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BLOCK CHANGE: THE FALLACY OF BLOCKCHAIN 

IMMUTABILITY AND CARTEL GOVERNANCE1 

Roberto D. Taufick2 

Abstract: This article complements professor Schrepel’s observations by 

shedding light on how consensus rules can be built to automatically erase or 

create a hard fork for sensitive information when immutability no longer 

interests the parties to a cartel.     

By elaborating on how shifting from immutability to mutability and vice-

versa is the most relevant feature to turn blockchain into an unprecedented 

threat to fight cartels, this paper complements professor Shrepel’s 

observations on how blockchain can enhance opacity for outsiders and at the 

same time improve transparency for cartel members.  

Keywords: blockchain, cartel, 51 percent attack, opacity, mutability 

Palavras-chaves: blockchain, cartel, ataque por 51 por cento, opacidade, 

mutabilidade  

Collusion and blockchain 

The two most important works in blockchain and antitrust have 

been written by Utrecht Law School professor Thibault Schrepel, both 

published in 2019. Thibault’s works explain in details how blockchain works 

and why blockchain’s consensus rules can help create opportunities for both 

unilateral abuses and collusion. In this article I rely on professor Shrepel’s 

 

1 Forthcoming publication of the work in : “1 NOTRE DAME J. EMERGING 

TECH. ([2020]). “© [2019] Roberto Taufick. Individuals and nonprofit institutions 

may reproduce and distribute copies of this article in any format, at or below cost, 

for educational purposes, so long as each copy identifies the author, provides a 

citation to the Notre Dame Journal on Emerging Technologies, and includes this 

provision and copyright notice.” 

2 Invited Lecturer in Antitrust Law, Fundação Getulio Vargas. Master of in Law, 

Science and Technology, Stanford Law School. 2015 Gregory Terrill Cox Summer 

Research Fellow, John M. Olin Program in Law and Economics, Stanford 

University. Works recognized both nationally and internationally, including two 

nominations as best soft law in Concurrences’ 2019 Antitrust Writing Awards. 
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conceptual explorations of blockchain so as to limit the discussion in this 

paper to the use of the technology in conspiracies in restraint of trade, 

particularly cartels. This article complements professor Schrepel’s 

observations by shedding light on how consensus rules can be built to 

automatically erase sensitive information or create a hard fork when 

immutability no longer interests cartel members.     

First and foremost, one must take into account that the economics 

of collusion is always concerned with technologies that handle 

anonymization and tracking. While cartel detection depends heavily on the 

ability of authorities and society together to identify conspiracies in restraint 

of trade, the length of cartels also relies on the level of compliance with its 

internal rules -- in other words, on the ability of cartel members to oversee 

one another and on the effectiveness of sanctions for cartel defection. 

Inasmuch as tracking, anonymization and coercion are the pillars of an 

effective collusion, experts tend to look with skepticism at the flip side of 

innovations that offer privacy and sophisticated anti-piracy solutions34.  

Such skepticism is magnified by trustbusters’ historical inability to 

enforce the law against cartels, corroborated by the fact that it took quite long 

for cartel busters to develop and eventually apply leniency programs. In this 

regard, professor Thibault Schrepel5 raises the question if authorities are not 

 

3 For the purpose of this article, anti-piracy solutions are those designed to prevent 

copying and preserve things in their original condition (immutability). 

4 Professor Schrepel claims that immutability of registries would also increase 

compliance with the cartel, marketing it less necessary to rely on punishment: 

“Moreover, to the extent that the technology allows for binding agreements, the need 

to rely on the threat of punishment strategies diminishes, which make collusive 

outcomes more stable compared to such outcomes in noncooperative games.” 

(Shrepel, 2019(a)). 

5“We shall therefore address whether the success of leniency applications is put into 

danger by blockchain. In other words, if the destabilization of game strategies is 

limited by the technology. If that is the case, we shall then discuss whether this would 

be problematic. After all, several studies estimate that the percentage of detected 

cartels is only between 10% and 33% in the post-World War II era, which proves 

that leniency procedures are not sufficient in themselves. Perhaps antitrust and 

competition agencies give them too much importance, which the blockchain will 

help to correct. And if only 12 % of cartels ended naturally, blockchain may change 

that too.  

[...]By undermining the effectiveness of leniency, blockchain will force competition 

agencies to become proactive again in order to readjust the balance, failing which 
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relying too much in leniency, a tool has proved to be of low effectiveness. 

His concern is confirmed by extensive data. Studies from the European 

Commission, for instance, claim that detection tends to be lower in cartels6. 

Studies of Connor and publications from the OECD show that we detect circa 

30% of the total number of cartels and that punishment is still quite low in 

most jurisdictions7.  

That notwithstanding, the high levels of deterrence in the US and 

in Canada and recent progress made by other jurisdictions -- also 

incentivized by the US, aware of cross-border effects of global cartels -- 

have, according Connor, been enough to raise concern from conspirators and 

increase deterrence. It is in this context of slow but persisting progress -- now 

powered by stimuli to private enforcement as a tool to complement public 

 

companies will have a growing sense of immunity from antitrust and competition 

law. In addition, strengthening proactive detection will increase the risk of 

punishment, and thus will force companies to seek leniency again; it is a true virtual 

circle. We therefore recommend that agencies focus their best efforts in this direction 

while keeping in mind that their detection work will be complicated by the ‘opacity 

effect’ created by blockchain. But the screening of collusive agreements remains 

possible on certain aspects, notably on market behaviors, which must be put at the 

center of antitrust and competition agencies’ attention.” (2019, a) 

6 “Even in the most effective system of private enforcement, not all the harm to 

consumers and other victims reflected in the above estimates will be compensated: 

this is because, inter alia, a considerable number of antitrust infringements will 

remain undetected. For hardcore cartels, the detection rate is generally assumed to 

be no more than somewhere between 10% and 20%. For other infringements, the 

detection rate is higher, but the ‘conviction’ rate (i.e. the rate of successful damages 

actions) is likely to be much lower, since claimants often find it very difficult to 

produce proof that the contested conduct produced actual anti-competitive effects. It 

also has to be assumed that some victims do not come forward to claim 

compensation, for instance because they prefer not to disrupt an ongoing business 

relationship with the infringer. Moreover, in some instances, victims will find it 

rather difficult to convince courts of a sufficiently close causal link between any 

particular damage and the infringement.” [EC, 2008(a)] 

7 Connor. John M (2007) (2011). See also OECD (2005) and EC (2008, a). 

According to Connor, “[l]ooking at data on only contemporary international cartels, 

price effects seem undiminished. A sample of 284 private international cartels 

discovered since 1990 results in median estimated overcharges of 26% (Connors and 

Helmers 2006). Combine this mean with projected sales results in global injuries of 

more than $500 billion (in real 2005 dollars). This study finds that the mean 

overcharges of global cartels were about 30%.” 
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enforcement8 -- that one must understand that the development and use of 

technologies that most authorities take time to master can obstruct the path 

to competition on the merits and contain the slow but progressive movement 

towards greater antitrust enforcement. At the same time, it is also in this 

context that we are nonetheless bound to look at Schumpeterian innovations 

that also raise welfare and try to fight what can be used to cause perfidious 

attacks on competition -- at the same time avoiding the risk of contaminating 

our ability to take advantage of what is special in them and can serve us well, 

even in the fight against cartels.       

So far technologies have created efficient ways to protect privacy 

by encrypting messages or by anonymizing users, raising parallel concerns 

that perpetrators of illegal activities would be shielded from ordinary 

investigations. In any case, the existence of a central unit -- the ultimate 

parent entity -- compelled by law to store sufficient information to hold the 

perpetrator accountable for the illicit activity avoids perfect anonymization. 

Yet no tool had proved to deserve enough trust when it comes to 

ensuring that shared or distributed information is true. Much of the historical 

distrust in digital technologies comes from the fact that digital products can 

be copied and distributed as duplicates. Correcting that flaw usually 

demanded the use of a clearinghouse whose task was building a reputation 

as an efficient ex post identifier of fraud and of credit bureaus that screened 

one’s past commitment to honoring debts. As we all know, both 

intermediaries delivered poor performance due to incomplete and untimely 

information.   

Blockchain promised to remedy both. First, public blockchains like 

bitcoin are created to have no central authority and allow that both the nature 

of the operations and the people behind them are anonymized by hashing. 

Second, every register in blockchain was supposed to be unique -- without 

digital copies -- and immutable -- not possible to edit. As we will see, 

governance of blockchain platforms can trigger either of them: be it by means 

of hard forks (that create copies), be it by 51 percent attacks (that can delete, 

or edit data).  

The ability to operate against blockchains original purpose also 

makes it possible to design the characteristics that, as we discuss in this 

paper, seem to be blockchain’s most relevant feature for the economics of 

 

8 EC (2009, a), EC (2009, b). 
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collusion: protecting the identity of the users and at the same time offering a 

solution to apparent conflicting purposes, that is, keeping an impeccable 

record of the members’ relevant transactions during the cartel’s regular 

operation and as a time bomb under signs of defection or threats of 

whistleblowing. 

Anonymity 

The financial system uses an intermediary -- the trusted central 

authority -- to check double spending in every single transaction9. The 

preservation of the intermediary is regarded as both costly and unreliable, as 

financial crises have taught us.  

Instead of checking after each operation how dependable each 

business partner is, the most reliable system would be one where payees 

would know in advance the history of payments of each purchaser, choosing 

the partners according to the level of risk that the payee is open to take. Credit 

bureaus have been designed to accomplish said mission, but they too fall 

short of the quality information or information treatment that would offer 

complete and tailor-made data. 

Because the solution to imperfect information is granting a 

complete and public record of the business operations, blockchain was 

created to allow that people check all information that the relevant partner 

shared on a platform built on top of it. In public blockchains, information is 

made available on public addresses created by hashing the public key. Even 

though it is not possible to reverse engineer a public key from the possession 

of public addresses, it is possible by design to get to public addresses by 

knowing someone’s public key. The public key is the hashing or encrypted 

public interface of someone who has an account or a wallet in blockchain. 

Blockchain was created under the belief that today’s financial 

system’s privacy model can be improved if transactions are made public but 

at the same time the identity of the involved parties is protected. Blockchain 

would not only increase transaction transparency, but also sustain the 

anonymity of the parties in each transaction.  

 

9 “After each transaction, the coin must be returned to the mint to issue a new coin, 

and only coins issued directly from the mint are trusted not to be double-spent.” 

(Nakamoto, 2008). 
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Nakamoto (2008) 

Blockchain enhances anonymity by identifying each transaction 

party and each operation by means of cryptography -- the so called hashing 

functions. Blockchain creates hashing functions by means of asymmetric 

encryption using both the public and the private keys.  

Each wallet has a private key -- that is supposed to be immutable 

and secret, accessible only by the wallet owner -- by means of which each 

transaction concerning one’s wallet is authorized. Private keys generate 

public keys, that is how contracting and third parties can identify whom they 

are contracting with. Public keys are created by a derivation of the private 

keys and, unlike private keys, do not directly identify who is behind that 

wallet.  

Public keys are made public in every transaction (transactions are 

identified by hashed public addresses): If, on the one hand, it protects the 

anonymity of those who need to supply or to be supplied without 

identification, it becomes possible for institutional players to offer more 

reliability over a transaction by publicly linking its name to a specific public 

account or public key. Nothing prevents that institution from keeping a 

separate shadow account with public keys that is not made public by the 

institution and that is used for other -- including illicit -- purposes.  

