dessa circunstância. Mas, enfim, por que dois órgãos? Por que não 
se concentrar num só? E isso me preocupa de maneira particular porque nós 
sabemos que a Secretaria de Acompanhamento Econômico tem um corpo 
técnico muito bem qualificado, muito bem treinado, com bastante informação 
sobre os mercados brasileiros.
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Agora que se fala justamente em controle prévio de atos de concentra-
ção, deixar a SEAE de lado, inclusive os técnicos da SEAE, e não trazê-los 
para dentro do Cade, que vai efetivamente examinar esses atos em controle 
prévio, não me parece ser uma decisão eficiente. 

Acho que pode haver realmente uma perda de eficiência colocando-se 
esses técnicos da SEAE num órgão que é adjacente e cujo papel inclusive 
eu questiono. 

Parecem muito redundantes, quando as examinamos, as atribuições da 
Secretaria de Acompanhamento Econômico e as da Superintendência-geral. 
É possivelmente compatível que todas essas atribuições estivessem com a 
Superintendência-geral. Eu não vejo razão para dispersar essas competências 
em dois órgãos distintos, com funcionários distintos, inclusive dividindo o 
orçamento, que nós sabemos que é curto. Eu vejo que a remuneração prove-
niente do pagamento das taxas de atos de concentração, ou melhor,um terço 
dessas taxas vai para um órgão cujo papel é bastante duvidoso no Sistema 
que se propõe. Eu não compreendo realmente a razão disso, a não ser em 
função de um intrincado processo de negociação política que ocorre dentro 
do Executivo, que é assim mesmo, em qualquer lugar do mundo – no Brasil 
não é diferente –, mas que tem que ser corrigido agora, numa discussão no 
Congresso Nacional.

Eu acho que a iniciativa privada, longe dessas pressões internas do 
governo, tem um papel preponderante no levantamento desses pontos e deve, 
de maneira muito franca, em contato com os deputados e senadores, tentar 
fazer essas modificações. Então, o problema de falta de técnicos me parece 
crucial justamente no momento também em que se fala do controle prévio.

Quanto ao controle prévio propriamente dito, eu vejo alguns problemas 
inclusive no processo administrativo que foi imaginado para a existência desse 
controle prévio. Eu contei 17 prazos nesse controle prévio, sendo que estes 
variam entre 5 e 40 dias, ou seja, há um matiz variado de prazos, sendo que 
cada um desses prazos é terminativo no sentido de que, se não for observado, 
o ato de concentração será aprovado. 

Eu não gostaria de ser um técnico do governo examinando um ato de 
concentração, Dr. Daniel, pois eu ficaria muito preocupado, inclusive por-
que a lei diz claramente que haverá, no caso de um prazo desses escapar da 
atenção do funcionário que o esteja examinando, uma conseqüência civil, 
administrativa e criminal. 
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Qual é o funcionário que tenha o mínimo de bom senso que não vai pedir 
informações para se preservar? O sentido de preservação é absolutamente 
humano, é uma atitude natural. É evidente que vai haver pedido de informação 
adicional, inclusive porque, da maneira como o processo foi imaginado, há 
um período de dilação probatória dentro do ato de concentração, se ele não 
for aprovado logo na fase inicial, que não tem um prazo determinado para 
que se extinga, para que se complete. 

Então, evidentemente, durante esse período, a quantidade de informa-
ções adicionais que pode ser pedida para a preservação do próprio funcionário 
que está com aquela batata quente na mão, será inevitável. 

Nós temos uma razoável experiência em lidar com a Administração 
Pública e sabemos que será absolutamente razoável que aconteça e absolu-
tamente irrazoável sob o ponto de vista do interesse privado, que está exa-
tamente submetido a esse tipo de racionalidade. Então, como corrigir esse 
tipo de problema? Outra coisa: se o meu cliente perguntar: “Há um journal 
da Lei antitruste no Brasil? Há controle prévio? Ótimo, é o standard interna-
cional. Mas eu gostaria de saber em quanto tempo, ou seja, o prazo máximo 
(worst case scenario) em que esse ato deve ser aprovado”. E eu tenho que 
dizer para o meu cliente: “I’m sorry, I don’t know”. É impossível saber. Se 
nós examinarmos o procedimento – eu até queria ter feito uma transparência 
mostrando o fluxograma, e não consegui de tão complexa que é a tramitação 
desse processo –, veremos que é impossível, por mais que nós contermos 
esses 13 prazos que eu imaginei, pois há intervalos sem prazo definido, saber 
exatamente qual é o prazo máximo para uma decisão ser tomada. E, ainda 
por cima, há hipóteses de suspensão desse prazo, que a meu ver devem ser 
bem pensáveis. Por exemplo: recesso do Cade. O recesso do Cade suspende 
o prazo da aprovação prévia. Eu orientaria o meu cliente: “Não feche o ne-
gócio no final do ano, porque o Cade vai entrar em recesso e o seu negócio 
vai ficar parado numa prateleira. Não faça isso”. 

Outro exemplo: o Ministério Público Federal resolve dar um parecer 
e pede vista dos autos: mais 20 dias. Ou a Procuradoria do Cade – cuja fun-
ção aliás (da Procuradoria e do Ministério Público) é muito similar no que 
se refere ao ato de concentração, ao controle de legalidade – e eu imagino, 
então, que há uma redundância evidente – também pode querer examinar: 
mais 20 dias. 

E a SEAE, não satisfeita com esses pedidos de vista, também resolve 
pedir vista, portanto mais um prazo adicional de 20 dias se vai. Então, real-
mente é muito difícil determinar qual é o prazo máximo de análise de um ato 
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de concentração. Se estamos falando em controle prévio, as conseqüências 
disso, sob o ponto de vista do custo privado que acarreta, são enormes, e 
se o meu cliente perguntar “Posso fechar a operação que eu estou fazendo 
na Europa, nos Estados Unidos, mesmo que o processo no Brasil não tenha 
terminado?”, vou ter que dizer: “O senhor tem que ter muito cuidado, meu 
cliente, porque se se trata de uma mera fusão de empresas e as controladoras 
estão lá fora, terá um efeito imediato no Brasil”. Não adianta apenas dizer 
que a transferência de ações no Brasil vai ocorrer depois, porque o efeito 
econômico da fusão lá fora terá um impacto imediato no Brasil. E o Cade 
poderá dizer que essa operação lá fora não poderá ser fechada. Isso significa 
que todos terão que ficar de braços cruzados no mundo inteiro esperando 
que o recesso do Cade acabe, que todos esses pedidos de informações adi-
cionais se completem, para que então a operação mundial possa ser fechada. 
Isso parece ser algo extremamente grave, custoso e que eu poderá criar um 
grande incômodo para o Brasil. Teremos que nos explicar muito nos foros 
internacionais sobre isso. É melhor evitar isso com um esforço conjunto de 
modificação da lei, do projeto, no Congresso Nacional.

Passarei agora ao processo administrativo, porque o tempo é curto.
Eu teria mais comentários a fazer sobre o controle prévio. Aliás, há 

uma coisa sobre o controle prévio que eu não posso me omitir de dizer. 
Por exemplo: digamos que o Superintendente aprove o ato de concen-

tração no exame simplificado. Num prazo de 20 dias um terceiro interessado 
poderá recorrer da decisão do superintendente que aprovou aquela operação. 
Mas como, se foi aprovada aquela operação? Pois se a empresa fecha aquele 
negócio, é um ato jurídico perfeito e acabado. Com é possível, 20 dias de-
pois, poder haver um recurso de um terceiro interessado ou do Ministério 
Público ou da Secretaria de Acompanhamento Econômico ou até de uma 
agência regulatória? Pois é isso que diz o projeto. Então, aquela operação 
que já foi aprovada 20 dias atrás será agora submetida ao Cade? Mas como é 
isso? Obviamente eu teria que orientar o meu cliente: “Se o superintendente 
aprovou no controle prévio no prazo simplificado, corra para fechar logo o 
máximo que você puder, antes desses 20 dias, porque senão alguém, inclusive 
um concorrente que se considere prejudicado, poderá apresentar um recurso 
e será um grande problema para o seu negócio, e os custos que isso poderá 
acarretar serão enormes”. 

Sem falar na possibilidade de o Cade, naquelas operações que não 
necessitam ser apresentadas, porque de acordo com os critérios, o Cade, 
um ano depois de essa operação ter sido fechada, poderá, por alguma razão, 
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solicitar que aquela operação agora sim seja apresentada. Mas o que ocorreu 
com aquele negócio que foi fechado um ano atrás e o qual a empresa não 
tinha nenhuma obrigação legal de submeter à aprovação do Cade? Não se 
trata de um negócio jurídico completo, de um ato jurídico perfeito? Como 
pode a autoridade um ano depois solicitar isso? E a insegurança jurídica que 
decorre de um negócio como esse? Como é que fica isso? Como é que se vai 
lidar com essa insegurança jurídica? 

Estes são apenas alguns excertos para esquentar um pouco o debate a 
respeito de um tema tão complexo. Mas aqui já se tem uma idéia da repercus-
são gravíssima que se terá com a aprovação do projeto tal como se encontra, 
e que, portanto, não pode ser aprovado dessa maneira.

Mas vamos ao processo administrativo, sobre o qual eu fiz também 
algumas observações. Por exemplo: “trata-se de criar o procedimento prepa-
ratório de inquérito administrativo para apuração de infração à ordem econô-
mica”. É preciso tomar um pouco de fôlego para dizer esse nome todo.

Esse é o atual procedimento que foi criado pela Lei 10.149. Ou seja, 
há o procedimento preparatório e, pelo que eu vejo, no Projeto de Lei, se 
uma comissão do Congresso Nacional, se a agência regulatória apresentar 
uma representação, se o Ministério Público ou a Procuradoria apresentar uma 
representação, essa fase preparatória é simplesmente dispensada. 

Ora, se é dispensável porque uma comissão do Congresso Nacional 
solicitou, então é dispensada de qualquer maneira. Então, não é necessário 
um procedimento preparatório com essa finalidade. Acho, portanto, que 
devíamos pensar sobre essa primeira hipótese de processo administrativo se 
seria realmente necessária.

Já eram criticados na lei anterior os casos em que se trata de iniciati-
va feita por comissão do Congresso Nacional. Em vez de se eliminar isso, 
ampliou-se. Então, realmente, não consigo compreender, sob o ponto de 
vista de eficiência e de técnica processual, a existência desse procedimento 
preparatório.

Quanto ao sigilo no interesse das investigações, na redação original da 
Lei 8.884, com muita sapiência, a meu ver, nas averiguações preliminares 
havia o sigilo. E esse sigilo protegia a empresa investigada. Por que razão? 
Pela simples razão de que a notícia que sai no jornal de que a Secretaria de 
Direito Econômico resolveu investigar uma determinada empresa, isso por si 
só pode repercutir nas ações das empresas, ou seja, a possibilidade de haver 
uma multa, de aplicar o dano à imagem da empresas. Então havia, com boa 
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consideração, na lei atual original a previsão do sigilo, o que foi eliminado, 
a meu ver, de maneira equivocada. E agora o projeto, tal como estabelecido, 
diz que o sigilo se dá no interesse da investigação e em nenhuma hipótese do 
investigado. Mas como pode ser isso? E o dano que eventualmente causaria 
uma notícia de que uma investigação foi aberta para logo depois ser encerra-
da? O destaque que se dá à abertura da investigação sempre será muito maior 
do que a notícia do encerramento daquela investigação. Então, eu advogo a 
volta ao regime anterior de sigilo nas averiguações preliminares, que agora 
seria o inquérito preparatório.

Quanto à especificação de provas, em 15 dias, a partir da notificação, a 
empresa já tem que apresentar sua defesa, inclusive especificando as provas, 
até mesmo com a qualificação completa de até três testemunhas. Mas como, 
em 15 dias, sem eu saber que provas serão produzidas contra mim, contra o 
meu cliente, eu vou ter condições de já declinar quais são as três testemunhas 
que irei usar, com a qualificação completa delas. E mais: Por que três teste-
munhas? Por que eu não posso produzir mais provas testemunhais, de acordo 
com as circunstâncias do processo? Então, se um cliente meu é acusado de 
prática de contrato de exclusividade, eu tenho que apresentar três testemu-
nhas já? Eu não sei direito o que é que vai ser produzido de evidências de 
um impacto dessa prática de exclusividade no mercado, para já determinar 
qual é a qualificação das três testemunhas que eu vou utilizar.

Outra coisa que me chamou a atenção: a questão do amplo acesso 
aos autos. De fato, a lei diz, no art. 67, § 4.º: “As partes têm amplo acesso 
aos autos do processo”. Mas aí completa: “no tribunal”. Por que “no tribu-
nal”? Significa dizer que na superintendência-geral não há amplo acesso 
aos autos? Porque logo no intróito da lei se diz que o Cade é composto pela 
Superintendência-geral, pelo tribunal... Então, quando se diz aqui que há 
amplo acesso aos autos no tribunal, eu estou entendendo que não há amplo 
acesso aos autos em qualquer outra repartição que não seja o tribunal, o que 
exclui portanto a Superintendência-geral. Eu acho isso de uma gravidade, 
para não dizer inconstitucionalidade, flagrante. Isso não pode ocorrer, em 
absoluto isso pode existir.