Although it is possible to link all the operations to a public key -- 

that does not offer in itself clues as to who is behind those operations -, one 

can make it more difficult to track the history of transactions by linking each 

transaction to a unique address. In fact, for privacy purposes each blockchain 

transaction is by default linked to a unique address. Hence people whom one 

does business with can not see the other addresses that one owns.   



Prêmio IBRAC-TIM 2019 

22 

In a sum, blockchain offers pairs of keys that do not identify who 

is on the other side of each operation and sequences of hashed public 

addresses that do not offer evidence of what is behind each specific 

transaction or fact of life. Blockchains anonymity is assured because neither 

is it possible to retrieve a public key from public addresses, nor derive the 

private key from public keys. In any case, the degree of anonymity can be 

attenuated by means of voluntary disclosure.  

Traceability 

Blockchain emerged as a technology that would improve our way 

to keep records of events by turning registers immutable. As a consequence, 

blockchain technology could be a source of either a perfect registry whereby 

cartelists would improve compliance and sanctioning inside a cartel or, 

conversely, of evidence that would provide public authorities with easier 

means to prove the existence of cartels and even helping them demand 

stronger evidence from defected firms on the line for leniency. 

Bitcoin’s introductory article10 puts trust and traceability as a 

cornerstone to develop a new coin using a trustworthy technology that keeps 

records unchanged. According to the paper, the financial system suffers from 

“the inherent weaknesses of the trust based model.” The answer to the 

imperfect system is to substitute “an electronic payment system based on 

cryptographic proof” for the unreliable financial intermediary. 

At its very inception the technology aimed at providing an 

immutability solution to today’s trust system. As argued by bitcoin’s 

formulator, “[t]ransactions that are computationally impractical to reverse 

would protect sellers from fraud, and routine escrow mechanisms could 

easily be implemented to protect buyers.” As a consequence, Satoshi 

Nakamoto built blockchain as a system that would deter reversibility not by 

designing a superior technology -- that would eventually and earlier than 

desirable be superseded by a new and more disruptive technology -, but by 

relying on the extreme deconcentration of the power to coin and act as a 

clearinghouse for financial operations. Quoting bitcoin’s quasi-manifesto11: 

 

10 Nakamoto (2008). 

11 Nakamoto (2008). 
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In this paper, we propose a solution to the double-spending problem 

using a peer-to-peer distributed timestamp server to generate 

computational proof of the chronological order of transactions. The 

system is secure as long as honest nodes collectively control more 

CPU power than any cooperating group of attacker nodes. 

[...] we proposed a peer-to-peer network using proof-of-work to record 

a public history of transactions that quickly becomes computationally 

impractical for an attacker to change if honest nodes control a majority 

of CPU power. [...] They vote with their CPU power, expressing their 

acceptance of valid blocks by working on extending them and 

rejecting invalid blocks by refusing to work on them. Any needed rules 

and incentives can be enforced with this consensus mechanism. 

To make it clearer, blockchain was never built as capable of 

delivering per se an immutable registry. Blockchain would only be a reliable 

means to prevent bitcoin double-spending if at the same time the incentives 

to become block miners or nodes were high enough to make the system be 

operational -- so that the operations would be validated in a timely manner -

- and, despite the incentives, the nodes were atomized. If blockchain failed 

in any of those conditions, it would be either unoperational or unreliable. In 

the first case, it would fail because the means to achieve immutability were 

improper. In the latter, it would fail in its ends, insofar as concentration of 

power would still place us in the trust system that makes us all dependent 

upon the reputation of the financial intermediary or trusted central authority.  

Due to its relationship with economic power, the second case is the 

one that matters for us in this paper.  

Mutability 

Blockchain is generally defined as a digital ledger. As such its main 

purpose is to serve as a more reliable register of facts of life. To serve that 

purpose, blockchain needs dependable immutability guarantees in such a 

way as to make fraud statistically meaningless. 

Blockchain is not unitary, though. In other words, it is a technology 

on top of which diverse solutions apply. Because, as we saw, immutability 

in blockchain depends on both the existence of incentives to join the 

platforms as block validating nodes and the atomization of the power to 

validate the blocks, it is critical to understand how all the solutions developed 
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on top of blockchain can guarantee that both conditions are filled. The first 

step in that direction involves understanding the differences between public 

(or permissionless) and private (or permissioned) blockchains.  

Public blockchain solutions rely on the atomization of miners to 

consolidate immutability. The atomizations is the natural consequence of 

open access. 

In most open blockchains, there is no guarding against bad actors and 

no access control, thanks in part to the original influence of the open 

source and cypherpunk movements. Applications may be added to the 

network without the approval or trust of others, allowing the 

blockchain to function as a platform layer. In practice, some public 

blockchains only permit a finite number of actions to be contained in 

a transaction, perhaps only allowing their users to send tokens among 

them. But most public blockchains do not impose such limitations. 

Transactions are generally secured by merely requiring new entries to 

include a proof of work.12 

Conversely, private blockchains rely on the reputation of a central 

authority that has the power to restrict participation to a club of persons. 

Central to private blockchains’ is the entity’s ability to build a new 

governance that builds stronger reliance either on the immutability or on the 

resilience of the registries.      

Private blockchains are subdivided into two different categories. The 

first is called ‘single entity blockchain.’ As its name suggests, a single 

entity will set up the protocol and run the blockchain, while reading 

permission may be public or restricted to certain participants. The 

second is called ‘consortium blockchain.’ In such a blockchain, the 

consensus process is controlled by a pre-selected set of nodes.13 

Last, there are semi-private blockchains. “Those blockchains are 

run by a single company that grants access to any qualified user.”14 

 

 

12 Shrepel (2019 (b)). 

13 Shrepel (2019 (b)). 

14 Shrepel (2019 (b)). 
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Shrepel 2019(b). 

Regardless of its configuration, blockchain promises both unheard-

of anonymity and traceability at the transaction level. Even though there has 

been no “big but” when it comes to protecting anonymity yet -- or else we 

would already know who Satoshi Nakamoto is by tracking his, her, or their 

account -, immutability has been a risk to be controlled from blockchain’s 

inception. As we will see, although blockchain’s immutability as a whole is 

not entirely dependable, the degree of mistrust grows reversely proportional 

to the levels of publicity15. 

The confirmation of blockchain’s operations depends on different 

consensus rules. The most well known rule is the proof of work, whereby 

blocks are validated according to the ability of nodes’ CPUs to do a specific 

 

15 “Second, the definition states that data on both private and public, permissioned 

and permissionless, ledgers is immutable. Despite the fact that it is unresolved 

whether different variations of blockchain technology give rise to immutable 

records, the statute explicitly treats public and private ledgers as if they have 

identical capabilities. Does the statute suggest that data on private blockchains 

should be treated as immutable, even if these ledgers have a much weaker claim to 

this property?” Walch (2017). 
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job: “incrementing a nonce in the block until a value is found that gives the 

block's hash the required zero bits”16. The block can be changed, but it 

requires redoing the work. Again: Blocks are not immutable, but changing 

blocks requires higher CPU capacity to assure that competing nodes would 

not stand a chance in mining. The job becomes even more complicated as 

more blocks are chained in: “As later blocks are chained after it, the work to 

change the block would include redoing all the blocks after it.”17 

Poof of work was created as a means to avoid that economic power 

concentrated the decisions in the hands of a few. According to Nakamoto’s 

article, “Proof-of-work is essentially one-CPU-one-vote.” That 

notwithstanding, proof of work did not solve the market power issue. As 

claimed in Nakamoto’s piece: 

[...] The majority decision is represented by the longest chain, which 

has the greatest proof-of-work effort invested in it. If a majority of 

CPU power is controlled by honest nodes, the honest chain will grow 

the fastest and outpace any competing chains. To modify a past block, 

an attacker would have to redo the proof-of-work of the block and all 

blocks after it and then catch up with and surpass the work of the 

honest nodes. We will show later that the probability of a slower 

attacker catching up diminishes exponentially as subsequent blocks 

are added. 

In fact, the probability that an attack happens is not that low: It only 

depends on the concentration of the mining power. Clearly, the more blocks 

one needs to have changed, the harder it is to operate the change. Even 

dominant nodes would have a hard time trying to change two consecutive 

blocks before other nodes confirm one block only. But dynamics can change 

depending both on the unilateral dominance of a certain quasi-monopolist or 

in the existence of collusion between major nodes18.  

Mutability becomes a bigger threat as the nodes have incentives to 

collaborate with each other. As we better understand blockchain and how 

 

16 Nakamoto (2008). 

17 Nakamoto (2008). 

18 Professor Shrepel adds that: “Thanks to Bitcoin, this is currently the world’s most 

used consensus mechanism. It has the advantage of allowing a relatively random 

distribution of block validation operations, which limits the risk of collusion, but 

suffers from the power it requires as well as scaling issues.” 
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governance rules can be built to -- in a non transparent fashion and under 

specific conditions designed by the parties -- clear registries and hide past 

transactions, it becomes clearer that blockchain can become an effective ally 

to conspiracies in restraint of trade and lower the levels of cartel detection. It 

should be clear at this point that assured anonymity and malleable 

traceability altogether change the balance of blockchain in favor of cartel 

proliferation.    

Governance 

The way found by blockchain founder(s) to guarantee immutability 

was a governance rule. Nakamoto’s instinct followed the logic that any 

corporate lawyer understands: Ultimately, the best way to keep a rule 

unaltered is by demanding unanimity. But because in an idealistically 

dispersed universe of block validators demanding unanimity was tantamount 

to blocking and insofar as some degree of flexibility is desirable from the 

perspective of market adaptability, majority quora or poison pills seemed 

more adequate to approve of changes that should happen only under 

exceptional circumstances.  

In that sense, blockchain was originally formulated to work under 

a simple majority rule: Bitcoin -- the first use built over a blockchain 

platform -- demanded a 51 percent majority to confirm blocks of operations. 

Blockchain was also designed to an atomized market of miners. When votes 

are dispersed into a multitude of voters, reaching a majority demands large 

acceptance, which brings legitimacy to a decision that is no longer 

concentrated in those who have economic power. But, again, majority quora 

alone would not suffice: Validation, voting or mining power needed to be 

dispersed so as to guarantee the prevalence of honest nodes.  

Blockchain was then built to work not only as a digital ledger, but 

as a distributed one, where new data is only added to the chain if it is 

approved by a majority of honest atomized miners. Votes in blockchain are 

not one-IP-one-vote19, though. As mentioned earlier, the power to validate 

 

19 Professor Shrepel (2019(b) explains that “[...] some blockchains are already 

implementing new mechanisms on top of the consensus in order to create more 

sophisticated governances.For instance, Dash, a crypto-currency, uses a governance 

system that allows its users to vote if they hold tokens. Decred and Tezos are also 

crypto-currencies with more centralized governance systems. In fact, one of Tezos’ 
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operations depends on computing power, a combination of the number of 

CPUs that one owns and the power of those machines used to mine. For 

professional miners, it is basically the number of CPUs that count20.   

Distribution of power aimed at diluting the chances of dishonest 

attacks to the system. Another key aspect of systems using blockchain lies in 

that miners or nodes -- or any other way that validators are called -- can vote 

to supersede existing blocks or even give birth to hard forks, where there are 

two, or more registries of the same timeline coexisting in different systems 

with different factfindinds. Hard forks can also be created to preserve 

information that would otherwise be deleted from the blockchain’s registry.    

The big “if” about bitcoin was precisely that is was built under the 

assumption that a proof of work consensus rule would survive under a 

dispersed basis of miners. As bitcoin and -- later on -- other over-the-top21 

services flourished under a more concentrated environment of miners, the 

real concern about bitcoin started being the precise problem blockchain was 

created to solve: The mutability of registries. As professor Shrepel22 defines 

it, “[w]hoever controls the consensus — also known as the consensus 

mechanism — controls the governance of the blockchain”. According to 

him23:  

As a result, fewer than 10 mining pools dominated Bitcoin in 2017. In 

fact, the 7 most powerful ones accounted for more than 85% of all 

transactions validated on the Bitcoin blockchain. This calls into 

question the proclaimed decentralized nature of Bitcoin because the 

owning of more than 51% of mining power is equivalent to a control 

of the blockchain. 

 

main characteristics is its ability to amend its consensus when necessary. Further, 

more traditional systems such as “off-chain” and “sidechain” mechanisms are in 

development. The mechanism called BIP 9 already allows Bitcoin developers to 

probe miners about technical changes. By doing so, blockchains supplement the sole 

consensus mechanism (and create new opportunities for unilateral conduct).” 

20 “The system is secure as long as honest nodes collectively control more CPU 

power than any cooperating group of attacker nodes.” [Nakamoto, 2008] 

21 Running on top of blockchain.  

22 2019(b). 

23 2019(a). 
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As concentration of power takes place, registries can be altered, 

making it easier for the existence of hard forks and for the proliferation of 51 

percent attacks24.  

Governance to conspire in restraint of trade 

So far we have analyzed the odds of attacking public blockchains. 

That was a very important exercise to explain how blockchain consensus rule 

is actually frail and concentration exists both in public, quasi-public and 

private blockchains. 

In the universe of collusion, however, mutability is an easier task 

that depicted in the preceding chapters. Mutability is facilitated because our 

main concern lies in the use of permissioned or private blockchains to share 

data and eventually conceal information if defection happens inside a 

conspiracy. In other words, collusion does not depend on the mutability of 

public blockchains: Instead, it can even be built on top of algorithms that rely 

on data coming from public blockchains, but the agreement will be better 

protected if data is shared and rules are set forth confined to private 

blockchains. 

Intuitively, blockchain is used when parties do not trust each other 

and need evidence of a transaction or fact of time. It can also be used when 

the parties need evidence before third parties -- in which case blockchain is 

useful because the third party does not trust the members of the blockchain, 

regardless of how they feel between each other. The following table 

illustrates possible sets of options between public and private blockchains 

depending on the degree of trust: 

 

 

 

 

 

24 “As defined by Walch, “[a] 51 percent attack could occur if a party or colluding 

group controlled at least 51 percent of the computing power of the network, allowing 

them to determine what is recorded to the network’s records, and potentially to revise 

the existing record.”  
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Arantes (2019). Free translation from Portuguese. 

As one can identify from the board above, private blockchains can 

be recommended if the users know the nodes enough to be sure that they do 

not trust each other and will oversee each other’s activities. Non-alignment 

is essential for third parties to believe that the nodes will not conspire to 

change the registries. That is true even if the users do not have reason to trust 

the nodes.  

To better understand the statement, we pick up the example of a 

monopolist node. Because aligned nodes share common interests, they will 

work as if they were one entity or one economic group. And because 

whenever nodes behave as one sole entity or group they do not oversee and 

report misbehaviors of each other -- rather joining forces to deceive third 

parties -, they are not fit to be trusted as validators of private blockchains. 

However, even when private blockchains are used to help 

transactions of nodes that do not trust each other, certain events can trigger 

alignment in the course of events between the nodes of small private 
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blockchains. When alignment happens, blockchain’s pro-immutability 

argument does not apply25. 

Nakamoto’s model was since its inception projected having in 

mind a possible attack of a corrupt against an honest chain of nodes. But 

according to him, “[n]odes are not going to accept an invalid transaction as 

payment, and honest nodes will never accept a block containing them. An 

attacker can only try to change one of his own transactions to take back 

money he recently spent.”26 Because Nakamoto was concerned with a public 

blockchain called bitcoin, he was not designing algorithms to prevent fraud 

inside private blockchains conceived of for dishonest purposes -- in which 

case all the nodes, or most of them (in the case of a cartel with a defected 

party)  would be aligned to erase or adulterate the chain.   

Immutability is not, then, an intrinsic characteristics of blockchain. 

Immutability, particularly in small permissioned networks, depends on the 

presence of miners -- voters, validators or nodes -- whose interests are not 

aligned. As mentioned by Gladstone Arantes27, users or developers should 

only trust platforms whose nodes are not cooperative and therefore have no 

reason to be dishonest.  

Thus, it is to be expected that a large number of cases will fall into the 

Know/Do not trust column [....]  (they know each other, but there is 

no mutual trust). At first, because the users do not trust the nodes, one 

would expect that the use of a public blockchain was necessary. But if 

users know that the nodes do not trust each other either, they may 

believe that a private blockchain is enough, since surveillance between 

nodes could guarantee their own trust. The best solution is only 

available on a case-by-case basis. [free translation from Portuguese] 

When the nodes of private blockchains are aligned and cooperate 

in their self interest, then open platforms -- because we expect that they be 

 

25 One of the greatest problems lies in the diffused knowledge that blockchain cannot 

be altered. As Walch claims, “[t]he secret meaning of ‘hard to change’ does not seem 

to have reached the academics,consultants, thought leaders,  and regulators who 

continue to state without qualification that blockchain technology creates 

immutable,permanent, unchangeable, indelible records.” 

26 Nakamoto (2008). 

27 2019. 
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less concentrated and that the chances that their  nodes are cooperative be 

lower -- are the more appropriate environment to find trust.  

Designing the cartel rules inside small private blockchains 

In contracts between few entities, the immutability argument is 

stronger if all the involved need approve the changes in order to have them 

effective. That sounds like a good rule if the only purpose is to defend the 

parties against confidence attacks from outsiders or against each other.  

Blockchain becomes complicated when people want transparency 

and immutability to be protected against fraud, but at the same time need 

opacity and mutability to be shielded against knowledge from third parties28. 

In other words, the contract must be immutable for the first group, but not in 

relation to the latter. Cartels can benefit from this design.   

The use of blockchain’s design to implement cartels strategy is not 

unheard-of. In fact, it has been reported by Nakamoto as cause to the 51 

percent and the double spending attacks. The great difference here lies in the 

fact that, unlike public blockchains, the private ones can be built 

incorporating governance rules that aim at making it possible to do the block 

change that blockchain solutions usually regard as pernicious to their 

business models.  

As claimed by professor Schrepel29, “[a] blockchain’s ability to 

implement anticompetitive strategies will vary depending on the governance 

system of the blockchain.” In our understanding, cartels are prone to use 

private blockchains fundamentally as a hybrid tool that offers immutability 

and publicity to the nodes and at the same time supplies opacity and 

mutability as regards the outsider. For cartel purposes, the best rule is one 

designed to afford immutability as regards the operation of the cartel, but one 

than can also serve the purposes of the members of the cartel when one of 

them defects and collaborates with the authorities. Even though the OECD 

launched a paper a year before on blockchain30 and challenges ahead, 

 
28 Professor Shrepel (2019 (a)) calls them “ the ‘visibility effect’ created by 

blockchain for the cartelist as well as the ‘opacity effect’ created outside the collusive 

agreements.” 

29 2019 (b). 

30 OECD (2018). 
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Professor Shrepel (2019(a)) was the first to bring this possibility to our 

attention: 

As far as private blockchains are concerned, they may allow an on-

demand exit from the agreement while ensuring the deletion of data. 

This is utterly attractive for potential colluders. More generally, 

considering the fact that the owner of a private blockchain retains the 

right to override, edit, and delete the entries on the blockchain, or even 

to modify the blockchain functioning itself, it cannot be used as 

intangible evidence to prove participation in collusion. [...] 

Nonetheless, by allowing the parties to delete their data and 

transactions, colluders may remain safe from detection. Only a copy 

of the data held by another colluder could potentially put them into 

great danger. 

Usually, cartel members would not be able to detect defection 

before the dawn raid or -- even after they do -- easily detect who defected. 

That means that the anti-leniency rule in the smart contract would only apply 

in specific cases where a dawn raid starts and the parties must decide based 

on a pre established majority rule to erase the information. This is a very 

plausible scenario, as dawn raids take place in the premises of all the 

members of the cartel at the same time. The algorithms must then be designed 

to accommodate a smart rule giving more flexibility to erase the whole 

history in such cases. 

There are many smart solutions that fit this context, including a 

specific quorum to change data when the cartel is working ordinarily -- 

unanimity would work in smaller groups, in order to assure immutability of 

the transactions and cartel surveillance -- and another to delete or to fork all 

data to another private blockchain where an independent third party elected 

by a quorum of the members of the cartel will be the only one to have access 

to the history of collusion. In the fork option, there must also be a specific 

command to erase all the data if defection is confirmed and the independent 

third party hears of cartel investigations regarding the members of that 

private blockchain. 

Professor Shrepel31 also brings to attention that smart contracts can 

automate sanctioning by automatically transferring tokens depending on the 

 

31 2019 (a). 
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behavior of the cartelist. Smart contracts would also be able to automatically 

exclude those who infringe the law of the cartel32.  

Subverting the incentives to defect 

Monetary sanctions can however be very detrimental to the opacity 

of the agreement. As can also be “printscreen”, photo shooting and sharing 

of data from the defecting cartelist that precede the dawn raids. Because the 

dawn raid is usually the watershed that will trigger reaction from the 

members of the cartel, it is half correct to say that the cartel may only take 

the necessary measures when it is already too late and therefore blockchain 

may not increase underdeterrence as propagated. 

That view is not correct because it fails to see half of the facts. 

Because with blockchain conspirators are subject to better enforcement of 

the cartel rules and because opacity of those rules is increased to the observer, 

the incentives to defect become minimal. In fact, the technology subverts 

today’s incentives to blow the whistle.  

Defection usually happens when there is fear that the cartel will be 

dismantled by public authorities (traditional leniency) or when someone has 

been caught for a cartel and wants to have the sanctions reduced by giving 

notice of another conspiracy (leniency plus). In any case, defection is either 

a consequence of fear that the cartel will be dismantled by public authorities 

-- which leads to a race to receive the lowest number in the marker system -

- or the effect of past law enforcement. In both cases, the ultimate reason for 

defection is risk aversion to law enforcement.  

As opacity escalates, the risk of law enforcement falls drastically. 

Lower risks of law enforcement and greater risks of sanctions inside the 

cartel shield the agreement against collaboration with authorities. At the 

same time, if law enforcement falls, the number of persons available to 

leniency plus agreements also drops.  

 

32 2019 (a). “Smart contracts may be used to exit collusive agreements, whether it is 

to force the exclusion of a deviant colluder (1), or for a company to manage its own 

exit from it (2). These automated exits might be organized in accordance with several 

pre- established rules, ultimately leading to new challenges for antitrust and 

competition agencies.” 
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That leads to the conclusion that even though blockchain and smart 

contracts build better solutions to preserve cartel member from the effects of 

defection and cartel settlements, that improvement is marginal as regards the 

amelioration of the governance of the cartel and a considerable fall in the risk 

of deterrence.    

Final remarks 

The findings of our work confirm professor Shrepel’s33 

understanding that governance is the key aspect in designing cartels using 

blockchain technology. We confirm that the consensus rule can also be 

adjusted both to create trust in the information shared but also offer smart 

mechanisms to replace blocks of data or fork them in a way to protect the 

members against defection.  