Quanto à questão das provas, então, suponhamos que eu requeira a 
produção de provas. Muito bem. Diz o projeto que essas provas podem 
ser indeferidas. Está bem, é claro. A autoridade não precisa produzir todas 
as provas. Pode achar até não razoável, mas eu tenho que ter o direito de 
recorrer contra a decisão do secretário que entende que não deve produzir 
aquelas provas. Mas em nenhum momento o projeto diz que a decisão do 
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Superintendente de negar a produção daquela prova deva ser fundamen-
tada, o que dá a entender que se trata de um mero juízo de conveniência e 
oportunidade da autoridade deferir ou indeferir a prova, que dependerá do 
interesse em correr mais ou menos com o processo. Não se atribui aqui o 
direito inalienável da parte de produzir e requerer de maneira ampla o máxi-
mo possível de provas que possam interessar à sua linha de sustentação de 
defesa. Não pode ser uma mera conveniência do Superintendente negar que 
essas provas sejam produzidas com um mínimo de fundamentação. E mais: 
sem o direito que eu devo ter de recorrer contra essa decisão, que deve ser 
necessariamente fundamentada.

O mesmo ocorre no caso das diligências complementares, pois não há 
realmente uma menção clara aqui sobre se a rejeição das diligências solici-
tadas deva ser feita de maneira fundamentada. De novo, no projeto, não há 
menção à necessidade de fundamentação.

Outra coisa que me parece um retrocesso, se eu entendi corretamente, 
é que – a lei atual estabelece que quando se instaura um processo adminis-
trativo é preciso investigar quais os fatos que vão ser investigados, e toda 
investigação tem que estar circunscrita àqueles fatos – já vejo até algumas 
tendências de se investigar o que não está nos fatos, hoje em dia. 

No projeto, tal como está, eu não vi isso. Talvez eu precise fazer uma 
outra leitura, mas não há uma identificação clara de que a investigação está 
vinculada aos fatos que foram estabelecidos no despacho de instauração. 
Isso me parece um retrocesso, me parece uma falta de garantia às partes que 
estão sendo investigadas. É preciso haver uma delimitação. É preciso saber 
muito claramente, de maneira precisa do que se está sendo acusado, para 
poder articular uma defesa minimamente séria.

Enfim, o meu tempo, como o Dr. Sergio informa, já está esgotado. 
Como os prazos são terminativos, eu vou ficar por aqui. Obviamente, muitas 
outras coisas eu poderia ainda dizer, mas o fato é que é necessário que se 
estabeleça, como eu procurei aqui demonstrar, um debate amplo e profundo 
sobre o projeto e as conseqüências que ele trará. E nesse sentido o Ibrac tem 
um papel que eu considero fundamental. 

E a iniciativa privada tem que estar muito atenta. Já conversei com o 
Dr. Sergio a respeito da necessidade de organizarmos workshops, não um mas 
vários, uma série deles, para que se amadureçam posições para que sejam 
levadas rapidamente para o Congresso Nacional, antes que alguns Senadores 
lancem mão. Muito obrigado.
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Pedro Dutra

Boa tarde a todos. Diz a Exposição de Motivos do Projeto: “O projeto 
de lei visa permitir que o sistema possa funcionar com eficiência na proteção 
dos interesses dos consumidores”.

Vamos começar, em homenagem a nossos amigos economistas, a 
quantificar numericamente essa eficiência projetada e prometida.

A lei atual – sempre estabelecendo a comparação – tem 9.779 palavras. 
O Projeto 9.308 teve um aumento de 43% de verbosidade.

Em número de artigos, o aumento é só de 38%: de 93 para 129.
Quanto aos órgãos ou agentes envolvidos – porque há uma prometi-

da redução de órgãos, que na verdade eu chamaria não de uma redução de 
guichê, mas de uma concentração de endereços –, o aumento é menor, é de 
20%: de 5 para 6.

Em termos de figuras processuais, tão bem expostas pelo Dr. Tullio 
recentemente, pelo qual aliás ficamos sabendo que foi criada a figura do 
inquérito do inquérito, a elevação é um pouco maior, de 66%: de 3 para 5.

Quanto às vias de notificação, que era, e é ainda, uma das reclamações 
que se mantém aos advogados e à empresa, houve um crescimento mais 
modesto de 33%: de 3 para 4.

Em termos de recursos fixados em Lei, hoje há um, e passarão a três: 
um aumento de 200%.

E o aumento mais expressivo e mais impressionante é do número de 
pareceres que o processo pode receber: hoje podem ser 3 ou 4 pareceres e 
no processo projetado 11: 175%.

É claro que há uma resposta embutida: são todos facultativos (“pode 
requerer”, “pode requerer”. “pode requisitar”). Mas se todo mundo puder o 
que pode, teremos um processo com 11 pareceres de órgãos envolvidos, sem 
contar aqueles que a Defesa junta para instruir a defesa. Então, quantitativa-
mente, nós verificamos que a eficiência é um tanto peculiar.

Além disso, nas sustentações orais, há um aumento de 100%: de 2 
para 4. Os senhores imaginem uma sessão na qual haja 4 sustentações orais: 
dos 15 minutos ou dos 30 atuais, ou dos 15 divididos por 2, vamos passar 
para 1 hora, porque eu não acredito que se vá dividir 15 minutos por 4, e dar 
4min20 a cada titular do direito de sustentar.
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Com relação à motivação e finalidade do projeto, vamos ver o que diz 
a Exposição de motivos. Com uma candura muito gentil, é dito que se trata 
de uma alteração da lei vigente. Curiosa alteração! Restam 3 artigos desta 
alteração.

Na verdade, revoga-se a lei em vigor por uma outra. Eu não sei por que 
não se escreveu “revogação”. Diz-se que o projeto de lei, a discussão interna 
no governo e interna continuam até a clausura da discussão, que começou 
com o Decreto de 11 de agosto de 2000. 

Acho que há uma grande injustiça com o ex-titular da SDE, o Dr. 
Aurélio Wander Bastos, porque foi ele o primeiro que invocou a necessidade 
de reduzir os poderes do Cade, concentrando poderes na SDE, que afinal de 
contas é a parte nodal, nuclear, desse projeto. 

O projeto trata de uma transferência de poder do Cade para a figura do 
diretor-geral. Há uma concentração monocrática de poder, como veremos ao 
longo desta exposição, e como começamos já a ver na exposição do Belliboni 
e do Tullio especialmente, em que ele inclusive mostra que o superintendente-
geral está até desobrigado de ter prazo para concluir a instrução. 

Então, o Aurélio Wander foi o primeiro a fazer isso. Um pouco radical 
– ele não era tão refinado –, ele dizia que a SDE podia ela mesma dizer quando 
enviaria ao Cade. Evidentemente era um pouco rombuda essa proposição, 
e depois foi refinada. Mas vamos ver que, na prática, é mais ou menos isso 
o que acontece, porque esta avocatória que está lá... – aliás eu não nasci na 
ditadura, eu não sou filho da ditadura, nasci antes da ditadura, já na vigência 
da lei que não pegou, de 1950, mas eu me formei na ditadura; então, eu tenho 
uma compulsão pavloviana pela redução de direitos, tenho um faro, que a 
minha geração tem (pouquíssimos aqui são da minha geração, inclusive um 
excelente professor de francês que está aqui, mas eu não vou dizer o nome 
dele, porque ele ficou mais moço do que eu), mas eu tenho um faro para isso, 
e percebo logo esses cheiros de concentração monocrática que me incomodam 
muito. E o Aurélio era um pouco rombudinho nessas coisas e tal. Mas ele 
teve a idéia, e é justo que se lhe dê o crédito e tal.

Quanto à questão – aqui está dito na Exposição dos Motivos: “grupo 
de trabalho realizou exaustivos estudos sobre o sistema”. Onde está o estudo? 
Por que a sociedade não mereceu conhecer esse estudo? O que ela fez para 
que esse estudo não fosse divulgado? Por que não teve o direito de ver os 
números, as estatísticas que sustentam as conclusões a que aqui chegaram, 
como, por exemplo, a de que a notificação prévia vai gerar eficiência? 
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O ex-Conselheiro Gesner, presidente do Cade, num estudo, acredita que 
aumentará o número de notificações, e não diminuir, mas não há estatísticas 
sobre isso, não há estatísticas claras e divulgadas. 

E aqui vou fazer uma introdução, uma abertura, uma interpolação, 
para explicar como foi na União Européia, porque nós vimos que existem 
informações dadas ao público em geral de que esse projeto segue a melhor 
prática internacional.

Eu queria só lembrar que uma prática internacional aqui não foi seguida. 
Por exemplo: o Regulamento 4.089, se não me engano, que disciplinava a 
análise dos controles de concentração na União Européia, de 1989, dez anos 
depois, exatamente, a União Européia resolveu reformá-lo. O que fizeram 
as autoridades de defesa da concorrência? Publicaram o green paper. O que 
é o green paper? É um documento com os pontos que a autoridade sugeria 
fossem tratados numa nova norma. 

Em 2000 decidiu-se reformar a lei, em 2001 é publicado o green pa-
per. Depois de 4 meses, são recebidos 114 comentários da consulta pública 
efetuada: de escritórios de advocacia, de Estados-membros, de vários órgãos 
de defesa da concorrência. E, depois de 2 anos de análise das sugestões re-
cebidas em razão da consulta pública, é preparado um projeto de reforma da 
norma, que é novamente submetido à Comunidade Européia, ao público, aos 
cidadãos da Comunidade e, depois de recebidas sugestões, é aprovado.

O que houve que os brasileiros não mereceram esse exemplo inter-
nacional? Nós vimos, é verdade, que várias exposições eu diria monólogas, 
embora sempre muito bem feitas, foram realizadas sobre o projeto de lei. 
Alguns debates a favor também tiveram lugar. Mas por que não a consul-
ta pública? O que fizeram os cidadãos, os advogados, os economistas, os 
professores, para não merecerem a consulta pública? Por que a obstinada 
resistência da autoridade em submeter o projeto a consulta pública? Mas 
isso já passou. Era apenas um dos pontos da Exposição de Motivos ao qual 
eu queria fazer referência. 

A Exposição de Motivos também diz que a lei tem que ser alterada, 
como nós vimos, porque as principais deficiências dela são: reduzida eficiên-
cia administrativa. Ora. eficiência administrativa todos nós sabemos não se 
resolve com uma nova lei. Resolve-se com recursos humanos, com recursos 
materiais e reformas pontuais de lei. Não existe esse imagismo-normatismo 
de que uma nova lei vai dar eficiência a algo que não tem dinheiro para ser 
eficiente. Não há lei que faça um funcionário ser bem pago, a menos que o 
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dinheiro chegue à conta bancária dele. Então, é preciso fazer, como o Belliboni 
disse: antes se resolve a questão material e sobretudo de recursos humanos, 
e depois se muda a lei. 

Sobre os três órgãos, aqui diz: “elevado custo de aplicar a lei decorrente 
da existência de três órgãos distintos para o administrado”. A minha pergunta 
é a seguinte: eles desapareceram, ou mudaram de endereço?

Hoje nós temos a SEAE, a SDE e o Cade. Desapareceu algum desses 
órgãos? Só a SDE trocou de nome. E agora está no mesmo endereço do Cade. 
E foi até criado mais um, que é um órgão que não é órgão, que é o tribunal. 
Então de três passamos a quatro. E se analisarmos um pouco melhor, vamos 
ver que foram criados cargos ou órgãos adicionais. Nós temos o Secretário-
geral ou Superintendente-geral, com mais dois diretores adjuntos. Além 
disso, há um departamento de economia, com um economista-chefe. Então, 
há mais três cargos e, como já disse o Belliboni, o economista-chefe será o 
inimigo n. 1 da SEAE, porque eles irão se desentender. Vamos ter gloriosos 
desentendimentos entre economistas e não mais o monopólio dos advogados 
de se desentenderem. E não vejo como isso possa ser uma das simplificações 
que o projeto promete.

Depois se diz na Exposição de Motivos: “carências de recursos ma-
teriais e humanos”. Infelizmente o projeto não pode resolver isso, mas a 
questão não é essa. A questão é que isso deveria ter sido discutido antes do 
projeto ser enviado. Se não há solução para isso, não vai ser a mágica da 
norma que irá mudar isso.

Depois se diz aqui: “ênfase excessiva conferida aos atos de concen-
tração”. Aliás, esta é uma contradição do projeto, porque ele diz que vai se 
dedicar mais à conduta, depois lá o tribunal tem que dar preferência a atos 
de concentração.