On top of that, we shed light on how a combination of mutability 

and immutability -- instead of immutability alone -- is the most relevant 

feature to turn blockchain into an unprecedented threat to fight cartels. In this 

sense, this paper complements professor Shrepel’s observations on how 

blockchain can enhance opacity for outsiders and at the same time improve 

transparency for cartel members. 
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CONCORRÊNCIA OU COOPERAÇÃO ENTRE BANCOS E 

FINTECHS NO MERCADO DE CRÉDITO?  

UMA SITUAÇÃO WIN-WIN PARA O BEM-ESTAR DO 

CONSUMIDOR BRASILEIRO 

Lucas Caminha de Lima e Silva  

Resumo: O presente estudo tem como objetivo (i) avaliar a concentração do 

mercado bancário brasileiro e suas consequências no custo, volume e prazo 

do crédito ofertado ao consumidor; (ii) apresentar a tecnologia financeiro 

como viabilizadora de superação das barreiras de entrada ao mercado 

bancário e ingresso de novos entrantes; (iii) analisar o impacto das fintechs 

no ambiente concorrencial, especialmente o estímulo aos bancos 

incumbentes para investirem na transformação digital dos seus próprios 

produtos; e (iv) ponderar os prós e contras das estruturas de cooperação entre 

bancos e fintechs para o bem-estar do consumidor do mercado de crédito 

brasileiro.  

Palavras-chave: Bancos. Fintechs. Concorrência. Crédito. Bem-estar do 

consumidor. 

1. Mercado bancário brasileiro: uma análise do estado de coisas 

concorrencial 

A concentração financeira no Brasil é algo ancestral. Em 1964, a 

Lei nº 4.595 foi publicada como novo marco legal do sistema bancário junto 

com outras políticas entre 1964 e 1967, todos sob o objetivo maior do Estado 

de implementar uma grande reforma bancária. A ideia era diversificar as 

instituições dentro dos diversos segmentos do mercado financeiro (tentativa 

de criar instituições especializadas em segmentos específicos, ampliando a 

competição total). No entanto, o que ocorreu na prática foi a aglutinação das 

instituições financeiras em conglomerados que prestavam praticamente 

todos os serviços financeiros existentes, causando desde aquela época uma 

alta concentração de market share em poucos grupos1. 

 

1 REZENDE, Luiz Paulo Fontes. Inovação Tecnológica e a Funcionalidade do 
Sistema Financeiro: uma análise de balanço patrimonial dos bancos no Brasil. 
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Décadas depois, os cinco maiores conglomerados financeiros no 

Brasil ainda detinham 70% do total de crédito ofertado (2019)2 e 86% dos 

depósitos (2017)3. De acordo com dados que levantamos junto ao Banco 

Central via Lei de Acesso à Informação, 85 atos de concentração entre 

instituições financeiras foram submetidos de 2002 e 20184, e, desse total, 56 

atos de concentração envolviam pelo menos um banco. Todos foram 

aprovados pelas duas agências reguladoras competentes – Banco Central e 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“Cade”)5. 

Os votos do Cade nessas operações revela como os conglomerados 

mais relevantes têm presença em praticamente todos os segmentos do 

mercado financeiro. Para começar, todos os votos, contrários ou favoráveis 

às operações, já partem da premissa expressa de que é um mercado 

concentrado. A aquisição parcial das atividades do Citibank pelo Itaú 

Unibanco, por exemplo, foi analisada pelo Cade sob perspectiva de nada 

menos que 20 mercados relevantes (um para cada produto financeiro, 

conforme o Cade diferencia nos atos de concentração envolvendo bancos 

desde a operação Bradesco-HSBC), sendo que foram identificadas 13 

sobreposições horizontais e 7 integrações verticais. Hoje em dia, isso segue 

uma tendência mundial – após a crise de 20086, os sistemas bancários ao 

 

Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional Faculdade de Ciências 

Econômicas – UFMG. Tese de doutorado em Economia. Belo Horizonte: 

UFMG/Cedeplar, 2012, p. 116. 
2 Nova fronteira do crédito no Brasil. PwC Brasil / ABCD. Pesquisa Fintechs de 

Crédito, 2019, p. 6. 
3 Parecer 16/2017/CGAA2/SGA1/SG/Cade da Superintendência Geral do Cade 

no Ato de Concentração nº 08700.004880/2017-64, onde foi aprovada a 

aquisição parcial de operações do Banco Citibank pelo Itaú Unibanco. 
4 Pedido nº 18600000516201979, respondido pelo Banco Central em 

18.04.2019. 
5 Depois de anos de conflito institucional (inclusive chegando no STF pelo RE 

nº 664.189), Cade e Banco Central assinaram memorando de entendimentos em 

28.02.2018, condicionando atos de concentração no sistema financeiro à 

aprovação dos dois reguladores (exceto em casos de relevância prudencial, que 

o Banco Central poderá aprovar sozinho). O texto do memorando se tornou o 

Projeto de Lei Complementar nº 350, atualmente em trâmite o Congresso.  
6 A crise de 2008 foi originada nos Estados Unidos pela negligência (intencional 

ou não) no uso de créditos hipotecários arriscados como lastros de derivativos 

(subprimes), nas classificações de risco equivocadas atribuídas aos derivativos 
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redor do mundo passaram por uma onda de consolidação para sobreviver7. 

O fenômeno foi bem forte na União Europeia (em que o número de bancos 

caiu de 8.525 bancos em 2008 para 6.596 em 2016)8, EUA (em que 58% dos 

ativos bancários estão concentrados em 6 conglomerados) 9 e Canadá (em 

que 92% dos ativos estão concentrados em 5 conglomerados)10. 

1.1. Efeitos e evidências da concentração bancária nas condições de 

crédito 

Em uma economia de mercado, a concorrência corresponde ao 

processo dinâmico de rivalidade entre empresas que lutam para atrair 

consumidores com produtos de melhor preço e/ou qualidade. Quando a 

competição entre concorrentes por um mesmo público-alvo é intensa, as 

empresas são pressionadas a ofertar condições melhores para (i) proteger sua 

base de clientes atual das empresas rivais; (ii) conquistar clientes dessas 

rivais11. Ao longo desse processo de competição, clientes e receita são 

transferidos de uma empresa para outra de acordo com quem oferece as 

melhores condições de produtos. O medo de se perder mercado para um 

concorrente é um grande propulsor da economia e contribui para o bem-estar 

 

pelas agências de rating, e, no geral, na desregulamentação do sistema financeiro 

como ferramenta de aceleração econômica. In GERDING, Erik F. Bank 
Regulation and Securitization: how the Law improved transmission lines 

between real estate and banking crises. Georgia Law Review, vol. 50:1. Athens, 

University of Georgia, 2015. 
7 CARLETTI, Elena; SMOLENSKA, Agniezka. 10 years on from the Financial 

Crisis: cooperation between competition agencies and regulators in the financial 

sector. OCDE, Directorate for Financial and Enterprise Affairs, Competition 

Committee. Paris, OECD, 2017, p. 17. 
8 Competition issues in the area of financial technology. European Parliament. 
Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies. 

Dictorate-General for Internal Policies, 2018, p. 19. 
9 MOHSNI, S.; OTCHERE, I. Does regulatory regime matter for bank risk 
taking? A comparative analysis of US and Canada. Journal of International 

Markets, Institutions & Money, 50, 2017. 
10 Idem. 
11 FEDERICO, Giulio; MORTON, Fiona Scott; SHAPIRO, Carl. Antitrust and 

Innovation: welcoming and protecting disruption. National Bureau of Economic 

Research. University of Haas, 2019, p. 3. 
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do consumidor, que é o objetivo último da política antitruste. Chamamos 

essas transferências de efeitos business-stealing12. 

A contrario sensu, se não houver uma competição intensa entre os 

produtos de players de determinado mercado, i.e., se não houver 

transferência constante de clientes e receita entre eles, os incentivos dessas 

empresas para ofertar produtos com melhores preços e qualidade já começa 

a cair. Afinal, se uma empresa está em posição de monopólio ou oligopólio, 

sua base de clientes está protegida e seus lucros estão preservados. Esse 

arranjo de incentivos é o maior argumento de quem defende que, no Brasil, 

o alto nível de concentração das instituições financeiras contribui para um 

mercado bancário menos eficiente do que poderia ser, com condições 

desfavoráveis de crédito para o público e o 2º maior spread do mundo inteiro 

(apenas “perdendo” para Madagascar)13. 

Naturalmente, a concentração não é o único fator que prejudica a 

eficiência do mercado bancário. Em 2019, o próprio Banco Central publicou 

estudo afirmando que a concentração bancária é responsável por apenas 

7,3% do custo de crédito (Relatório de Economia Bancária)14. Essa 

conclusão contraintuitiva vem enfrentando críticas de cunho 

metodológico/acadêmico15, indicando que a opinião (atual) do regulador está 

longe de ser unanimidade. 

 

12 Idem, p. 3. 
13 Conforme dados do World Bank em: <https://data.worldbank.org>. Acesso 

em 06.07.2019. 
14 O relatório afirma que as grandes razões do alto custo de crédito brasileiro são 

as dificuldades na recuperação de créditos e a assimetria de informação – dois 

entraves que são, de fato, altamente prejudiciais ao mercado de crédito brasileiro. 

In Relatório de Economia Bancária 2018. Banco Central do Brasil (28.05.2019), 

p. 170-175. Disponível em: 

<https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/relatorioeconomiabancaria/reb_2

018.pdf>. Acesso em 20.09.2019. 
15 Estudo do BC sobre spread causa polêmica. Valor Econômico (28.05.2019). 

Disponível em: <https://www.valor.com.br/financas/6279733/estudo-do-bc-

sobre-spread-causa-polemica>. Acesso em 15.07.2019. 
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1.2. Evidências de correlação entre concentração bancária e condições de 

crédito 

Analisaremos agora se é válida a premissa de que uma baixa 

concorrência no mercado bancário pode levar a condições desfavoráveis nos 

produtos financeiros, especialmente crédito (foco desse estudo). Nas 

condições de crédito, estão englobadas: (i) a taxa de juros paga pelo 

empréstimo, (ii) volume máximo que o tomador pode receber da instituição, 

e (iii) o prazo de vencimento até a dívida precisar ser paga. Quando essas 

condições são desfavoráveis, isso implica dizer que as taxas de juros estão 

altas, os volumes estão baixos e prazos de vencimento estão curtos. Vejamos 

algumas evidências que indicam como a concentração pode ser parcialmente 

responsável por deteriorar as condições de crédito no Brasil, especialmente 

aumentando o custo do consumidor. 

a) Reformas legislativas passadas 

Em 2005, o setor de crédito corporativo (empréstimo para 

empresas) foi beneficiado por um evento exógeno: a Lei nº 11.101, que se 

tornou a nova Lei de Recuperação Judicial e Falências (“Lei nº 11.101”). 

Resumidamente, essa lei aumentou de forma relevante as chances de bancos 

recuperarem seus créditos de empresas em crise, representando um grande 

avanço em relação ao regime de falências anterior (Decreto-Lei nº 7.661, que 

punia os credores ao subordiná-los a créditos fiscais e trabalhistas, inclusive 

expropriando as garantias dos credores privados). Com esse evento, 

esperava-se que a maior segurança jurídica trazida pela Lei nº 11.101 

permitiria uma redução relevante no custo de crédito para empresas 

brasileiras, e, de fato, houve certa redução. No entanto, autores de um estudo 

empírico analisaram dados de empréstimos corporativos entre julho/2004 a 

dezembro/2007 e afirmaram que as taxas de juros deixaram de cair 27,5% 

em relação a quanto poderiam ter caído pelos benefícios da Lei nº 11.101, e 

apontaram a concentração bancária como motivo16.  