Além disso, o que determina essa ênfase são duas coisas: 1.º) o mer-
cado, que gera os atos de concentração e, portanto, a demanda ao sistema; 
e 2.º) a velocidade que o órgão de defesa da concorrência tem de reprimir 
condutas. Se ele é eficiente porque tem recursos humanos e materiais, vai 
– e no Brasil não faltam condutas abusivas para serem reprimidas – haver 
um grande número de processos administrativos. 

Então, isso de dizer que há uma ênfase excessiva não procede. Não há 
ênfase excessiva. Trata-se de uma relação entre o que o mercado determina 
e a capacidade de resposta dos órgãos, que sabemos que é muito baixa em 
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termos de processo administrativo, dada a complexidade que um processo 
de repressão sempre exibe.

E vem a questão que o Belliboni tratou, ou seja, na Exposição de 
Motivos está dito que o controle de concentração a posteriori seria uma das 
formas de reduzir a eficiência. Alguém acredita que, como proposta aqui, a 
notificação prévia vai aumentar a eficiência? Eu não vejo como isso vai ser 
feito. E queria lembrar o seguinte: o Carlos Magalhães participou da redação 
da Lei 8.884. É lei exemplar na questão de notificação, porque existe atual-
mente o controle prévio. Alguém lembra disso? E por que ele não é usado? 
Porque o mercado não acredita no controle prévio. E não acredita porque não 
há dinheiro para fazer o controle prévio. Por isso que sabiamente se colocou 
a notificação a posteriori, porque senão ia-se travar todo o sistema, como 
vai travar, como o Belliboni mostrou. 

Então, o mercado percebeu isso. E estão aí as duas formas. Dizer, por-
tanto, que se vai criar o controle prévio é uma imprecisão, é uma inverdade, 
porque o controle prévio já existe. Eu nunca fiz uma notificação prévia, e 
pouquíssimos terão feito, porque o mercado percebeu que ela é um entrave 
não por vontade ou por deficiência da vontade do poder público, ou por de-
ficiência da norma, mas sim porque não há dinheiro para isso.

E, de mais a mais, hoje depois da exposição do Belliboni eu percebi, 
e creio que vocês também, que não há essa necessidade, porque o sistema 
vem melhorando, inclusive com a colaboração da SEAE e da SDE, e os casos 
mais simples estão caminhando com alguma celeridade. 

Por fim, aqui se diz: “o controle de concentração... os critérios de no-
tificação excessivamente amplos”. Eu não vejo essa amplitude, eu não vejo 
nenhum entrave do sistema hoje por conta desses controles amplos. 

E volto ao estudo que o Gesner fez, que eu gostaria até que ele apre-
sentasse, que diz que esse tipo de índice de jurisdição que está no projeto 
talvez aumente o número de notificações, em vez de reduzi-lo. 

E a dedicação do órgão judicante a todos os casos que dão entrada 
no sistema? Eu vou voltar a esse tema, pois é o ponto central, filosófico, do 
projeto.

O que está dito aqui é o seguinte: que esse negócio do Cade julgar tudo 
atrapalha. O bom é termos um poder monocrático que julgue aqueles casos 
que entender por bem aprovar, os aprove e estará tudo resolvido. 

Antes de voltar a esse ponto, eu quero dizer o seguinte, e propor a vo-
cês uma simples observação. Olhem as sessões do Cade e olhem as sessões 
dos demais órgãos reguladores. A que se deve boa parte ou a maior parte do 



R
E

V
IS

TA
 D

O
 I

B
R

A
C

���

Revista do IBRAC

Microart – 2ª prova

respeito que o Cade conseguiu na sociedade brasileira? As portas das sessões 
estão abertas a todos, sem exceção. Então, não há mistério. O que é que o 
projeto prevê? O projeto prevê a decisão monocrática. E prevê a decisão 
monocrática prevendo sessão reservada do Cade, que foi e é uma das razões 
por que a Anatel hoje virou um problema na ação regulatória. Porque ela tem 
sessões reservadas. Não se sabe o que se debate. 

Como o Cade vai ter, então, sessão reservada? Já sei, na averiguação 
preliminar. Concordo. Mas não está dito no projeto que é só para averiguação 
preliminar. Se não está dito, poderá ser baixado um regulamento dizendo que 
o Cade decidirá, como apontou o Tullio, igualmente os casos de sigilo. A 
autoridade monocraticamente decidirá: quero sigilo aqui, reserva ali, e assim 
nós vamos aumentando a transparência do projeto... 

Isto é algo,portanto, que deve ser muito bem pensado. Pela exigüidade 
do tempo, vou fazer uma referência a essa questão do poder da concentração 
monocrática, porque todo o projeto gira em torno do Secretário-geral: todos 
têm prazo, menos ele, para concluir a investigação a seu cargo. O orçamento, 
as questões orçamentárias ele as elabora e o Cade faz as dele. Então, ele não 
é um órgão na estrutura do Cade. Há um deslocamento de poder visível, e o 
maior exemplo é essa concentração do poder monocrático, que nunca houve 
na história do Cade e que é a mesma que o Aurélio Wander defendia.

Eu sei que está lá a avocatória. Ora, avocatória, eu me lembro da dita-
dura, em que o STF “avocava” processos. Esta avocatória não resiste a uma 
leitura. Um processo pode demorar dois anos, e é razoável até que demore, 
pela sua complexidade, sendo analisado. O desavisado do Conselheiro que 
quiser avocar o processo terá que submeter em decisão fundamentada – o 
Tullio diz que essa expressão não existe para o Secretário-geral – as razões 
por que entende que deva avocar. E o tribunal tem que aprovar em quanto 
tempo? Em vinte dias. Ora, um processo que dure dois anos, quantos volumes 
tem? No mínimo 10. Quem vai ler 20, 10 volumes e decidir isso em 20 dias? 
Então, não há avocatória. Não há checking balance nenhum nesse projeto, 
porque é simplesmente ineficaz.

Eu queria concluir fazendo algumas observações muito rápidas, genéri-
cas, porque as pontuais foram muito bem feitas e serão agora eventualmente 
feitas pelos senhores.

A Exposição de Motivos, como vimos, tem um difícil comércio com a 
realidade. Eu não sei por que a Exposição de Motivos foi feita dessa forma. 
Não houve estudos preparatórios, como nós vimos, o que é uma pena.
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Essa notificação prévia e essa condensação ou composição de endereços 
não é baseada na União Européia. A Lei 4.137 já tinha isso. Está-se voltando á 
Lei 4.137, pela qual o Cade era o órgão que analisava e decidia, aqui com uma 
vantagem: de efetivamente o Secretário-geral ser indicado pelo Presidente da 
República com mandato, com a desvantagem de ser dois anos. Por que dois 
anos? Alguém tem dúvida? Porque, se o comissário não estiver cumprindo 
as ordens, ele será trocado em dois anos, dentro do mandato presidencial. 
Evidentemente que isso são injunções de governo.

Outro ponto é a má técnica legislativa. Isso é que é impressionante no 
projeto. O projeto fala em “operação”. Operação não é conceito jurídico. O 
projeto diz “facultada a requisição de pareceres”. Não se pode deixar “fa-
cultada a requisição de pareceres”, pois como o Tullio disse, não se saberá 
então como orientar um cliente. “Pode” como? Pode-se pedir 11 pareceres? 
Então, isso é algo que chama a atenção.

Qual é a conclusão disso tudo?
A meu ver, são duas fundamentais: uma de ordem particular, que é que 

haverá a redução da ampla defesa, que é evidente, e, como conseqüência, pois 
sempre andam juntos, esta má técnica legislativa vai tornar o entendimento, 
a inteligência desse projeto, se aprovado, dificílima; e outra de ordem geral, 
a possibilidade de partidarização dos órgãos de defesa da concorrência, que 
hoje deve ser a maior preocupação de todos aqueles que trabalham junto ao 
governo. 

Por fim, eu não vi aqui no projeto, lamentavelmente – e gostaria de 
repreender a presidente do Cade, pois ela vem aqui descumprindo a lei, 
aliás a lei atual e a lei futura, porque ela está prestando contas – referência 
a prestação de contas. 

O projeto, que deveria ter obrigado todos os órgãos a prestar contas, 
dispensou o uso de prestação de contas. Não se é obrigado a fazer relatório. 
Não há accountability para os órgãos de defesa da concorrência. Eles não 
prestam contas, não são obrigados a isso. Se for alguém bacana, presta; se 
não for, não presta. 

E, finalmente, qual é o remédio? O remédio é que se deve trabalhar muito 
para que haja um substitutivo. A parte boa do projeto é a tentativa – eu entendo 
que canhestra, mas legítima – de incorporar a SDE ao Cade, o que seria uma 
evolução. Então, vamos trabalhar – esta é a minha sugestão –, e como sempre 
eu tenho que sempre fazer este reparo, feitas as minhas sugestões assim como 
as críticas exclusivamente em nome individual, pelo que isso possa valer. 
Muito obrigado.
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Daniel Goldberg

Senhores, muito boa tarde. Já estamos aqui na tarde, mas eu agradeço 
mais uma vez o gentil convite do Ibrac para participar dessas discussões 
sempre tão proveitosas. 

Eu não saberia falar no Ibrac se não colocassem o Pedro Dutra antes de 
mim. Eu já não sei mais como é. Deve ser meu terceiro ano no Ibrac e pelo 
terceiro ano consecutivo nos escalam a mim e ao Pedro para debatermos, 
para o entretenimento da Plenária.

Eu havia preparado uma apresentação sobre o projeto de lei, mas acho 
que não vou furtá-los deste entretenimento pré-almoço, e, portanto, para não 
decepcioná-los a todos, vou tentar debater as observações – não os interlo-
cutores mas sim os argumentos – que foram feitas até o momento com um 
enorme prazer, diga-se de passagem.

Antes disso, gostaria de pedir um minuto de vocês para fazer o que 
me parece ser um anúncio triste, do meu ponto de vista, do ponto de vista da 
SDE. Como vocês sabem, a Dra. Barbara Rosenberg está nos deixando em 
dezembro e eu gostaria, em nome da equipe da SDE, agradecer o extraordi-
nário trabalho que a Dra. Barbara fez durante esses três anos. 

A Dra. Barbara foi participante integral de virtualmente todos os 
eventuais méritos que a SDE teve até o momento e ausente constante de 
todos os defeitos. Ela participou do planejamento das atividades da SDE, da 
implementação do planejamento estratégico da SDE, das discussões políti-
cas mais importantes da SDE relativas à defesa da concorrência e alheias à 
defesa da concorrência. A Dra. Barbara foi parte absolutamente essencial de 
nossa equipe do governo e para azar nosso e sorte de vocês do mercado, ela 
nos deixa agora em dezembro...

Pedro Dutra: Não apoiado quanto a azar nosso.

Daniel Goldberg: Para azar nosso e sorte de vocês do mercado, re-
pito, a Dra. Barbara nos deixa em dezembro. Deixará muitas saudades, mas 
tenho certeza que contribuirá do outro lado do balcão. A equipe lhe agradece 
imensamente. 

Com relação ao Projeto de lei e à reforma do Sistema Brasileiro de 
Defesa da Concorrência, em primeiro lugar, como sempre, algumas questões 
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extremamente pertinentes foram levantadas e eu acho que merecem alguma 
reflexão, ou pelo menos uma reflexão mais pausada.

Eu tinha preparado duas apresentações, mas vou deixar essas apresen-
tações de lado por um momento, e fazer referência a apenas uma ou outra 
transparência que eu acho seja necessária para resgatar algumas questões 
substantivas, não sem antes fazer registro do fato de que a advocacia ga-
nhou um grande integrante, que é o Pedro, um extraordinário jurista, mas a 
crítica literária perdeu alguém que talvez não fosse tão brilhante quanto é 
na advocacia.

A análise de textos legais ou não-legais usualmente não se faz pela 
contagem de palavras. Se o Pedro tivesse feito a crítica do Tolstoi, coitado, 
ele não teria vendido nenhuma cópia. Não me parece que a forma mais ade-
quada de avaliar a eficiência ou qualidade de qualquer texto, legal ou não, 
seja contando o número de palavras. Podemos contar o número de espaços 
também. Podemos contar o número de palavras mais espaços, podemos contar 
o número de páginas... Não me parece, portanto, que esse seja um critério 
adequado para avaliar a qualidade de qualquer projeto de lei.

Um projeto de lei tem que ver com regras, princípios e, do ponto de 
vista de um sistema da concorrência, sobretudo com os incentivos que cria 
e como os agentes econômicos reagem a esses incentivos.

Então, vamos falar um pouquinho das regras, dos princípios e dos 
incentivos que esse projeto de lei cria e, em pertinência, no contexto e em 
resposta, algumas das observações que foram levantadas até o momento.

Eu tentei separar, nas três apresentações que me precederam, os prin-
cipais pontos e vou tentar atacar e discutir cada uma dessas observações.