Para esses autores, tanto a Lei nº 11.101 quanto outras reformas 

legislativas voltadas a resolver os outros problemas do mercado bancário 

brasileiro (dificuldades na recuperação e assimetria informacional) acabam 

tendo efeito reduzido nas condições de crédito, já que a baixa concorrência 

 

16 ALENCAR, Leonardo; ANDRADE, Rodrigo, BARBOSA, Klenio. Bank 

Competition and the Limits of Creditor’s Protection Reforms, op. cit., p. 32. 
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não geraria incentivos para os incumbentes reverterem os ganhos de tais 

reformas legislativas em bem-estar do consumidor (consumer welfare): 

From banking oligopoly pricing theory, one can show that the effects 

of an increase in creditor protections may be limited or absent on 

interest rates in credit markets which lack competition. Intuitively, 

credit institutions with some market power can inefficiently price 

credit operations and thus fail to adequately transfer the benefits of 

higher creditor protection to borrowers. So, in a monopolistic-

competitive credit market, a reduction in the cost of loans induced by 

an increase in creditor protection does not necessarily leads to a 

reduction in the cost of loans to borrowers. Financial institutions, as 

regular firms operating under a monopolistic market, can choose to 

use their market power and not transmit cost reductions to the interest 

rate or spread of the loans. Hence, the effects of institutional reforms 

that improve creditor protection, like bankruptcy reforms, on the 

interest rate of credit contracts will depend on the degree of 

competition in the credit market17. (Grifos nossos) 

b) Crédito corporativo x crédito ao varejo 

O setor de crédito corporativo tem outro indício de baixa 

competitividade no mercado financeiro: as operações de crédito para pessoas 

físicas geram spread altamente mais elevado para instituições financeiras do 

que crédito para pessoas jurídicas. Naturalmente, existe mais de uma razão 

para isso (p.ex. risco de inadimplência e assimetria de informação bem 

maiores nas operações com pessoa física), mas um ponto crucial é que 

empresas têm mais poder de negociação e capacidade de escolha sobre com 

quais bancos desejam fazer negócio (bancos concorrem mais entre si para 

oferecer produtos para empresas do que para varejo)18. No final de 2015, o 

spread médio de operações com pessoas jurídicas estava em 15,1%, 

enquanto operações com pessoas físicas chegava a 47,1%19. 

 

17 Idem, p. 2. 
18 OLIVEIRA, Giuliano Contento; WOLF, Paulo José Whitaker. A Dinâmica do 

Mercado de Crédito no Brasil no Período Recente (2007-2015). Texto para 

discussão nº 2.243. Brasília, IPEA, 2016, p. 90. 
19 Idem p. 90. 
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c) Trajetória de juros no mercado de crédito consignado (empréstimos 

descontados em folha) 

Até recentemente, bancos públicos e privados tinham liberdade 

para firmar acordos de exclusividade com empresas que lhes vendiam suas 

folhas de pagamento, com intuito de serem os únicos bancos aptos a dar 

crédito consignado para os funcionários dessas empresas. Em 2011, o Banco 

Central proibiu a celebração de novos convênios de exclusividade, e, mesmo 

que a determinação só tenha valido para a partir daquela data, o resultado do 

estímulo à concorrência bancária resultou em melhores condições de 

empréstimos20. Essa melhora não foi imediata, afinal, em 2012, o Banco do 

Brasil ainda detinha 35% do mercado de consignados em razão dos 

convênios de exclusividade que já tinha21. No mesmo ano, o Cade exigiu um 

compromisso da instituição para pôr fim aos convênios desse tipo que tinha 

com órgãos públicos. O Termo de Compromisso e Cessão (TCC) assinado 

pelo Banco do Brasil também impôs obrigação de pagar R$ 100 milhões ao 

Cade, que capitaneou a apuração de conduta anticompetitiva. Assim como a 

ação do Banco Central em 2011, a ação do Cade também contribuiu para um 

aumento da concorrência no setor22. 

d) Quedas da Taxa SELIC 

Mais um exemplo de iniciativa pública capaz de reduzir o custo de 

crédito, mas que não atingiu plenamente esse potencial, foram as reduções 

consecutivas da Taxa SELIC. A mais recente foi a queda histórica de 14,25% 

 

20 OLIVEIRA, Giuliano Contento; WOLF, Paulo José Whitaker. A Dinâmica do 

Mercado de Crédito no Brasil no Período Recente (2007-2015), op. cit., p. 22. 
21 BB se compromete a acabar com exclusividade no mercado de crédito 

consignado. Cade (10.10.2012). Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/noticias/bb-se-compromete-a-acabar-com-

exclusividade-no-credito-consignado. Acesso em 22.08.2019. 
22 OLIVEIRA, Giuliano Contento; WOLF, Paulo José Whitaker. A Dinâmica do 

Mercado de Crédito no Brasil no Período Recente (2007-2015), op. cit., p. 28. 

http://www.cade.gov.br/noticias/bb-se-compromete-a-acabar-com-exclusividade-no-credito-consignado
http://www.cade.gov.br/noticias/bb-se-compromete-a-acabar-com-exclusividade-no-credito-consignado
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a.a. em 201523 para 6% a.a. em 201924 (houve uma nova redução para 5,5% 

na semana de conclusão desse trabalho25, mas ainda não é possível conhecer 

os seus efeitos). Em tese, a redução da taxa significaria uma redução do custo 

de oportunidade dos bancos ao dar crédito ao invés de investir em títulos 

públicos (risco soberano). Essa redução, por sua vez, poderia ser transferida 

para o consumidor e abaixar o custo do crédito. No entanto, não foi isso que 

ocorreu – as taxas de juros até caíram, mas bem pouco em relação ao que 

havia sido tornado possível pela redução da Taxa SELIC. Esse mesmo 

fenômeno foi observado em 2011, quando, mesmo com a SELIC reduzida a 

nível recorde, as taxas de juros não acompanharam a redução26. 

e) Satisfação do consumidor com a prestação de serviços bancários 

As evidências dos itens “a” a “d” acima são bem específicas ao 

falar sobre taxas de juros, ou seja, sobre como a concorrência afeta preço, 

mas o presente item também fala sobre como a concorrência afeta qualidade. 

No setor bancário, a qualidade dos serviços bancários pode ser medida pelo 

grau de satisfação dos consumidores, e, segundo ranking de reclamações 

publicado pelo Banco Central, os cinco grandes conglomerados têm os 

maiores índices de reclamações nos últimos anos (junto com alguns como 

Pan e Banrisul, que têm muito menos clientes)27. Mesmo assim, esses cinco 

continuam dominando o mercado bancário com baixa ocorrência de 

portabilidade para outros prestadores. Essa estabilidade indica que (i) 

 

23 Copom mantém Selic em 14,25% ao ano. Valor Econômico (20.01.2016). 

Disponível em: <https://www.valor.com.br/financas/4402752/copom-mantem-

selic-em-1425-ao-ano>. Acesso em 23.08.2019. 
24 Copom reduz taxa Selic em 0,5 ponto, para 6% ao ano. Valor Econômico 

(31.07.2019). Disponível em: 

<https://www.valor.com.br/financas/6372771/copom-reduz-taxa-selic-em-05-

ponto-para-6-ao-ano>. Acesso em 23.08.2019. 
25 Taxa Selic vai a 5,5% e pode cair mais. Valor Econômico (19.09.2019). 

Disponível em: <https://valor.globo.com/financas/noticia/2019/09/19/taxa-

selic-vai-a-55-e-pode-cair-mais.ghtml>. Acesso em 20.09.2019. 
26 OLIVEIRA, Giuliano Contento; WOLF, Paulo José Whitaker. A Dinâmica do 

Mercado de Crédito no Brasil no Período Recente (2007-2015), op. cit., p. 24. 
27 Ranking de reclamações do Banco Central 

(<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao>). Acesso em 20.09.2019. 
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consumidores não têm opções válidas para substituição do prestador; e (ii) 

os custos de transação para trocar de banco (switching costs) são tão altos 

que os clientes preferem evitar a troca28. Esse é um ponto também percebido 

pelo Cade nos acordos em controle de concentração (ACCs) envolvendo 

instituições financeiras, já que diversos deles impuseram às partes a 

obrigação de aprimorar a qualidade dos serviços (ex: Bradesco-HSBC e Itaú-

Citibank). 

As evidências acima sugerem que o setor bancário brasileiro é um 

mercado com baixa intensidade competitiva e, portanto, vulnerável à entrada 

de novos concorrentes interessados em competir. No entanto, esse ingresso 

é travado por consideráveis barreiras de entrada no mercado financeiro29: (i) 

custos irrecuperáveis, especialmente primeiros investimentos em 

infraestrutura física/digital, garantia de financiamentos e publicidade; (ii) 

fidelidade dos consumidores às marcas tradicionais30; (iii) economias de 

 

28 “Fechamento da conta corrente no banco de origem e abertura de nova conta 

em outra instituição, procedimentos burocráticos necessários para a troca, 

cancelamento dos cartões antigos e aquisição de novos cartões, negociação de 

financiamentos em andamentos na instituição de origem, alteração das contas 
eventualmente incluídas em débito automático, memorização de novas senhas 

de acessos aos terminais remotos e ao internet banking, aprendizados das 

rotinas de funcionamento de outro banco, etc, influenciam a decisão de trocar 
de banco e contribuem para aumentar a fidelização ao banco de origem” (Voto 

relator no Ato de Concentração nº 08012.011736/2008-41, que aprovou a 

aquisição do Banco Nossa Caixa pelo Banco do Brasil em 04.08.2010). 
29 Vide (1) Voto relator do conselheiro João Paulo de Resende no Ato de 

Concentração nº 08700.010790/2015-41, que aprovou a aquisição das operações 

do Banco HSBC no Brasil pelo Bradesco em 08.06.2016; e (2) Voto vogal da 

conselheira Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt no Ato de Concentração nº 

08700.004431/2017-16, que foi vencido ao reprovar a operação Itaú-XP em 

14.03.2018. 
30 A fidelidade é um fator muito relevante no mercado financeiro, tanto 

corporativo quanto de varejo, em razão do quanto importa a confiança nesse 

ramo (Competition issues in the area of financial technology. European 

Parliament, op. cit., p. 12). O valor corrente das maiores marcas financeiras 

refletem isso: de acordo com ranking 2019 da consultoria Interbrand 

(<https://www.interbrand.com/br/best-brands/best-brazilian-

brands/2019/ranking/>), o Itaú é a 1ª marca mais valiosa do Brasil (R$ 33,5 

bilhões), Bradesco é a 2ª mais valiosa (R$ 24,9 bilhões) e o Banco do Brasil é a 

5ª (R$ 10,9 bilhões). Players menores também conseguem aprimorar suas 

atividades quando se associam a essas grandes marcas: a operação Itaú-XP, 
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escala e escopo, referentes ao custo mínimo de produção31; e (iv) barreiras 

da regulação prudencial32, sendo que essa última, especificamente, vem 

sendo reduzida por alguns países interessados em ampliar a concorrência 

financeira33.  