Antes de fazer isso, ou seja, de desdobrar e esmiuçar cada um desses 
comentários de novo, eu gostaria de lembrar que estou aqui no terceiro ano 
de governo, indo para o último, 2006, e eu me lembro, quando tomei posse, 
que o Ibrac me procurou e me disse o seguinte: “Secretário, qualquer que seja 
o seu discurso de posse, o mercado espera que o senhor mencione reforma” 
– eu posso citar as pessoas que me procuraram, as pessoas sabem quem são. 
Todas elas me disseram isso.

“Será uma decepção se o senhor não mencionar reforma, porque afinal 
de contas o único consenso entre esses advogados que discordam tanto, entre 
esses economistas que debatem tanto, entre essas pessoas que argumentam 
tanto, ou das empresas que sofrem tanto com o Sistema Brasileiro de Defesa 
da Concorrência é que ele precisa de uma reforma radical.”
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“Muita gente discorda sobre muita coisa”, me disseram em 2003, “mas 
todo mundo concorda com análise prévia, com a unificação de guichês e com 
a reforma do filtro”. 

Descobriram ao longo do tempo que esse “todo mundo” era bastante 
relativo, e que nem tanto ao céu nem tanto à terra: muitas pessoas têm opiniões 
diferentes, e para um projeto dessa sofisticação, cada um dos advogados, com 
a sua experiência, vivência, visão e percepção, terá certamente uma visão 
distinta sobre qual é o projeto ideal. 

Este não é o meu projeto ideal, não é o projeto ideal da Elizabeth, não 
é o projeto ideal dos Conselheiros do Cade, nem dos que estão aqui nem dos 
que já estiveram, que participaram dessas discussões. Não é o projeto ideal 
de cada advogado individualmente, mas, com todas as suas imperfeições e 
limitações, me parece representar um significativo avanço qualitativo em 
relação ao que temos hoje. E neste contexto, por essa razão, gostaria de 
agradecer ao Ibrac por ter, contrariando precedentes anteriores e instâncias 
interiores onde esse tipo de debate ocorreu, enviado uma carta ao governo 
federal institucionalmente apoiando o projeto de lei, ressaltando uma série 
de questões técnicas que teriam que ser discutidas, uma série de pontos que 
estão em aberto, uma série de tópicos que são controversos, tanto do nosso 
ponto de vista quanto do ponto de vista dos advogados, mas enviando ao 
Presidente da República e aos Ministros da Casa Civil, da Fazenda e da Justiça 
uma carta institucional manifestando o seu apoio em relação à iniciativa de 
reformar o Projeto de Lei de Defesa da Concorrência.

Eu entendo o quanto isso custou do ponto de vista de debate interno. 
Sei quanto isso custou, e gostaria de agradecer a iniciativa do Ibrac, iniciativa 
esta que evidentemente não veio e não se produziu no vácuo, me parece. 

E isto me leva ao primeiro ponto genérico que deve ser abordado nesta 
nossa conversa de hoje e que é um ponto de novo adjetivo, como muitas vezes 
acontece nessas discussões: muitos adjetivos e poucos substantivos, mas é 
um ponto adjetivo que acho importante e, portanto, merece uma resposta 
adequada: a consulta pública.

“Os pobres brasileiros não foram brindados com a consulta pública do 
projeto.” Qualquer crítica é válida, mesmo as justas ou as injustas. A crítica 
é sempre válida. Esta, contudo, me causa um certo divertimento, porque nos 
seis meses de discussão desse projeto, visitando CESA, OAB duas vezes, 
escritórios de advocacia individualmente, recebendo advogados, criando 
grupos de trabalho, o Ibrac uma série de vezes, circulando para comentar 
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os projetos de lei (no CNI, na FIESP e entidades de defesa do consumidor), 
recebendo comentários individuais dos advogados – eu poderia agradecer, mas 
eu tenho pouco tempo, aos advogados que se dispuseram de fato a discutir o 
projeto e a avançar as suas críticas ou as suas colaborações –, mas, é claro, 
como, nesse nosso mundo do nominalismo, tecnicamente não foi publicada 
no Diário Oficial uma consulta pública, simplesmente se circulou durante 
quatro messes esta minuta, e nas suas mais variadas versões, que se foram 
alterando como resultado da contribuição de vocês, como tecnicamente a Casa 
Civil da Presidência da República não editou no Diário Oficial a consulta 
pública, se diz: “Então este projeto não teve consulta pública”.

Curioso também é o fato de que na primeira discussão do Ibrac, muito 
tempo atrás, eu apareci com as transcrições dos debates que o Ibrac travou 
com os meus antecessores (Paulo de Tarso, Cláudio Considera, Grandino, 
Gesner e assim por diante) e compareci duas vezes às reuniões do Conselho 
do Ibrac com as transcrições embaixo do braço, para entender quais eram as 
críticas que o Ibrac tinha ao grupo de trabalho que publicou seus resultados 
na internet, no site do Ministério da Justiça, que é o mesmo grupo de trabalho 
que está há muito mais do que um ou dois anos para produzir o green paper 
discutindo o projeto de lei, mas que já passou por diversos Secretários de 
Direito Econômico, diversos Secretários de Acompanhamento Econômico, 
diversos conselheiros e pelo menos três Presidentes do Cade e que publicou 
– o Celso Campilongo está aqui – o resultado parcial do seu trabalho no site 
do Ministério da Justiça, estudo este que foi impresso e levado por mim na 
reunião do Conselho do Ibrac, debatido na reunião do Conselho do Ibrac, 
para entender quais eram as ressalvas e as reservas.

Então, do ponto de vista de discussão, antes de entrar no mérito dele, 
o projeto foi creio que insuficientemente debatido, como sempre é, mas 
debatido, extensivamente debatido, ainda que de forma parcial com relação 
ao trâmite que vem. 

Mas não é só. Uma segunda coisa que muitos dos críticos ciosos do 
processo democrático de discussão constantemente enfatizam, que é questão 
do espaço para discussão e para abertura, recebeu ressalvas do ponto de vista 
de um encontro que eu tive com o Ibrac, que foi a nossa decisão de enviar 
o projeto de lei para poder tramitar no Congresso, fazer todas as consultas 
nas respectivas comissões, porque isso daria uma tramitação mais dilatada 
e uma oportunidade para que todos refletissem sobre isso, justamente para 
que tudo não acontecesse da noite para o dia. E, então, em pelo menos duas 
das reuniões do Ibrac, uma das críticas foi: “Secretário, é melhor fazer isso 
por medida provisória, porque o Congresso é uma...”. 
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Eu posso mencionar cada um dos encontros e as atas em que isso acon-
teceu, mas o último deles foi por exemplo na FGV, quando estivemos discu-
tindo lá com advogados e muita gente manifestou sua preocupação, registrada 
em ata (o mesmo aconteceu em uma reunião do CESA e em uma reunião da 
OAB), com o devido trâmite processual. “Será que não era melhor evitar os 
percalços do Congresso?” Preso por ter cão e preso por não ter cão.

Então, por esse raciocínio, o bom é fazer a consulta pública com quem 
acha que o projeto não está bom e depois baixa-lo por medida provisória.

Acho que essa não é exatamente a tramitação adequada. Parece-me 
que a tramitação adequada, que o espírito que melhor compreende, observa 
e respeita a tramitação desses projetos, que têm realmente nuances, matizes 
complicados e inúmeras visões, acho que é o que nós fizemos: debater meses 
e meses, não do zero, mas a partir dos trabalhos e dos estudos de um grupo 
que vinha discutindo e decantando esse projeto muito antes de eu chegar ao 
governo, com todas as suas limitações e suas idas e vindas. E é por conta 
disso esse projeto está tão diferente do projeto que foi debatido pelo governo 
anterior, graças às contribuições do Ibrac, que eu discuti extensivamente. 
E em paralelo, na verdade, a posteriori, depois dessa discussão toda, esse 
projeto deverá ser enviado na forma de projeto de lei para o Congresso, com 
a tramitação regular. 

Esse não é um projeto para ser aprovado nem da noite para o dia – me 
parece pouco provável que seja aprovado até o final dessa legislatura, isso 
é muito pouco provável –;é um projeto para ser maturado, discutido e de-
cantado aos poucos no Congresso Nacional, onde se encontra agora. É um 
legado que deixamos.

Acho que essa primeira questão é uma questão adjetiva, mas é uma 
questão séria, deve ser muito bem enfatizada.

Respeitar a discussão e a democracia é um exercício menos trivial 
do que parece. Isso passa por enviar um projeto de lei, com a tramitação 
congressual. Todos nós estaremos nas consultas públicas debatendo isso nas 
audiências, no Congresso, e levando toda essa discussão que estamos tendo 
aqui para o Congresso, que aliás é o foro adequado.

Então, esta é uma primeira questão adjetiva que diz respeito a algo que 
me parece absolutamente inadequado, que é a crítica de que o projeto não 
foi conversado, não foi debatido. 

Não se trata de uma medida provisória; é um projeto de lei, que deve 
passar por todas as comissões, todas as audiências, que foi debatido – e eu 
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posso mencionar os advogados individualmente que se prestaram a fazer 
contribuições nos últimos 6 meses de discussão. Aliás, eu gostaria de agra-
decer aos advogados que tiveram esse trabalho durante todas as discussões. 
Não vou fazê-lo nominalmente agora por falta de tempo.

Mas vamos às questões específicas. Tanto o Dr. Belliboni, quanto o Dr. 
Tullio e o Dr. Pedro mencionam a sua preocupação quanto à análise prévia. 
E aqui há vários matizes da preocupação com a análise prévia. Há a versão 
de que a análise prévia é ótima para os outros, mas nós não temos estrutura. 
Então, como não temos estrutura, não podemos fazer análise prévia. 

Além disso, vinda dos mesmos interlocutores, há a preocupação inversa: 
já estamos tão eficientes coma análise a posteriori, que nem precisamos da 
análise prévia. Ou seja, de um lado, não temos estrutura suficiente para fazer 
a análise prévia e, de outro, como já reduzimos o tempo médio de análise de 
ato de concentração para algo em torno de 80 dias, no caso do Cade, e algo 
em torno de 22 dias, no caso da Secretaria de Direito Econômico, então nós 
não precisamos mesmo de análise prévia. 

Mas o que me impressiona mais é que ambas as críticas perdem o ponto 
central do que é uma análise prévia, e que não tem que ver com o prazo de 
análise propriamente dito nem com a eficiência do sistema nos termos do 
que o Pedro descreveu como eficiência, mas tem que ver com a efetividade 
do sistema, que é uma coisa muito diferente, que não é atendida atualmente 
pelo artigo da lei que permite a consulta ou a submissão prévia aos órgãos 
de defesa da concorrência. 

Vou citar um autor de quem eu gosto muito, que diz o seguinte: “No regi-
me de negociação antecipada de condição de aprovação de ato de concentração, 
a efetividade da ação do órgão de defesa da concorrência é sem dúvida muito 
mais expressiva. O exemplo norte-americano não exibiria essa experiência se 
tivesse informado o oposto. No regime atual seguido pelo Cade em que decisões 
do Plenário estipulam condições como fato consumado e cujos termos serão 
negociados com as requerentes, uma vez estas aderindo a tais condições, a 
efetividade da ação do Cade é deprimida”. Esse é um problema geral que não 
desaparece, mesmo com o sistema atual. Pedro Dutra, excelente livro – Estudos 
e pareceres. Comprem. Concordo com o Pedro. Como ele diz, curiosamente, 
no livro dele, o problema não é de eficiência, é de efetividade.

E a questão da efetividade diz respeito – como discutimos inúmeras 
vezes ao longo dos mais de 6 meses de debates que tivemos sobre o sistema 
de análise prévia – à questão dos incentivos. 
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O ponto não é se o mercado pode ou não consultar ou submeter um 
ato previamente aos órgãos de defesa da concorrência. Evidentemente que 
o ponto não é esse. Aliás, o ponto não só não é esse como, se fosse, sequer 
os sistemas que são chamados de análise prévia poderiam ser chamados de 
análise prévia, porque hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, há o sistema 
de análise retrospectiva de fusões e aquisições. 

Na semana retrasada o Departamento de Justiça e a FTC estavam 
estudando a propositura de uma ação para desconstituição de uma fusão no 
mercado de hospitais que tinha oito anos de idade. Então, eles deixaram de ser 
um sistema de análise prévia por conta disso, porque eles têm a possibilidade 
de desconstituição a posteriori. Não, eles não deixaram de ser um sistema de 
análise prévia, assim como nós, por termos a possibilidade da submissão an-
tecipada, não deixamos de ser um sistema de análise a posteriori. Obviamente 
a questão não é essa: a questão diz respeito aos incentivos.

Quando se lida com a análise a posteriori, em que todos os negócios 
jurídicos têm uma condição resolutiva tácita, o que acontece – e todo mundo 
que advoga no mercado sabe disso – é que o relógio corre contra o governo. O 
fait accompli (fato consumado) faz sentido no sistema da análise a posteriori. 
O que passa a acontecer na análise a posteriori é que quanto mais tempo 
passa, quanto menos informação se dá a quem tem a missão institucional de 
eventualmente pedir o bloqueio da fusão ou da aquisição ou a dissolução da 
fusão ou aquisição junto ao tribunal administrativo, quanto mais tempo passa 
e menos informação quem tem essa missão institucional tem, melhor. 

Por outro lado, inversamente, quanto mais informação se descarregar 
sobre o tribunal administrativo, que não tem estrutura para instruir o caso, e 
quanto mais tempo tiver passado entre a consecução do ato e a sua eventual 
avaliação pelo tribunal administrativo, também melhor para as partes. 

E quem advoga com isso, quem é consultor econômico, sabe que às 
vezes, por conta da análise prévia, quando a análise é a posteriori é até difícil 
conseguir do seu próprio cliente a informação de que você precisa. O cliente 
não dá para você a informação, muitas vezes. O incentivo é completamente 
invertido. O relógio corre contra o governo e a favor da protelação. E por 
conta disso, como agentes econômicos tendem a responder a incentivos, o 
que ocorre no longo prazo é que o tempo de tramitação tende a ser muito 
mais dilatado do que seria com incentivos diferentes, típicos da análise a 
posteriori, que outros países seguem. 

A análise a posteriori é seguida por outras jurisdições. Chipre, 
Paquistão, Malta, Bulgária, Suécia, Argentina, por exemplo, jurisdições 
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respeitadíssimas em matéria de defesa da concorrência, seguiram a análise 
a posteriori. E não implementaram essas inovações. 

Com relação à crítica ao alinhamento às melhores práticas internacio-
nais, e de novo com relação à transparência do órgão de defesa da concorrência 
e a sua preocupação em discutir isso com todo mundo, o Brasil pediu um 
processo de revisão dos pares da OCDE, que é muito mais severo e muito 
mais extenso que a elaboração de qualquer green paper: um consultor da 
OCDE pegou um avião, veio para cá, passou rês meses revirando O Cade, 
a SDE e a SEAE para levantar todos os números, todas as minutas, todas as 
discussões de projetos de lei, comparando-as com os projetos de lei de todas 
as jurisdições dos países-membros da OCDE e com algumas jurisdições de 
países observadores do Painel de concorrência e chegou à conclusão de que 
o projeto de lei enviado ao Congresso é um projeto que se alia às melhores 
práticas internacionais.

Isso quer dizer que ele não tenha defeitos? Isso quer dizer que ele não 
tenha problemas? Isso quer dizer que ele seja o meu projeto ideal? Claro 
que não. Inclusive eu gostaria – nunca é possível neste tipo de discussão –, 
mas eu gostaria de ter reservado um pedaço desse debate para dizer as coi-
sas que eu acho que estão completamente equivocadas no projeto e que eu 
acho que devem ser modificadas no Congresso, e pensar junto com vocês e 
fazer sugestões para como modificá-las. Seria ótimo se nós pudéssemos ter 
o tempo de fazê-lo. Espero que possamos fazê-lo, senão agora, pelo menos 
nas próximas semanas, para aproveitar o que deve ser uma longa tramitação 
congressual, de pelo menos 9 ou 10 meses.

Críticas pontuais. Primeiro, com relação à submissão prévia, nova-
mente: ela não tem que ver com o tempo de demora nem com a eficiência, 
tem que ver com a efetividade e com os incentivos que cria. 

Com relação à crítica associada a esta, que é a do Tullio, e que diz 
respeito à segurança jurídica, vejam, senhores: hoje no Brasil todo negócio 
jurídico é submetido a uma condição resolutiva tácita, segundo a lei atual. 
Todo negócio jurídico pode ser desfeito se o Cade decidir que isso deve ser 
feito. Qual é exatamente a segurança jurídica que isso garante?

Na nova lei, o que estamos fazendo é o seguinte: o ato é submetido 
ao exame dos órgãos de defesa da concorrência. Deixa de haver uma con-
dição resolutiva tácita e passa a haver uma condição suspensiva, inclusive 
no que diz respeito ao recurso. O § 6.º do artigo 62, que é o que disciplina a 
tramitação de recursos e processos em matéria de atos de concentração, sus-
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pende expressamente a possibilidade de consecução do ato de concentração 
durante o período que diz respeito à interposição de recursos. Portanto, não 
há problema de segurança jurídica nessa acepção. Assim, é um dilema e um 
problema no que diz respeito à dissolução a posteriori dos atos de concen-
tração. E aqui, aproveitando para cobrir todas as... Sim, exatamente. Se você 
não interpõe recurso, coisa que você só saberá ao final do prazo de 20 dias, 
vem a aprovação. Exatamente isso.

Com relação à dissolução a posteriori, todos os sistemas que adotaram 
a análise prévia têm que se defrontar com o fato de que há aqui um dilema 
– eu evito usar as palavras em inglês como o Pedro, apesar de ele ter usado 
accountability hoje, então me liberou para usar pelo menos uma –, que todo 
órgão antitruste vislumbra nesse tipo de arquitetura institucional que é o se-
guinte: olhar muita coisa na partida e, portanto, afogar de casos que seriam 
deletérios para o sistema e seu funcionamento geral, para mitigar o risco de 
deixar alguma coisa de fora? Ou tentar fazer um filtro mais restritivo e lidar 
com o que eventualmente escapou a posteriori? Isso é um dilema mesmo. 

Não há resposta certa para isso, e não há jeito de revogar dilemas. Seria 
ótimo se pudéssemos por lei dizer que os dilemas não existem mais. Não há 
como ser seletivo e abrangente ao mesmo tempo. É um dilema por definição: 
ou se é seletivo ou se é abrangente. 

A maioria das outras jurisdições adotou uma solução que nos deu um 
pouco de medo, que é de adotar uma análise prévia muito seletiva no filtro e 
depois ter liberdade geral para a avaliação retrospectiva, inclusive no caso dos 
Estados Unidos, de atos de concentração que tenham passado pelo escrutínio 
dos órgãos de defesa da concorrência. E por que isso? Porque, do ponto de 
vista jurídico, nos Estados Unidos não é verdade que um órgão antitruste 
profira uma decisão administrativa. Não há no sistema americano uma decisão 
administrativa sobre um ato de concentração. Nos Estados Unidos o que há 
é a decisão de contestar judicialmente ou não um ato de concentração, uma 
fusão ou aquisição. Não há um ato administrativo que possa ser considera-
do ato jurídico perfeito e fazer coisa julgada administrativa. Não há isso no 
sistema americano.

Então, no sistema americano, se o FTC, como muitas vezes acontece, 
ajuizar uma ação 8, 10, 15 ou 20 anos depois para, por exemplo, desfazer 
uma fusão de hospitais, ele pode fazê-lo. É mais difícil para provar no 
Judiciário que a sociedade ganha em termos líquidos? É mais difícil, mas 
ele pode fazê-lo.
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A sugestão do Belliboni, que é optar pela judicialização do processo 
antitruste em senso estrito, é uma solução válida, mas é outra tradição, é 
outro caminho completamente diferente. Então, extinguir-se-ia o processo 
administrativo tal qual existe hoje, em que a atividade judicante e jurisdicio-
nal-administrativa é exercida por um tribunal que é o Cade. E iriam todos 
para o Judiciário direto. 

Não dá para dizer o seguinte: então vamos todos para o Judiciário 
simultaneamente. Vamos fazer um sistema americano, em que finalmente, 
quando o caso chegar ao Cade e for julgado, pode-se entrar com a ação. 
Quer dizer, precisamos saber escolher as diferentes famílias de soluções. 
Não digo que uma seja melhor e que oura seja pior, mas é outra tradição. 
É outra coisa. Seria preciso reformar tudo. Seria preciso parar com essa 
coisa de Cade, SEAE e SDE e irmos todos ao Judiciário. Seria preciso criar 
um órgão que fosse um solicitor da concorrência junto ao Judiciário, outra 
tradição com problemas constitucionais e processuais específicos. Nós não 
pensamos nessa possibilidade.

Imagine se tivéssemos dito: “o projeto extingue o Cade e todos irão ao 
Judiciário”. Não sei se isso seria muito bem visto, mas é uma possibilidade à 
qual estamos abertos e vamos discutir no Congresso. Seria outro caminho.

Com relação aos mandatos de economista-chefe que você, Belliboni, 
mencionou, você tem razão em muitas dessas coisas – e também o Pedro e 
o Tullio –, no que diz respeito a uma certa confusão: afinal de contas, por 
que um tem dois, o outro tem quatro? Por que um tem mandato e o outro 
não tem? Por que um tem sabatina no Senado – que é uma crítica que vocês 
não levantaram, que eu acho que acabou saindo ruim na redação final – e 
outros não têm? 

Eu acho que temos que uniformizar esse tratamento no Congresso e 
adotar um conceito coerente: sabatinar ou não sabatinar todos os que têm 
mandato. 

E fazer uma coisa que a SDE disse: evitar essa intermitência enorme e 
essa interrupção e descontinuidade absurda que ocorre quando há mandatos 
de dois anos, que é um problema inclusive que temos com os Conselheiros 
do Cade, e que seriam transmitidos para a Superintendência-geral.

A próxima – tão conhecida, tão decantada e já clássica crítica a essa 
altura do campeonato – é a transferência de poder para o órgão monocrá-
tico. Vamos desdobrá-la em algumas subcríticas e tentar abordar cada uma 
delas.
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Vou começar pela de sempre que é a seguinte – e que foi a primeira 
coisa que discutimos lá atrás em 2003 com o Ibrac e que foi, segundo me 
informam os advogados do Ibrac uma das causas da débâcle, por assim dizer, 
do Projeto do Governo anterior (não sei se isso é adequado ou não, pois eu 
não estava aqui): a transferência de poder para o Superintendente-geral, o 
diretor-geral, ou secretário-geral, como vocês queriam chamar. Não é só a 
avocatória que faz um caso ir para o tribunal. Se qualquer fusão ou aquisição 
lesar a terceiros que se sintam prejudicados, concorrentes etc., eles podem 
interpor recurso e mandar o caso para o tribunal. Se o Cade ou o tribunal 
achar que o caso deve ser avocado, avoca o caso. Se a SEAE achar que isso 
afetou algum setor regulado e por alguma razão o tribunal deva ouvi-lo, ele 
vai. Se o Ministério Público, e até a Procuradoria, na última versão do pro-
jeto de lei, quiserem, podem interpor recurso – e nisso o Pedro tem razão: há 
muitas figuras processuais, uma série de recursos, e um monte de gente pode 
interpor um monte de recursos... até a torcida do Flamengo pode recorrer 
dessa decisão e enviá-la para o tribunal administrativo.

A crítica que nós recebemos da ICN é o contrário: “Vocês estão dizen-
do que estão aliando o projeto de vocês às melhores práticas internacionais 
e que, portanto, estão adotando o que se chama de early temination, que 
basicamente é um rito simplificado, que não precisa chegar até o final, até 
o julgamento colegiado pelo tribunal para casos que são simples e que não 
oferecem maior risco ao mercado e à economia como um todo. Vocês estão 
dizendo que adotaram este princípio que nós recomendamos que todo mundo 
faça, mas essa decisão simples pode ser apelada por todo mundo”.

“Na prática, o que vai acontecer”, nos diz a ICN, “é que todos os casos 
irão para o tribunal”. Não acho que isso seja verdade. Acho que, na prática, ao 
longo do tempo, o tribunal, até pelos incentivos que os próprios operadores 
criam, será seletivo no que avoca e no que não avoca. “Ah, mas é impossível 
avocar em 20 dias! E a decisão monocrática não é transparente”.

Aqui há uma grande confusão entre o que é deliberação que leva à 
decisão monocrática, que, uma vez tomada, é publicada por meio de edital, 
com toda a sua fundamentação, para recursos e para depois ir ao Cade e ao 
tribunal administrativo, onde será transmitida ao vivo, exatamente como 
acontece, quando acontece, hoje em dia – e a tentação sedutora que todo 
mundo, é claro, tem é de ouvir o que a autoridade monocrática conversa 
com seus técnicos nessa hora, que não é necessariamente o melhor jeito de 
se fazer política da concorrência.
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Novamente, só para ter aqui uma noção (no mundo concreto) de como 
a outras jurisdições operam.

Já que o Pedro citou como funciona na Europa, que fez o green paper 
etc., na Comissão Européia, se o DG, depois dos controles internos, que não 
têm transmissão ao vivo, não têm internet, que não têm absolutamente nada, 
resolve arquivar um caso porque onera mais a sociedade continuar com a 
tramitação do que simplesmente arquivá-lo, vocês acham o quê? Que há 
recursos de terceiros interessados para o Comissário de competição? Não 
há, não. Não há acesso aos autos, não há recurso para o comissário de com-
petição. Pode-se, claro, ir à Corte de primeira instância de Luxemburgo, ou 
seja, se vai para o Judiciário. A resposta do Sistema europeu é portanto: vai 
para o Judiciário.

Nos Estados Unidos é pior ainda, pois não se tem acesso sequer ao file, 
que são os documentos coletados antes ainda de os autos serem formatados 
para irem ao Judiciário.