 

conforme voto da conselheira Cristiane Alkmin, a XP tinha aprox. R$ 48 bilhões 

em 2016, e, meses depois de anunciar a operação com o Itaú, chegou a R$ 100 

bilhões sob custódia (julho de 2017). 
31 As economias de escala e escopo se referem ao custo de produção inicial vis-
à-vis volume de produção inicial. Quando uma atividade econômica é passível 

de ganhos de escala e escopo, significa que, quanto maior o volume de produção, 

menor se tornam os custos de produção proporcionais. Com isso, as empresas 

maiores conseguem aumentar suas margens de lucros ou diminuir o preço do 

produto, tornando-lhe mais competitivo frente aos concorrentes. Quando 

falamos de sistema financeiro, os custos da captação de recursos (operações 

passivas) por bancos grandes são menores, já que têm risco menor, enquanto 

bancos menores precisam pagar mais para captar recursos por oferecem maior 

riscos aos credores/depositantes. Essa barreira de entrada foi reconhecida pelo 

próprio Banco Santander quando o CADE solicitou as opiniões da instituição 

sobre a operação Bradesco-HSBC. Segundo o Santander, “no caso de novo 

entrante, há de se ressaltar também que a (...) falta de track record acabaria por 

se refletir no preço dos depósitos à prazo: quanto menor a escala e o volume de 
operações, maior o prêmio exigido para os depósitos, com consequente efeito 

negativo na rentabilidade da operação, devendo ser considerado uma barreira”. 
32 A regulação prudencial cumpre o papel de proteger o sistema financeiro, que 

é permanentemente exposto ao risco de corridas bancárias (riscos de passivo) e 

a risco de inadimplemento (riscos de ativo). A regulação prudencial cria duas 

grandes barreiras de entrada: (i) controle prévio de entrantes pelo regulador, para 

que ele sinalize ao mercado quais instituições ele considera sólida; e (ii) 

obrigações de alocação de capital, que limitam o máximo de operações ativas 

que uma instituição financeira pode celebrar de acordo com seu patrimônio de 

referência. Vide (1) YAZBEK, Otávio, Regulação do Mercado Financeiro e de 
Capitais. São Paulo: Elsevier, 2007, p. 242-243; e (2) CARLETTI, Elena; 

SMOLENSKA, Agniezka. 10 years on from the Financial Crisis: cooperation 

between competition agencies and regulators in the financial sector, op. cit., p. 

9. 
33 Nossos exemplos são (i) Austrália, onde a Australian Prudential Regulation 
Authority propôs em 2018 a criação de uma nova categoria de licença, com 

requisitos menos rígidos para acomodar novos players e estimular a 

concorrência e inovação no sistema financeiro australiano; (ii) Japão, Suécia e o 

próprio Brasil que categorizam instituições financeiras a partir de faixas 
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Em que pese a alta concentração, um elemento-chave vem 

contribuindo para ampliar a competição, reduzindo barreiras de entrada, 

expandindo o número de concorrentes, e, principalmente, incentivando os 

incumbentes a aprimorar as condições de seus próprios produtos – a inovação 

tecnológica no setor financeiro. 

3. Expansão das fintechs: repercussões na concorrência e no bem-estar 

do consumidor  

Na virada para o século XXI, diversos setores da economia 

começaram a investir maciçamente em tecnologia – mas não é o caso dos 

bancos. Eles já investiam mais em tecnologia do que qualquer outro setor da 

economia (vide o caixa eletrônico, nascido em 1960). Os ganhos 

tecnológicos permitiram que, ao longo do século XX, o setor bancário 

aprimorasse seus serviços com foco tecnológico/digital, enxugasse 

infraestrutura com automação de funções e reestruturasse completamente 

alguns mercados via compartilhamento digital de informações (p.ex., 

mercados de securitização, derivativos e cessão de créditos)34. Até hoje, a 

relevância da tecnologia financeira só aumenta – a União Europeia, p.ex., a 

enxerga como vital para conquistar um antigo objetivo da comunidade: a 

unificação dos mercados financeiros e de capitais dos Países-membros35. 

 

baseadas em porte, e quanto maior o porte, mais requisitos mínimos a instituição 

precisa cumprir; e (iii) Estados Unidos, União Europeia e Hong Kong, com uma 

versão simplificada da estratégia do item “ii”, que passaram a aplicar as regras 

de alocação de capital de forma flexibilizada para instituições que não atingiram 

certo patamar. Vide (1) Licensing: A phased approach to authorising new 

entrants to the banking industry – response to submissions. Australian 
Prudential Regulation Authority. Sidney: APRA, 2018; e (2) CARLETTI, 

Elena; SMOLENSKA, Agniezka. 10 years on from the Financial Crisis: 

cooperation between competition agencies and regulators in the financial sector, 

op. cit., p. 18. 
34 REZENDE, Luiz Paulo Fontes. Inovação Tecnológica e a Funcionalidade do 
Sistema Financeiro: uma análise de balanço patrimonial dos bancos no Brasil, 

op. cit., p. 51. 
35 Competition issues in the area of financial technology. European Parliament, 

op. cit., p. 17. 
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Fora as conquistas acima, outro grande mérito da tecnologia foi 

viabilizar que entrantes superassem as barreiras de entrada no setor 

financeiro. Falamos aqui das fintechs (abreviação de financial technologies): 

startups36 com bases digitais formadoras de novos modelos de 

negócios/aplicações/processos/produtos com alto impacto na prestação de 

serviços financeiros37. Desde que surgiram, as fintechs vem avançando 

notoriamente pelo mundo, a exemplo da Europa, (1 a cada 3 europeus 

contratou serviços de uma fintech em 2017), Índia e China38. No Brasil, há 

atualmente mais de 600 fintechs em diversos segmentos financeiros, 

principalmente crédito, inteligência artificial/machine learning aplicados à 

gestão de recursos e à análise de crédito, meios de pagamento integrados em 

contas digitais, marketplaces virtuais de recebíveis e de câmbio, instituições 

de pagamento atuando como “bancos” digitais, criptoativos, entre outras39. 

Para nosso estudo, interessam as fintechs que oferecem produtos 

de crédito para consumidores (business-to-customer), gerando um nível de 

concorrência contra os incumbentes – nível esse que, hoje, não é relevante 

(visão estática), mas que pode se tornar relevante no futuro (visão dinâmica). 

Essas fintechs usam bases digitais para prestar serviços financeiros de forma 

mais tailor-made ao consumidor, aumentando a transparência das 

informações (ex: taxa de juros), interação, usabilidade e até diversão (ex: 

 

36 Já a startup em si é uma instituição humana projetada para criar novos bens e 

serviços sob condições de extrema incerteza, se diferenciado por oferecer uma 

inovação que traga uma vantagem competitiva no produto ou no processo da 

atividade econômica, in RIES, Eric. The Lean Start up: how today's 

entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful 

businesses. Nova York: Crown Publishing Group, 2011, p. 26. 
37 Fintech and Market structure in financial services: Market developments and 

potential financial stability implications. Financial Stability Board 

(14.02.2019). 
38 Competition issues in the area of financial technology. European Parliament, 

op. cit., p. 11 e 27. 
39 Para uma relação completa, vide FintechLab Radar: < 

https://fintechlab.com.br/index.php/2019/06/12/8a-edicao-do-radar-fintechlab-

registra-mais-de-600-iniciativas/ />. Acesso em 20.09.2019. 
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gamificação com uso de pontos)40. Ao contrário de bancos, elas não têm 

legacy systems, custos de produção e estruturas rígidas de governança. 

As fintechs de crédito representam 10% a 20% do total de fintechs 

existentes no Brasil41 e no exterior42, e, segundo a Associação Brasileira de 

Crédito Digital (“ABDC”), estão emprestando 300% mais crédito no Brasil 

a cada ano43. Esse crescimento é impulsionado pelo terreno fértil pelas 

camadas sociais mais baixas e pelas pequenas e médias empresas brasileiras 

– o mesmo fenômeno já observado na Índia e na China44. Em 2018, para 

reduzir os riscos que as fintechs enfrentavam para operar45, bem como as 

 

40 HODER, Frank; et al. Revolução Fintech: como as inovações digitais estão 

impulsionando o financiamento às MPME na América Latina e Caribe. Oliver 

Wyman 2016. 
41 Idem. 
42 Sound Practices: implications of fintech developments for banks and bank 

supervisors. Bank for International Settlements. Basel Committee on Banking 

Supervision (fevereiro de 2018). Disponível em: 

<https://www.bis.org/bcbs/publ/d431.pdf>. Acesso em 19.05.2019. 
43 Volume de crédito concedido pelas fintechs vem aumentando 300% ao ano. 

Fintechlab (20.02.2019). Disponível em: 

<https://fintechlab.com.br/index.php/2019/02/20/volume-de-credito-

concedido-pelas-fintechs-vem-aumentando-300-ao-ano/>. Acesso em 

19.05.2019. 
44 Competition issues in the area of financial technology. European Parliament, 

op. cit., p. 27. 
45 Primeiro, o risco da esfera penal: 1 a 4 anos de reclusão e multa (art. 16 da Lei 

7.492, de 1986), havendo condenações nesse sentido até os dias de hoje (AREsp 

nº 889.798/SC). Segundo, o risco da esfera regulatória: o Banco Central é 

autorizado por lei a aplicar penalidades administrativas a quem descumprir suas 

normas, principalmente multa (art. 3º da Lei nº 13.506, de 2017), sendo o 

precedente mais relevante a multa de R$ 250 mil à fintech Fairplace. Terceiro, o 

risco na esfera cível: a ancestral Lei da Usura proíbe a celebração de contratos 

com taxa de juros superiores a 12% a.a. (Decreto nº 22.626, de 1933), sendo 

apenas as instituições financeiras livres para ignorar essa taxa teto graças à (i) 

exceção legal do art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001; e (ii) Súmula nº 

596/STF, que ratificou tal exceção. Para tentar evitar os três riscos acima, as 

fintechs passaram a atuar como correspondentes bancárias pelo regime da 

Resolução nº 3.954, de 2011 (modelo chamado no exterior de notarial), sistema 

em que a fintech se vincula a um banco ou financeira que figura como parte 

credora do título de crédito em que o cliente da fintech recebe o empréstimo. 
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barreiras de entrada decorrentes da regulação, o Conselho Monetário 

Nacional criou duas licenças de instituição financeiras específicas para 

fintechs de crédito: a Sociedade de Crédito Direto e a Sociedade de 

Empréstimo entre Pessoas (Resolução nº 4.656)46. Todos os segmentos em 

que as fintechs proliferaram gerando algum nível de efeitos business-stealing 

contra incumbentes teve seu nível de concorrência impactado de alguma 

forma, e as fintechs de crédito são das principais. Vejamos as principais 

reverberações geradas pela ascensão dessas startups: 

3.1. Impacto social: geração de bem-estar do consumidor nas franjas de 

mercado 

Um dos argumentos favoráveis à facilitação da entrada de cada vez 

mais fintechs no mercado são os ganhos sociais que trazem (benéficos a 

ponto de desencorajar posturas regulatórias mais restritivas contra a 

expansão)47. Muitas fintechs se especializam na prestação de serviços para 

pessoas físicas e jurídicas que têm dificuldades para adquirir crédito junto a 

bancos tradicionais.  

Para pessoas físicas, esse ganho social é mais notório – atualmente, 

há 45 milhões de brasileiros excluídos no sistema bancário e de crédito48, 

logo, abertos à inclusão financeira via fintechs (p.ex., Banco Maré, fintech 

criada no Rio de Janeiro para ofertar produtos bancários a moradores 

carentes da comunidade da Maré). Pequenas empresas também são 

tradicionalmente menos atendidas com crédito por não terem modelos de 

 

46 Com a Resolução nº 4.656, o mercado de fintechs do Brasil avançou um passo 

importante que muitas nações desenvolvidas ainda não deram. Na União 

Europeia, o European Central Bank ainda está discutindo uma medida 

semelhante, e, nos Estados Unidos, o assunto tomou vias tão inesperadas que 

atualmente está judicializado – um conflito positivo de competência entre o 

Estado de Nova York e a Office of the Comptroller of Currency (agência 

reguladora federal), ambos alegando que são competentes para regulamentar as 

fintechs de crédito. In CARLETTI, Elena; SMOLENSKA, Agniezka. 10 years 
on from the Financial Crisis: cooperation between competition agencies and 

regulators in the financial sector, op. cit., p. 19. 
47 Competition issues in the area of financial technology. European Parliament, 

op. cit., p. 55. 
48 Nova fronteira do crédito no Brasil. PwC Brasil / ABCD. Pesquisa Fintechs 

de Crédito, 2019, p. 6-7. 
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gestão sofisticados, serem muito diferentes entre si, terem perspectivas de 

crescimento desconhecidas e não terem o hábito de prestar garantias de 

empréstimos. Esses fatores criam grande assimetria de informação entre 

pequenas empresas e bancos, dificultando que uma avaliação apropriada do 

risco de crédito (chamamos esse fenômeno de financing gap) e onerando o 

capital regulatório das instituições financeiras. O resultado são taxa, prazo e 

volume desfavoráveis para a maioria das pessoas físicas e pequenas 

empresas. 

A título de exemplo dessas dificuldades ao redor do mundo, nos 

países-membros da OCDE, pequenas empresas representam apenas 25% do 

total de crédito, e, nos países da América Latina e do Caribe, apenas 12%49. 

No Brasil, de acordo com o International Finance Corporation em 2018, 

mais de 50% das pequenas empresas têm acesso nulo ou inadequado a 

financiamento, ao passo que somente 10% estão plenamente atendidas50. 

Como resultado, os pequenos negócios no Brasil são historicamente menos 

produtivos em relação às suas contrapartes em mercados mais desenvolvidos 

– fator esse que as fintechs de crédito estão impactando, conforme 

reconhecido pelo próprio Banco Central51.  

Além das fintechs de crédito, as fintechs de câmbio e remessas 

(transferências cross-border) também agregam valor social interessante, mas 

por estarem ligados à migração de pessoas. Foi verificado pelo World Bank 

que volumes maiores de remessas (remittances) recebidas por imigrantes dos 

seus países de origem têm impactos socioeconômicos positivas, p.ex. níveis 

de saúde, educação, avanço tecnológico, empreendedorismo, inclusão 

 

49 HODER, Frank; WAGNER, Michael; SGUERRA, Juliana; BERTOL, 

Gabriela. Revolução Fintech: como as inovações digitais estão impulsionando o 

financiamento às MPME na América Latina e Caribe. Oliver Wyman, 2016. 
50 IFC Enterprise Finance Gap Database. International Finance Corporation 

(2018). Disponível em: <https://finances.worldbank.org/Other/IFC-Enterprise-

Finance-Gap-Database-Raw-Data/2ppx-k958/data>. Acesso em 16.09.2019. 
51 Segundo o presidente do Banco Central em 2018, as fintechs conseguem usar 

suas estruturas para promover ganho de eficiência, diminuição de custos nas 

transações realizadas no âmbito do sistema bancário e ofertar crédito a um 

público não plenamente alcançado pelo sistema financeiro atual, especialmente 

pequenas empresas. In Voto EMI nº 00040/2018-BACEN-MF, de 04.10.2018, 

disponibilizado pelo Banco Central via Pedido nº 00077000032201930 pela Lei 

de Acesso à Informação, respondido em 04.01.2019. 
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financeira, recuperação de desastres e redução do trabalho infantil52. Em 

2011, com esses indicativos em mente, os países líderes do G20 assinaram o 

compromisso de reduzir os custos de transação de remessas internacionais. 

A Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas, também visa reduzir o 

custo médio de remessas internacionais para 3% e estabelecer o teto máximo 

de 5%53. Nesse contexto, as fintechs de câmbio e remessas estão cumprindo 

um papel socialmente valioso de reduzir os custos e facilitando remittances 

entre famílias e amigos separados entre fronteiras.  

3.2. Modernização dos serviços bancários – inovação interna 

Talvez o ganho mais efetivo das fintechs no medidor de público 

impactado é exatamente como elas estão impulsionando os bancos a investir 

na transformação digital dos seus próprios produtos, isso como uma forma 

de acompanhar a revolução digital e a forma com que entrantes e 

concorrentes vêm modernizando seus próprios serviços. Para bancos 

incumbentes, se tornou necessário investir em transformação digital de 

produtos para: (i) responder à crescente mudança de comportamento dos 

consumidores frente a um mercado cada vez mais digital; (ii) atualizar seus 

legacy systems; (iii) aumentar a eficiência da sua alocação de capital; (iv) se 

preparar para eventual consolidação (M&A); (v) capacitar recursos 

humanos; e (vi) endereçar questões sociais54. 

Na prática, esses objetivos foram convertidos nas seguintes 

estratégias concretas55: concessão de crédito e meios de pagamentos por 

sites/apps próprios do banco; roboadvisory e administração de recursos no 

 

52 Greenback 2.0 Jhor Bahru Report: migrant workers’ remittances from 

Malaysia. World Bank Group. Knowledge and Research, junho de 2017, p. 11. 
53 Relatório de Economia Bancária 2018. Banco Central do Brasil (28.05.2019), 

p. 106. 
54 Conforme informado por bancos europeus em pesquisas contratadas pela 

União Europeia, in REID, Neil; et al. Beyond Restructuring: the new agenda. 

European Banking 2017. Oliver Wyman, (2017). Disponível em: 

<https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-

wyman/v2/publications/2017/oct/European-Banking-Report_2017.pdf>. 

Acesso em 20.09.2019, p. 21-29.  
55 Sound Practices: implications of fintech developments for banks and bank 

supervisors. Bank for International Settlements, op. cit., p. 17. 
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meio digital; e biometria, vídeo e chatbots para melhorar a interface e 

processo de reconhecimento do consumidor diminuindo riscos de fraude e 

monitoramento anti-money-laundering. Essa crescente modernização dos 

negócios dos incumbentes para bases digitais teve o notório efeito de 

contribuir para o bem-estar do consumidor de produtos bancários. Tais 

estratégias em que o incumbente desenvolve a inovação dentro do seu 

próprio ecossistema (in-house) caem na categoria de inovação fechada, e 

abrangem o desenvolvimento interno de aplicações, organização, logística, 

propaganda etc, principalmente via P&D. Essas ações, apesar de mais 

discretas, podem ter altos custos de transação (capital e tempo)56 na busca de 

profissionais, equipamentos, adequação de cultura, etc57. Essas dificuldade 

para incumbentes inovarem in-house também já foram demonstradas na 

Harvard Business Review58. 

Por fim, mesmo não sendo estritamente um ganho do bem-estar do 

consumidor do mercado de crédito, impossível deixar de mencionar que, 

após a pressão das fintechs no setor de meios de pagamento, incumbentes 

como Itaú e Santander derrubaram a praticamente zero as taxas de 

antecipação de recebíveis cobrados de estabelecimentos. Trata-se de um 

exemplo claríssimo de como a pressão concorrencial das fintechs e suas 

tecnologias foi capaz de gerar bem-estar do consumidor (e gera disputas no 

âmbito do Cade que fogem nosso escopo)59. 

 

56 A definição de custos de transação foi dada por Kenneth Arrow há quase 50 

anos atrás como o custo de se navegar no sistema econômico. Conforme 

aprofundado por Williamson, custos de transação são os recursos despendidos 

para (i) se identificar e medir os preços e custos relevantes, que nem sempre são 

identificáveis; (ii) negociação e estabelecimento dos acordos entre agentes; e (iii) 

fiscalização e enforceability das transações, in WILLIAMSON, Oliver. The 

Economic Institutions of Capitalism. SSRN Electronic Journal. Londres: Free 

Press, 1985. 
57 LERNER, Josh. Corporate Venturing. Cambridge: Harvard Business Review, 

2013. Disponível em: <https://hbr.org/2013/10/corporate-venturing>. Acesso 

em 07.06.2017. 
58 GIROTRA, Karan; NETESSINE, Serguei. Why Large Companies Struggle 

with Business Model Innovation. Cambridge: Harvard Business Review, 2013. 
59 Rede zera taxa para antecipar recebíveis no crédito à vista. Valor Econômico 

(18.04.2019). Disponível em: 

<https://valor.globo.com/financas/noticia/2019/04/18/rede-zera-taxa-para-

antecipar-recebiveis-no-credito-a-vista.ghtml>. Acesso em 20.09.2019. 
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3.3. Ecossistemas de parceria entre bancos e fintechs – inovação aberta 

Além da inovação fechada, um incumbente também pode perseguir 

inovação fora do seu próprio ambiente – é o que se chama de inovação aberta. 

No caso da inovação financeira, bancos podem criar parcerias com fintechs 

com intuito de acessar as inovações disruptivas das startups e eventualmente 

agregá-las nas suas próprias estruturas, conseguindo uma vantagem 

concorrencial sobre os concorrentes desse banco. As cooperações entre 

bancos incumbentes e fintechs entrantes são incentivadas justamente pela 

sinergia entre os pontos fortes de ambos: fintechs oferecem interface com 

foco no consumidor, criatividade de ideias e implementação ágil; já bancos 

têm uma marca reconhecida, estrutura financeira sólida e compliance 

regulatório60. Os incentivos dos dois para cooperar são documentados em 

pesquisa das universidades de Frankfurt e Münster: 

 

BANCOS FINTECHS 

Outsourcing (89% das respostas) 

Delegação de atividades tecnológicas para 

dedicação de seus recursos próprios ao 

core business (banking de fato). 

Recursos e sinergias (100% das 

respostas) 

Acesso a funding de baixo custo, a 

reputação sólida, e, especialmente, a 

dados dos bancos. 

Inovação a ritmo rápido (78%) 

Inovação mais ágil, por estar fora da 

infraestrutura do banco. 

Confiança e credibilidade (71%) 

Ponto relevante, dado que fintechs 

não têm muitos ativos e são pouco 

reguladas. 

Evolução do modelo de negócios (67%) 

Reação à pressão concorrencial das novas 

instituições e ao medo da obsolescência. 

Aquisição de consumidores (71%) 

Extração de valor da reputação e da 

marca dos bancos. 

Vantagem competitiva (44%) Aprendizado (29%) 

Aprendizado (44%) - 

 

Em um primeiro momento, essas parcerias começam com testes e 

usos dos dados/clientes do banco pela fintech para a prova de conceito de 

 

60 Banks and Fintechs: adversaries or partners? Knowledge@Wharton 

(30.04.2018). Wharton University of Penssylvania. 
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uma ação conjunta61. Eventualmente, o relacionamento pode avançar para 

diversas outras etapas e estruturas. Para a análise de impactos concorrenciais, 

interessa especialmente as estruturas de Corporate Venture bancário – 

operações em que o banco investe e se torna sócio de fintechs com a 

finalidade estratégica de agregá-las ao seu próprio business e transformá-las 

em vantagem concorrencial. Segundo estudo empírico que fizemos62, as 

iniciativas de Corporate Venture mapeadas são: 

Instituição  Iniciativas de Corporate Venture 

Banco C6 

(C6Bank) 

Adquiriu a IDEA9, além de, para alguns, também ser uma fintech 

em si mesmo. 