No Brasil, nós estamos definindo exatamente a fase em que começa 
o devido processo legal para o caso de ato de concentração desde o início. 
Estamos criando todos os prazos, a possibilidade de interveniência dos ter-
ceiros interessados, toda a possibilidade de avocatória, o recurso de terceiro 
interessado, recursos dos órgãos governamentais, do Ministério Público como 
custos legis, da Advocacia-Geral da União por intermédio da Procuradoria 
e por entidades legitimadas nos termos da Constituição, inclusive eventual-
mente a Mesa do Congresso. 

A crítica que nos fizeram de que fomos longe demais, em resposta às 
críticas prévias do Ibrac, é que estava me preocupando, não a crítica sobre a 
transferência de poder monocrático.

Segundo desdobramento dessa crítica: de novo há uma confusão. 
Confunde-se a figura do secretário, do superintendente e do diretor-geral. Eu 
adoraria que a lei pudesse revogar a realidade, mas infelizmente o problema 
da realidade é que a realidade é a realidade. Confunde-se o que é a figura de 
transferência do poder monocrático com a história do early termination.

Vamos assumir que não existisse a figura da Superintendência-geral. 
Aliás, vamos mais adiante: vamos assumir que não existisse a SDE, que 
existisse só o Plenário do tribunal.

Ninguém disse que é contra o early termination. O early termination 
todos acham que é ótimo; o que incomoda é a transferência de poder para 
um órgão monocrático.
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Ora, pois, se a SDE não existisse e só existisse um tribunal adminis-
trativo, como é que faríamos para implementar o early termination? Como 
se faz hoje nas decisões. Nós conversamos longamente com os conselheiros 
que eu vejo aqui sobre esse assunto: Como é que se faz hoje o julgamento 
transmitido ao vivo, pela internet, dos casos que vão pelo rito simplificado? 
Debatendo entre os conselheiros? Não, é a ditadura do conselheiro-relator, 
como é ditadura do secretário, como é ditadura do superintendente-geral, 
como é ditadura do órgão monocrático. Com uma grande vantagem: como 
se antecipou uma etapa nesse processo, se um processo que passou pelo rito 
simplificado tem uma decisão equivocada, poderá haver apelação avoca-
tória pelo tribunal. Hoje nem isso há. Hoje os casos são votados em bloco, 
por número, no plenário, do número tal ao número tal: é só ir assistir a um 
julgamento. Não há milagre. Não dá para fazer a multiplicação dos pães. 
Não é possível fazer ao mesmo tempo todos se pronunciarem sobre os casos 
simples e fazer os casos simples tramitarem rapidamente. É um dilema. Eu 
adoraria viver num mundo onde se conseguisse ao mesmo tempo fazer que 
12 órgãos se manifestassem em cada caso simples ao mesmo tempo em que 
se parasse de onerar o mercado com eles. Eu adoraria poder atender isso. 
Mas infelizmente nós ainda não chegamos a um mundo onde a lei consiga 
revogar a realidade.

Faz parte da figura do early termination eleger um gate keeper, o por-
teiro que vai separar o que é complicado do que não é. Vocês podem chamar 
esse gate keeper de conselheiro-relator, de diretor-geral, de superintendente-
geral, podem chamá-lo do que quiserem, mas haverá a necessidade de um 
gate keeper, e aí se dirá que foi uma transferência de poder para um órgão 
monocrático, é claro...

Nós chegamos a discutir com o Cade, na atual configuração, até 
para evitar esse tipo de debate, que me parece adjacente ao ponto central, 
a supressão da figura do early termination, mas isso terá um custo para a 
sociedade. E nós deveremos escolher arcar com esse custo, que fique claro. 
Nós chegamos a debater no Cade a seguinte hipótese: vamos acabar com a 
superintendência-geral, vamos fazer cada conselheiro-relator ter o poder de 
adotar uma decisão monocrática, porque assim se acaba com esse nominalis-
mo: como se chama superintendente-geral, então há transferência de poder. 
Então vamos evitar a transferência de poder, mas cada conselheiro-relator 
pode tomar uma decisão monocrática nos casos simples. Os casos que forem 
considerados complicados são apelados ao Pleno, igualmente ao que ocorre 
hoje com a Superintendência-geral, em que cada superintendente que é in-
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dicado pode se pronunciar sobre os casos simples, e os casos complicados 
são apelados para o tribunal. 

Então, vamos evitar essa discussão conceitual. Vamos fazer o seguin-
te: cada conselheiro-relator toma uma decisão monocrática, acabamos com 
a Superintendência-geral – o que realmente não me incomoda – e os casos 
complicados são apelados ao Pleno.

Discutindo esse modelo com os Conselheiros do Cade, nós pensamos 
então: e como faremos no tocante à estrutura desse conselheiro-relator? Cada 
conselheiro-relator vai ter uma mini-SDE, uma miniestrutura? É isso que é a 
eficiência do sistema? Então, cada conselheiro-relator terá os seus próprios 
técnicos, o seu pessoal de ofício, o seu pessoal de atividade-meio, vai fazer a 
sua instrução do processo administrativo, para que não haja, afinal de contas, 
transferência de poder, pois cada conselheiro-relator irá tomar uma decisão 
monocrática?

Então, os conselheiros decidiram que não, que era melhor criar uma 
estrutura geral que fizesse a instrução para todos os conselheiros-relatores 
que forem tomar uma decisão monocrática. E seria preciso alguém que 
administrasse essa estrutura geral, que se decidiu chamar de estrutura-geral 
dos conselheiros-relatores, que iriam tomar uma decisão monocrática, e 
chamaríamos essa pessoa que cuida dessa estrutura geral dentro do tribunal 
de secretário-geral da estrutura dos conselheiros monocráticos. 

Então, Pedro, vamos fazer isso! E no final das contas sabe o que te-
remos feito: exatamente a mesma coisa! E não me incomoda abrir mão do 
early termination. Só que nós ficamos anos e anos discutindo quais eram os 
problemas do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e todo mundo 
disse que um dos problemas era: a ausência de um procedimento simplificado 
que abortasse a tramitação até o final de processos que são simples e não 
complexos, alocando recursos que deveriam ser usados para outras atividades 
meritórias e que acabam se esvaindo nesse tipo de atividade, que me parece 
inócua do ponto de vista da economia, e que portanto tem um efeito líquido 
negativo.

Se vocês quiserem extinguir a Superintendência-geral e fazer um 
conselheiro monocrático com a estrutura geral e o secretário-geral, não há o 
menor problema: mudamos os nomes. Mas acho que está na hora de identi-
ficarmos a raiz do problema, que é: não se consegue ao mesmo tempo fazer 
que todos olhem tudo e que tudo aconteça rápido, a não ser que se triplique, 
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quadruplique, quintuplique a estrutura de pessoal. E aí poderão dizer: então 
façam isso! Como se não vivêssemos num mundo de recursos escassos. 

Engraçado esse órgão de defesa da concorrência que adora eficiência 
alocativa até a hora em que tem que aplicar o princípio a si próprio. Cuida da 
eficiência alocativa do mercado, mas precisa ter três guichês, senão se acaba 
com a garantia das partes: é preciso ter um milhão de recursos; e não pode 
haver early termination, porque afinal de contas no fundo isso vai implicar 
transferência de poder de um colegiado para qualquer órgão monocrático, 
qualquer que seja o seu nome. E a solução para conciliar o melhor dos mundos 
é simples: quintuplicar a estrutura. Ótimo, o princípio da eficiência alocativa 
não se aplica a mim mesmo: eu só cuido disso nos outros. Eu não acho que 
isso seja um sinal sério para dar ao mercado, à sociedade e aos operadores.

Já esgotei o meu tempo, então vou rapidamente passar para o 
seguinte.

Quanto a todas as demais críticas, há algumas questões procedimentais 
que eu gostaria de comentar que estão endereçadas em outros artigos. Há 
muitas críticas que são fáceis de responder e outras que são difíceis. A maioria 
das difíceis não foi levantada aqui. Então, como eu acho que este é um debate 
que eu acho que deve no fundo me beneficiar e aos demais conselheiros Beth, 
Hélcio com as habilidades de cada um de vocês e as contribuições de cada 
um durante a tramitação, eu gostaria de dizer algumas coisas que eu acho 
que estão equivocadas 

A primeira coisa que eu acho é que poderíamos aproveitar a tramitação 
congressual e mexer no projeto. 

Em segundo, é possível fazer o fluxograma. A Dra. Patrícia Araújo 
conseguiu essa façanha de fazer inclusive com as várias possibilidades, ou 
seja, o que acontece em cada um dos casos. Nós podemos também enviar 
para todos. Há também uma transparência que nós tínhamos feito, mas da 
qual eu abri mão para poder debater cada um dos pontos com vocês hoje. 
Existe um fluxograma, mas acho que há uma grande inovação possível, que 
é a seguinte, e que tem que ver um pouco com a idéia que o Belliboni tinha 
aventado em outras oportunidades, que é: como migrar o sistema para um 
sistema híbrido? Não se pode fixar um prazo global para toda a análise, e é 
por isso que outros sistemas não o fazem, porque você alia o pior dos dois 
mundos em termos de incentivos: junta-se o que havia de pior no sistema da 
análise a posteriori, que era o fato de que o relógio corria contra o governo, 
com o que há de pior na análise prévia, que é a premência do tempo. Este 
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fluxograma aqui dá uma boa idéia das inúmeras possibilidades, dos inúmeros 
freios e contrapesos que a decisão tem. Se tivéssemos feito um fluxograma 
só com prazos, teríamos uma linha reta. Mas o que foi que a Patrícia fez? Ela 
tentou vislumbrar todos os inúmeros recursos e possibilidades de avocatória, 
recursos de terceiros e milhares de coisas sobre as garantias que supostamente 
os administrados não têm no novo projeto. E então o fluxograma ficou com 
essa cara, que são todas as idas e vindas que um processo administrativo, em 
matéria de ato de concentração, pode ter, e que não contempla o seguinte: é 
possível migrar, creio, para um sistema híbrido em que você tenha um prazo 
não para a avaliação global, porque isso aliaria incentivos muito ruins, mas 
um prazo dentro do qual o tribunal deve se pronunciar obrigatoriamente 
sobre se vai efetivamente bloquear a operação in totum, ou se já sabe que 
problemas eventuais, do ponto de vista da concorrência, podem ser atacados e 
endereçados por medidas estruturais ou comportamentais específicas que não 
envolvem o bloqueio da operação. Nesse caso, haveria uma cautelar reversa 
que nós colocamos aqui no projeto que autorizaria o tribunal a dizer: “Não 
há mais condição suspensiva. Siga!”. E esse poderia ser um prazo muito 
simples. E então você poderia falar para o seu cliente o seguinte: “Eu não 
sei quanto tempo isso tudo vai demorar, mas sei que em tantos dias, você 
poderá seguir adiante com essa operação se o Cade não tiver conseguido 
provar que ela é séria o suficiente para merecer o bloqueio”. Esta foi uma 
sugestão que a OCDE nos deu na análise da revisão de pares, que eu acho 
que é muito preciosa.

Concluindo, há uma série de questões que podem ser melhoradas. Além 
disso, há a questão da suplência dos Conselheiros para evita falta de quorum, 
que prejudica a questão da tramitação, há questões relativas ao processo 
administrativo e também à interveniência da SEAE, que acho que também 
deveriam ser debatidas com calma. 

Eu tenho uma longa reflexão e uma resposta a essa questão da SEAE 
continuar existindo, mas acho que não temos tempo para fazer isso agora, 
mas, repito, nos colocamos à disposição, como nos colocamos durante esse 
tempo todo, para conversar com vocês.

Eu gostaria, para concluir, de deixar a apresentação com todos os 
números da prestação de contas da SDE aqui, com as estatísticas todas (que 
constam do site). 

E gostaria de dizer o seguinte: não é fácil reformar o Sistema Brasileiro 
de Defesa da Concorrência. Há dilemas, há problemas substantivos. 
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Se há uma coisa que o Pedro disse, e na qual ele tem toda razão, é 
que nada substitui a ausência de estrutura de recursos humanos e materiais. 
E nós tentamos fazer o que nos parece uma tentativa de evitar grandes re-
trocessos, consolidar avanços, e é assim que o País caminha. Isso é que é 
política pública. 

Espero contar com a ajuda de todos vocês, porque esta será uma longa 
tramitação, um debate extenso e, basicamente, continuar a usufruir das contri-
buições dos vários advogados que aqui estão e que têm participado conosco 
desse debate de forma extremamente frutífera e além disso, agradecer aos 
meus debatedores pela conversa de hoje. 

Advogados são complicados: somos super-retóricos para tentar tornar a 
palestra menos tediosa para todos, mas, repito, todos vocês, Pedro, Belliboni, 
Tullio, têm sido, ainda que concordando ou discordando, extremamente 
transparentes e solícitos em todos os pontos que debatemos hoje, têm ido a 
Brasília, têm nos recebido – o Pedro foi pelo menos duas vezes conversar 
comigo e localizou várias dessas críticas –, e gostaria de agradecer às críticas 
de vocês todos e dizer que continuamos de braços abertos para isso tudo. 
Muito obrigado.
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DEBATE

Sérgio Bruna: Eu queria abrir para perguntas. Em respeito ao estô-
mago, eu gostaria de encerrar às 14h15. Então, lamento, não será possível 
nos determos muito no debate, pois temos limitações de horário. Temos uma 
inscrição lá no fundo. Por favor. Artur em seguida.

Patrícia: Olá, Eu sou a Patrícia do Cade e eu queria falar sobre recursos 
humanos. Na verdade, um dos maiores problemas que eu vejo no sistema hoje 
é a alta rotatividade dos técnicos que trabalham no sistema. Então, não se 
consegue manter um trabalho que perdure no tempo. Eu pergunto: a criação 
dos cargos de gestor não vai dar continuidade ao mesmo problema? Por que 
não a criação de uma carreira de analista de defesa da concorrência?

Daniel Goldberg: Veja, no meu papel eu evidentemente não posso 
responder à sua pergunta, pois meu papel institucional não é o de arquiteto 
das soluções administrativas do governo. A questão de destacar o círculo 
de gestores especializados em defesa da concorrência e regulação, com 
uma trava, para evitar a rotatividade, está no projeto. No entanto, se isso irá 
funcionar, eu não tenho a condição técnica de dizer, porque essa solução foi 
adotada em detrimento da carreira, conquanto tenham me explicado e eu 
tenha entendido a resposta. Mas eu diria que uma coisa importante que tem 
que ver com várias observações que foram feitas e que nós estamos fazendo 
é construir uma estratégia gerencial para que isso não ocorra da noite para o 
dia. Então, o que nós dizemos é o seguinte: OK, então vocês nos deram essa 
solução? Ótimo. Tudo bem, nós acreditamos. Mas queremos parcelas de 50, 
50, 50, 50 para ir treinando antes, enquanto o projeto tramita. O primeiro teste 
é o ano que vem, em que nós deveremos receber nossa primeira parcela de 50 
técnicos. Vocês podem controlar; o Ibrac pode controlar. Se nós não tivermos 
recebido, é um sinal de que a estrutura de recursos humanos e materiais não 
estará pronto no lugar e no momento da tramitação, e então não poderá ser 
aprovado enquanto não houver uma estrutura adequada e preparada para 
atender a essas novas demandas.

Sérgio Bruna: Artur.

Artur Barrionuevo: A minha é feita para os membros do Ibrac se 
manifestarem a respeito do Projeto, pelo seguinte. Eu acho que este tipo 
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de debate nós já vimos aqui mais de uma vez, ou seja, houve o debate do 
governo passado, quando houve a apresentação do Cláudio Considera, do 
Paulo de Tarso e então o ex-conselheiro João Leopoldino e o ex-presidente 
João Grandino apresentaram tantas falhas naquele projeto que ele acabou 
tendo o fim merecido, ou seja, foi arquivado. 

Agora estamos discutindo um novo projeto, que tem uma série de seme-
lhanças com aquele. É claro, tem diferenças também. Mas a minha pergunta é 
basicamente a seguinte: Fala-se muito em eficiência. E eu queria lembrar aqui 
duas visões de eficiência que se tem tanto do lado dos economistas quanto do 
lado dos juristas. Os juristas dizem que lei boa é lei velha. Os economistas 
justificam esse tipo de dito pelo seguinte: as pessoas precisam de um período 
de adaptação, têm que ter a capacidade de aprendizado. Sempre que se mudam 
as regras do jogo, há um longo processo de alteração e adaptação às novas 
regras. O que eu me pergunto é se – eu vou citar aqui aqueles que para mim 
são os problemas que estão na lei atual – esses problemas não poderiam ser 
resolvidos com pequenas alterações na lei atual, sem toda essa discussão. 
Então, o projeto, além das falhas que ele eventualmente tem, talvez um de 
seus maiores problemas é ser supérfluo. Então, quais são os pontos sobre os 
quais eu gostaria de me manifestar? São quatro pontos, na verdade: 1.º ponto) 
É mais do que claro que é necessária a exclusão da SEAE e do Ministério 
Público desse processo. Tudo bem que o regime autoritário nos legou um 
Ministério da Fazenda que acha que tem que se meter em tudo. Acho que está 
na hora – e aí eu concordo com o Daniel neste ponto especificamente apenas 
– de que efetivamente o Ibrac não se manifestou, não tomou posição afinal 
sobre o que nós desejamos. Então, 1.º ponto) exclusão. Existe um interesse 
na burocracia. Sempre existem interesses burocráticos, mas eu acho que nós, 
enquanto associação que procura defender interesses que estão vinculados à 
sociedade, que estão vinculados à área de defesa da concorrência, deveríamos 
ter a coragem de nos posicionar sobre algumas coisas. Então esse primeiro 
ponto seria da exclusão. 2.º ponto) A passagem das atribuições do secretário 
da SDE e do DPDE para algum diretor executivo do Cade, subordinado ao 
Conselho. 3.º ponto) O aumento do mandato dos Conselheiros, cuja neces-
sidade é mais ou menos óbvia. E o último é uma reformulação do artigo 54, 
sobre o qual eu também concordo, existe a necessidade de se colocar regras, 
de tal maneira a conseguir a aprovação prévia de atos de concentração mas 
de maneira célere. Então, eu gostaria de saber se existe algum outro problema 
grave que nós, enquanto praticantes da defesa da concorrência, sentimos no 
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momento que não pudessem ser resolvidos com uma pequena alteração da 
lei, de uns 6, 7 artigos, e que levasse a esses objetivos?

Sérgio Bruna: Como são várias colocações, eu vou sugerir então 
distribuí-las, e cada um fará uma colocação.

Flávio Belliboni: Bom, bem rapidamente, eu tenho, exatamente por 
conta daquilo que eu tentei colocar, que concordar com o Artur, mas até a 
título de preocupação. É engraçado como o ser humano busca a mudança. 
Eu acho que é bom quando se busca a mudança do lado positivo. Mas nós 
falamos em onze anos de lei: lei velha é lei boa. Essa lei pegou. Mas nós 
estamos discutindo um projeto de reforma há cinco anos. Então, a lei tinha 
seis anos e já se falava em reforma. E aquilo que eu procurei enaltecer foi 
que ao longo desses onze anos os atores desse filme trabalharam e evoluíram, 
criaram procedimentos buscando a melhoria e acho que a intenção agora, por 
mais que se fale sempre em reforma, é sempre buscar a evolução. O tamanho 
dessa necessidade de reforma é que eu acho que precisa ser bem dosado, 
porque senão eu acho que a pena pode ser maior do que o ato praticado, do 
que a conduta equivocada praticada ao longo desses anos. Eu acho que nós 
temos que olhar para aquilo que veio ao longo desses onze anos – e o Daniel 
inclusive mencionou isso –, consolidar aquilo que é muito bom, e o projeto 
consolida. No entanto, é preciso verificar se nós temos que ir tão longe. E, 
por mais que eu diga, Daniel, da noite para o dia, lógico que não é da noite 
para o dia. Esse processo legislativo desse processo vai demorar muito. Mas 
a minha preocupação quando eu falei sobre eventualmente buscar a chance-
la judicial é só buscar nos casos que vão ser bloqueados, porque o que me 
preocupa é o seguinte: no caso que é bloqueado, eu não tenho dúvida como 
advogado, que eu irei ao Poder Judiciário, eu sou abrigado a ir. Será que não 
é melhor a autoridade conseguir a chancela para que o caso seja examinado 
por dois entes, um administrativo e um judiciário? No detalhe, e aí sim, ter o 
bloqueio, porque isto trava um negócio, e um negócio de valor significativo. 
Então, essa foi uma preocupação. Eu não quero mudar o sistema inteiro. Eu 
acho que o early termination – está provado no mundo – está perfeito. Se 
nós conseguirmos atingir essas metas será ótimo. No entanto, o que me pre-
ocupa são os 2%, 3%, de operações que podem levar 48 meses para serem 
aprovadas. Só isso.

Daniel Goldberg: A nós também.
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Pedro Dutra: Reforma, tudo bem. Qual é a forma da reforma? Esse 
é que é o ponto: a forma da reforma. Isso é o que eu quis dizer e o Artur eu 
creio que levantou. Eu não estou contra a reforma; estou contra a forma da 
reforma. Ela deve ser uma reforma ou uma revogação da lei atual? Quando 
se revoga a lei atual, revoga-se, ainda que parcialmente, uma cultura que já 
se enraizou minimamente que seja na sociedade. Então, isso tudo nos indica, 
afora os problemas materiais que existem nesse projeto, que ele deveria ser 
pontual. Ele ganharia sendo pontual. Claro que a notificação prévia deve ser a 
regra. É evidente! O que aqui se apontou é que há dificuldades de implemen-
tá-la. São advogados e economistas que estão falando, porque conhecem a 
realidade. Esse consultor da SDE, queria dar a ele um ato de concentração para 
ele tocar no Brasil. Depois eu queria dizer também o seguinte, porque uma 
coisa é falar em tese do modelo europeu: Quando se copia a lei européia, os 
exemplos europeus e americanos, a cultura vem junto? A cultura democrática 
que nasceu com a Declaração de Direitos do Homem vem junto? Ou aqui se 
opera o que o filósofo Bororó falou: a maldade da raça, e nós tropicalizamos 
imediatamente o exemplo. Então, aí é que está. Por isso é que as reformas 
pontuais são importantes e acho que devem ser feitas, mas cuidando-se da 
forma e da extensão. Não basta – eu não disse que o Daniel fez isso eviden-
temente – citarmos exemplos estrangeiros. Temos que ver as condições em 
que esses exemplos estrangeiros vão ser colocados. Quanto à questão de o 
Ibrac tomar posição, isso é uma questão de política do Ibrac. Eu, pelo visto, 
me sinto um insubordinado aqui e posso levar um pito eventualmente do 
presidente, mas isso será em particular. Muito obrigado.

Sérgio Bruna: Túlio, por favor.

Túlio Coelho: Eu queria me ater a um ponto, porque acho que a resposta 
já foi dada, sobre o papel de certas instituições que interagem com o antitruste 
no Brasil. Falou-se do papel da SEAE, do papel do Ministério Público. E eu 
quero ficar aqui no ponto do Ministério Público. Eu me lembro de ter conversado 
com o hoje Subprocurador da República Rodrigo Janor, que era o Secretário de 
Direito Econômico na época da elaboração do atual projeto de lei que virou a 
atual Lei 8.884. E o Rodrigo, por ser Procurador da República, colocou lá um 
artigo referente o Ministério Público, dizendo que cabia ao Ministério Público 
“oficiar”. Eu sempre perguntei: “Rodrigo, que diabos é oficiar?”. Ninguém 
sabe. Ele próprio não sabe o que é na verdade oficiar. Bom, mas qual o papel do 
Ministério Público em ato de concentração? Essa pergunta eu acho que precisa 
ser respondida de maneira clara e convincente. Fazer concentração econômica 
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é crime, para que mereça intervenção do Ministério Público? Para parecer que 
suspenda o prazo, sustentação oral? Francamente eu não estou convencido. 
Eu acho que o Ministério Público tem coisas importantíssimas a fazer, e estas 
coisas a meu ver não estão ligadas a exame de atos de concentração econômi-
ca, que é uma análise muito mais econômica do que jurídica, e evidentemente 
não importa em aspectos criminais a justificar a participação do Ministério 
Público. Por outro lado, teria o Ministério Público algum papel na investigação 
antitruste? Eventualmente até poderia ter um papel na investigação antitruste, 
na medida em que a investigação antitruste pode de fato levar à prova de um 
crime com base na Lei 8.137. Nesse caso o Ministério Público teria que agir 
e poderia até mesmo apoiar essa investigação, solicitando medidas judiciais, 
para busca e apreensão e até orientando na coleta da prova pela expertise que 
tem. Mas eu acho que é um grande equívoco hoje como o Ministério Público 
está atuando dentro do sistema, e de fato isso merece uma maior reflexão, até 
mesmo pelo próprio Ministério Público. Então, eu queria endereçar apenas de 
maneira objetiva esse ponto ao Professor Artur Barrionuevo. Eu vejo que há 
uma pergunta do Dr. Daniel, que insistentemente...

Daniel Golberg: Rapidamente, em um minuto, para tentar agregar 
todas as perguntas e observações, o ponto é exatamente esse: todo mundo 
quer reformar e qual é a forma da reforma?, como diz o Pedro. Todos acham 
que apenas alguns aspectos tópicos, pontos específicos são suficientes para 
melhorar o sistema. Que pontos específicos são estes, que todos acham que 
são pontos suficientes para constituir um avanço significativo? São só alguns 
pontos: análise prévia, mudar o filtro da lei e unificação de guichês. Está bem, 
então vamos tentar fazer isso em menos artigos e de um outro jeito. Análise 
prévia, que são pontos tópicos, são coisas simples... A análise previa muda 
todo o sistema, e muda a cultura enraizada. O Pedro tem toda a razão, o Artur 
tem toda a razão. Análise prévia com early termination, mudando o filtro e 
unificação de guichês. São mesmo esses quatro pontos. Vocês têm toda a razão. 
São aspectos tópicos mesmo, que têm que ver com o pilar do nosso Sistema 
Brasileiro de Defesa da Concorrência, com todas as coisas boas que ele tem, 
com tudo o que ele evolui, com tudo o que nós tentamos fazer de inovações 
gerenciais para mitigar esses custos todos. É uma ilusão achar que os oitenta e 
tantos dias que um caso simples demora para tramitar no Cade não tem custo. 
É uma ilusão achar que esses oitenta dias não é muito tempo para um caso 
simples ter chegado ao Cade, depois de 22 na SDE e mais 15 na SEAE. E acho 
que a média mostra exatamente isso: são esses. Qual é a forma da reforma? Eu 
acho que a forma da reforma é: análise prévia, mudar o filtro, instituir o early 
termination e unificar guichês. São só esses quatro pontos. Como fazê-la? Essa 
é a questão. Fiesp, SNI, entidades de Defesa do Consumidor, a Amcham fez 
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recentemente uma larga pesquisa com advogados, com empresas etc. e todos 
dizem que são esses pontos que o projeto de lei tem que mudar. Então, vamos 
reformar. Qual é a forma da reforma? É isso que temos que debater.

Sérgio Bruna: Gabriel.

Gabriel: Eu queria primeiro fazer uma observação rápida em relação 
à primeira colocação, que é a seguinte: os artigos 122 a 125 da lei têm que 
ser muito defendidos, porque a Lei 8.884 não previa pessoal e não previa a 
quantidade de funcionários e cargos que estão sendo criados. Isto é importante: 
quando o Gesner assumiu e ganhou o primeiro carro – o Artur deve lembrar 
– do Cade, nós fomos atrás de quem estava lotado como motorista e era uma 
determinada pessoa proveniente da Sunab que nunca tirou carteira de motorista 
na vida. Então, isso é uma coisa importante, e acho que é o aspecto inclusive 
fundamental que todo mundo fala: “a falta de recursos”. A lei, ao prever isso, 
ela suprime um problema que tinha a Lei 8.884, talvez tenha sido colocada 
numa época sem a cultura da concorrência, então não havia tantos recursos... 
Essa lei, se passar com esse número de cargos, vai ser um ponto positivo. No 
entanto, pulando isso, dois pontos chamam a atenção de quem milita junto aos 
órgãos de defesa da concorrência: nós temos muitas dúvidas, e acho que aqui 
a lei poderia melhorar muito com relação ao compromisso de cessação e ao 
acordo em controle de concentrações. O compromisso de cessação é algo muito 
importante, que pode fazer que as partes rapidamente resolvam a solução. Acho 
que isso não está bem resolvido aqui, e principalmente um aspecto que – o 
pessoal do Cade está aqui, o Rubens do Cade-Cade está aqui – é a questão de 
quem controla isso, de que maneira, de que forma, porque muitas vezes você 
sabe como entra mas não sabe como sai de um TCC ou de um TCD. E a outra 
coisa, tendo em vista alguns atos de concentração que ocorreram nos últimos 
tempos e que irão ocorrer, é a questão do acordo em atos de concentração. 
Ontem nós falamos muito de surpresas, e aí sempre há a perspectiva do advo-
gado que fica surpreso e a autoridade que acha que nunca faz surpresa. Acho 
que a questão do acordo aqui é importante e deve ser detalhada, porque é uma 
maneira, uma válvula de escape importante para que as partes rapidamente 
resolvam o seu problema.

Daniel Goldberg: Estouramos o tempo e eu não tive tempo de comen-
tar isso. Eu concordo em gênero, número e grau. Acho que é isso mesmo. 
Acho que temos que seguir adiante no Congresso não só com relação a essas 
observações que você fez, Gabriel, mas também com relação à possibilidade 
de instituir um acordo com pagamento de multa, que é uma coisa que todos 
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têm e nós não temos no Brasil. Não se pode fechar um acordo em juízo com 
transação judicial? Então pague a multa, feche um acordo, com pagamento de 
multa, com admissão de culpa. Eu acho que isso tem complicações legais, que 
não se pode discutir aqui ao largo, mas esta é uma possibilidade interessante 
que vai exatamente na mesma linha.

Sérgio Bruna: Bom, eu lamento ter que interromper o debate, mas 
nós estamos aí 15 minutos adiante do horário. O Gesner me pede aqui para 
dar dois avisos. O primeiro é de que há aqui uma oferta de livros do Instituto 
colocada aqui do lado de fora. Se vocês quiserem passar pela banca ali...

Daniel Goldberg: Pedro Dutra.

Sérgio Bruna: Eu recomendo, é um muito bom livro.

Pedro Dutra: Retiro tudo o que disse.

Sérgio Bruna: E também, Gesner, aqui você pede para nós fazermos 
um convite para um seminário de grupo de estudos. 

Gesner de Oliveira: Este seminário está aqui indicado quando é: 9 de 
dezembro, com data, local. E aqui é um convite para os associados do Ibrac. 
Eu agradeço ao presidente pela oportunidade de mencionar isso. E os livros 
são teses premiadas recentemente, com temas de Direito e Economia, e que 
estão sendo oferecidas na banca de livros lá fora. Muito obrigado. Agradeço 
muito a gentileza do presidente. Eu não pude avisar antes, porque eu errei o 
horário do Painel. Muito obrigado.

Sérgio Bruna: Obrigado, Gesner. O Daniel está me informando 
aqui que os materiais das duas apresentações que ele iria fazer aqui vão ser 
disponibilizados. Então, nós vamos distribuir isso aos associados do Ibrac. 
Todos vão receber, mas se acaso alguém que esteja aqui e que não é asso-
ciado desejar receber esse material, por favor faça contato conosco, que nós 
lhe encaminharemos. Bom, me cabe agora encerrar o Seminário. E eu não 
posso encerrar o Seminário sem antes agradecer a todos os participantes, aos 
nossos convidados, hoje em especial ao Daniel, que veio aqui nos falar sobre 
o projeto. Gostaria de agradecer à nossa equipe, que nos ajudou a organizar o 
Seminário, o nosso pessoal do vídeo e iluminação, as moças muito simpáticas 
que nos ajudaram aqui na condução dos trabalhos e as nossas tradutoras, dei-
xando também um agradecimento especial ao nosso pessoal do Ibrac, tanto a 
Dora quanto o José Carlos. Onde está o José Carlos? Está aí? Levanta, José 
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Carlos, por favor. Sem eles, sem a competência do José Carlos e da Dora, 
nós não conseguiríamos fazer um evento que eu tenho convicção de que teve 
tanto sucesso quanto este que nós estamos agora encerrando. Então, gostaria 
de agradecer a todos e encerrar essa palestra e com ela também o Seminário 
de 2005. Muito obrigado.

SDE – Daniel Goldberg

P_SDC_CPE_20050814

AGENDA

• Principais Problemas do SBDC

• Lógica e Estrutura Geral do PL de Reforma do SBDC

–Melhoras na organização
–Melhoras na análise de fusões e aquisições
–Melhoras na investigação de cartéis

–Melhoras na promoção/advocacia da concorrência
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PRINCIPAIS CRÍTICAS AO SISTEMA BRASILEIRO DE DEFESA DA 
CONCORRÊNCIA

• Excesso de órgãos com redundância de atribuições 
causando retrabalho

• Análise de um número excessivo de operações de 
fusão e aquisição

• Julgamento de todos os casos (fusões e condutas 
anti -competitivas) prejudicando o foco nos 
realmente complexos

• Análise a posteriori das fusões e aquisições 
incentivando a criação de fatos consumados:

– Procrastinação na apresentação de informações à
SEAE e SDE nos casos complexos

– “Enxurrada” de pareceres na véspera do 
julgamento pelo CADE

• Poucos recursos para priorizar conduta e 
promoção/advocacia da concorrência

• Alta rotatividade de pessoal
• Mandatos dos conselheiros de apenas 2 anos com 

possibilidade de recondu ção

SBDC ineficiente , 
moroso, gerando 
custo burocrático 

desnecessário para 
as empresas e, 
quando eficaz , 

gerando incerteza e 
altos custos de 

implementa ção das 
decisões

SBDC ineficiente , 
moroso , gerando 
custo burocrático 

desnecessário para 
as empresas e, 
quando eficaz , 

gerando incerteza e 
altos custos de 

implementa ção das 
decisões

Conselheiros

Lei atual (n. 8.884)

• Mandatos de 2 anos, permitida 
uma recondução

• DAS 5

PL de Reforma do SBDC

• Mandatos de 4 anos, vedada a 
recondução para o período 
subseqüente

• DAS 6

Corpo Técnico
• Total de 186 técnicos sem 

carreira própria
– CADE: 85 técnicos
– SDE: 35 técnicos
– SEAE: 66 técnicos

• Taxas de rotatividade de 15% a 
40% ao ano dependendo do tipo 
de vínculo, ou falta de, dos 
técnicos

• Criação de 200 cargos de Gestor 
para exercício nos órgãos do 
SBDC

• Incorporação da área de defesa 
da concorrência da SDE e reforço 
da estrutura de DAS do novo 
CADE

* <Nota>
Fonte: <Fonte>

ALONGAMENTO DOS MANDATOS DOS CONSELHEIROS E REFORÇO DO 
CORPO TÉCNICO
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Lei atual (n. 8.884) PL de Reforma do SBDC

Forma de análise 

• Análise ex post com fortes incentivos 
para a dilação dos prazos através de 
artifícios

• Análise prévia com vários prazos 
intermediários estritos com 
possibilidade de aprovação por decurso 
de prazo

Possibilidade de 
acordos

• Não há previsão para possibilidade de 
negociação de acordo com as partes 
envolvidas para a fixação de condições 
de aprovação das operações

• Superintendência-Geral pode negociar 
acordo com as partes envolvidas

• Acordo é submetido para aprovação 
pelo Tribunal

Análise 
Simplificada 
(Early Termination)

• Soluções paliativas: rito sumário e 
instrução conjunta SDE/SEAE*

• CADE julga todos os casos

• Análise simplificada para os casos sem 
risco para a concorrência

• CADE julga apenas casos complexos 
ou os que ele avocar ou terceiros 
interessados indicarem como 
problemáticos

* Permitiram uma redução do prazo médio de análise e julgamento dos atos de concentração de 180 dias em 2000 
para 86 dias em 2004

PRINCIPAIS MUDANÇAS NO PROCESSO DE ANÁLISE DE FUSÕES E 
AQUISIÇÕES (ATOS DE CONCENTRAÇÃO)

Filtro de 
notificação

• Operações em que qualquer dos 
participantes tenha registrado 
faturamento bruto anual de R$ 
400.000.000

• Operações em que pelo menos um dos 
grupos tenha registrado faturamento 
bruto anual ou volume de negócios no 
Brasil de no mínimo R$ 150.000.000 E 
pelo menos outro grupo tenha 
registrado faturamento ou volume de 
negócios de no mínimo R$ 30.000.000

Lei atual (n. 8.884) PL de Reforma do SBDC

Clarificação e 
estruturação das 
investigações

• Processo separado em apenas 
duas etapas (averiguações 
preliminares e processo 
administrativo) sem previsão de 
forma para tratar denúncias 
equivocadas e sem mínima 
fundamentação

• Falta de distinção clara entre a 
fase investigatória e a fase do 
direito de defesa e contraditório

• Clara distinção em três fases 
diferentes:
– “Procedimento preparatório”

para f iltrar denúncias vazias
– “Inquérito administrativo” como 

fase de investigação
– “Processo administrativo” para o 

direito de defesa e contraditório

Seleção de casos 
para julgamento 
pelo Tribunal

• Arquivamento de averiguações 
preliminares pela SDE é objeto de 
recurso de ofício ao CADE

• Superintendente-Geral passa a 
poder arquivar procedimentos 
preparatórios e inquéritos 
administrativos

Agilização da 
produção de 
provas

• SDE solicita à AGU ou MP que 
por sua vez solicite ao Judiciário 
mandados de busca e apreensão

• Superintendência requer à sua 
Procuradoria-Geral a solicitação 
do Judiciário de ação cautelar de 
busca e apreensão

PRINCIPAIS MELHORAS NA INVESTIGAÇÃO DE CONDUTAS
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EvoluEvoluçção dos não dos núúmeros relacionados meros relacionados 
a instrua instruçção ão –– 1994 a 20051994 a 2005

Nota: A consol idaNota: A consolidaçção dos não dos núúmeros referentes ao ingresso e conclusão de Procedimentos Adminimeros referentes ao ingresso e conclusão de Procedimentos Administrativos e Averiguastrativos e Averiguaçções Preliminares iniciou ões Preliminares iniciou 
em 2004.em 2004.
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