Banco do 

Brasil 

Cotista no fundo BR Startups (portfólio com as fintechs Olivia, 

QueroQuitar!, Tbit, Taranis, Covercy e outras) 

Banrisul Fundo Fintech Ventures (estágio pré-operacional) 

BNDES Fundos Criatec, fundo Primatec e fundo de coinvestimento anjo. 

Bradesco 
Fundo inovaBra Ventures — portfólio com R3, Semantix, 

Cuponeria, AgroSmart e DirectOne. 

BTG 

Pactual 
Participação em Digesto, Finpass, Agronow e Resale 

Itaú Participação na R3 

Santander 
Fundo Santander InnoVentures — tem participação na Creditas e 

em outras fintechs do exterior 

Votorantim 
É cotista no fundo BR Startups (portfólio descrito acima) e 

constituiu fundo próprio recentemente 

XP Investimento na fintech Olivia 

 

3.3.1. Análise dos impactos concorrenciais das fusões e aquisições entre 

bancos e fintechs 

Há quem diga que o Corporate Venture bancário pode ser 

prejudicial ao bem-estar do consumidor. Para quem defende essa tese, (i) se 

os bancos incumbentes conseguirem adquirir participação nas fintechs para 

reduzir a pressão concorrencial que elas geram (internalizar os efeitos 

 

61 Competition issues in the area of financial technology. European Parliament, 

op. cit., p. 20. 
62 Fontes: fundos de investimento registrados na CVM, atos de concentração 

julgados pelo Cade e sites/demonstrações financeiras dos conglomerados. 
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business-stealing dos entrantes), isso poderia refrear os processos de 

transformação dos produtos em meio digital e de desbancarização do 

mercado de crédito; (ii) o incumbente pós-operação teria incentivos para 

reduzir as cifras que aplica no desenvolvimento de inovações (valores 

elevados e arriscados por natureza), já que terá uma posição de alto market 

share e receita sem contestabilidade63; e (iii) em conclusão, o alívio dos 

efeitos business-stealing gerado pelas fintechs nos bancos poderia facilitar 

uma queda (ou dificultar o crescimento) do bem-estar do consumidor, 

reduzindo então os benefícios enumerados nos Capítulos 3, 3.1 e 3.2. 

Esse pensamento foi demonstrado na prática quando uma minoria 

do plenário do Cade, liderada pela conselheira Cristiane Alkmin, votou pela 

reprovação da aquisição parcial da XP Investimentos pelo Itaú, afirmando 

que seria um retrocesso e prejudicial ao bem-estar do consumidor64. As 

críticas da conselheira são alinhadas às críticas acima e também de algumas 

autoridades concorrenciais que chamam de insuficiente o método tradicional 

de avaliação de atos de concentração. Na visão delas, a aquisição de 

disruptivas por incumbentes deveria passar por maior escrutínio da 

autoridade concorrencial, especialmente na investigação de possíveis 

prejuízos na variedade, qualidade e incentivos à inovação após o ato ser 

aprovado65. 

Sem prejuízo dessas visões, algumas especificidades desse 

mercado de inovação financeira merecem ser levadas em conta. Primeiro, a 

incerteza com que se daria qualquer restrição a atos de concentração entre 

bancos e fintechs pela autoridade concorrencial, já que o julgamento se daria 

com base em variáveis desconhecidas, como nível de substitutibilidade entre 

 

63 FEDERICO, Giulio; MORTON, Fiona Scott; SHAPIRO, Carl. Antitrust and 

Innovation: welcoming and protecting disruption, op. cit., p. 4. 
64 As críticas foram basicamente (i) que os demais conselheiros aprovaram o 

negócio levando em conta apenas seus efeitos estáticos sobre a concorrência (em 

vez dos reflexos dinâmicos a longo prazo); (ii) a operação iria contra o processo 

de desbancarização capitaneado pelas fintechs; e (iii) seria uma sinalização para 

bancos passarem a comprar quaisquer fintechs que aumentassem a pressão de 

concorrência (nas palavras da conselheira, “concorrentes chatos”). 
65 GONZALO, Manuel, LYRA, Marcos Puccioni, PIRES-ALVES, Camila. 

Knowledge-based startups or small companies’ takeovers in Latin America: an 

antitrust issue? Recent cases from US, EU and Brazil. Discussion Paper 

20/2017, Instituto de Economia da UFRJ. 
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produtos que viriam a ser desenvolvidos pela fintech no futuro. Segundo, já 

temos dados empíricos em que podemos basear essas futuras análises 

concorrenciais. Estudos recentes verificaram que, até agora, (i) bancos que 

se aliaram a fintechs ainda não incrementaram substancialmente seus 

faturamentos66, e (ii) bancos que competiram com fintechs ainda não 

sofreram quedas relevantes de receita67. Em outras palavras, a relevância 

concorrencial das fintechs é colocada em cheque, o que afastaria a 

necessidade de intervenção nas parcerias entre as duas. 

Considerando os dois lados dessa balança na análise concorrencial 

de estruturas de cooperação entre bancos e fintechs, é aconselhável cautela e 

análise do caso concreto. De uma maneira ou de outra, é viável afirmar que 

a recente expansão dos investimentos por esses dois grupos em inovação e 

tecnologia financeira vem contribuindo sensivelmente para o bem-estar do 

consumidor no ambiente concorrencial brasileiro. 

Conclusões 

O mercado de crédito brasileiro é altamente concentrado, chegando 

a haver dúvida sobre o potencial de aumento da eficiência e bem-estar do 

consumidor com reformas legislativas, já que elas podem enfrentar um 

problema de efetividade limitada em um mercado bancário oligopolizado. 

Nesse cenário, surgiram as fintechs – startups financeiras que 

geram avanços relevantes no mercado de crédito: (i) inclusão de camadas 

sociais que não bem atendidas; e (ii) estímulo para bancos investirem na 

qualidade digital dos seus próprios produtos. Um efeito a mais é a expansão 

de estruturas de cooperação entre banco se fintechs, sendo a mais 

 

66 Vide (1) FRASER, Ian. Complicated collaborations between big banks and 

fintech startups (27.09.2017): <https://www.raconteur.net/finance/complicated-

collaborations-between-big-banks-and-fintech-startups>; Acesso em 

14.07.2019; e (2) SANJAY, Prateek. 7 successful bank fintech partnerships and 

what they have in common (<https://www.linkedin.com/pulse/7-successful-

bank-fintech-partnerships-what-have-common-sanjay>). Acesso em 

14.07.2019. 
67 Vide (1) Competition issues in the area of financial technology. European 

Parliament, op. cit., p. 19; e (2) Sound Practices: Implications of fintech 

developments for banks and bank supervisors. Bank for International 

Settlements, op. cit., p. 12. 
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concorrencialmente relevante o Corporate Venture bancário. Em que pese 

eventuais discordâncias sobre os efeitos competitivos dessas parcerias, é 

inegável que a expansão dos investimentos em tecnologia financeira, tanto 

por bancos quanto por fintechs, vem fomentando o bem-estar do consumidor 

de crédito brasileiro. 
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aprovou a aquisição do Banco Nossa Caixa pelo Banco do Brasil em 

04.08.2010 

WILLIAMSON, Oliver. The Economic Institutions of Capitalism. 

SSRN Electronic Journal. Londres: Free Press, 1985. 
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São Paulo: Elsevier, 2007. 
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ANTITRUSTE, REGULAÇÃO SETORIAL E A NOVA POLÍTICA 

DE DESINVESTIMENTOS DA PETROBRAS: INSTRUMENTOS 

PARA PROMOÇÃO DA CONCORRÊNCIA NO MERCADO DE 

GÁS NATURAL 

Lucas Griebeler da Motta 

Resumo: o presente artigo abordará os recentes passos dados em direção à 

promoção da concorrência no mercado de gás natural no Brasil. Para tal, 

primeiramente serão analisadas as investigações antitruste que deram ensejo 

à assinatura do termo de compromisso de cessação da Petrobras com o Cade 

em julho de 2019. Posteriormente, serão abordadas iniciativas do governo 

federal para estimular a competição no setor, com enfoque na Resolução nº 

16/2019 pelo CNPE e nos compromissos oferecidos ao Cade pela Petrobras. 

Por fim, serão apresentadas considerações sobre as consequências de curto 

prazo dessas ações, além de reflexões para seu aperfeiçoamento a longo 

prazo. 

Palavras-chave: abuso de posição dominante no mercado de gás natural; 

acesso a gasodutos e infraestruturas essenciais; antitruste e regulação 

setorial; casos Abegás, Comgás e UTE-Cuiabá; discriminação de preços de 

gás natural; desinvestimentos da Petrobras; desverticalização do mercado de 

gás natural; Abegás, Comgás, and UTE-Cuiabá cases; abuse of dominant 

position in the natural gas market; access to pipelines and essential facilities; 

antitrust and sectoral regulation; divestments to be made by Petrobras; 

deverticalization of the natural gas market; price discrimination for the 

acquisition of natural gas. 

1. Introdução 

O mercado de gás natural (“GN”) foi objeto de diversas 

investigações pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“Cade”) 

nos últimos anos1. Trata-se de segmento estratégico para o país, haja vista 

 

1 Citem-se, por exemplo: (i) Processo Administrativo nº 08700.002600/2014-30 

(Comgás v. Petrobras); (ii) Inquérito Administrativo nº 08700.007130/2015-82 

(Abegás v. Petrobras); (iii) Inquérito Administrativo nº 08700.009007/2015-04 
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que o produto é utilizado como insumo em processos de combustão ou 

potência (geração de energia, calor e frio), bem como nas etapas produtivas 

de variadas indústrias, como siderúrgica e petroquímica, além da produção 

de combustíveis, fertilizantes e vidros2. 

Em razão de anteriormente ter sido monopólio da União por força 

constitucional (artigo 177, inciso I), por anos todas as fases da cadeia do GN 

foram juridicamente reservadas à Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobras”). 

Contudo, com o advento da Emenda Constitucional nº 9/1995 e da Lei nº 

9.478/1997 (“Lei do Petróleo”), foi autorizada a celebração de contratos com 

empresas privadas para exploração das atividades de pesquisa e lavra de 

jazidas de GN, bem como seu transporte por meio de dutos. Sem dúvida, foi 

um avanço significativo do ponto de vista jurídico, uma vez que era a própria 

Constituição Federal que barrava agentes privados de atuarem nessa 

indústria. 

Passadas duas décadas dessas alterações, ainda que se reconheça 

que empresas multinacionais hoje atuam no país nos segmentos liberalizados 

na década de 1990, não houve até o momento alteração profunda da dinâmica 

da indústria do GN. Tal qual apontado pela Agência Nacional do Petróleo 

(“ANP”), a Petrobras permanece sendo, de um lado, monopolista no 

fornecimento de GN – isto é, única vendedora atacadista para clientes 

industriais, companhias distribuidoras locais (“CDLs”)3 e usinas 

termelétricas4 – e, de outro lado, monopsonista em relação a quase todos os 

produtores de GN, porquanto adquire quase a totalidade da produção dos 

concorrentes “na boca do poço”, a preços mais baixos5. 

 

(UTE-Cuiabá v. Petrobras); (iv) Inquérito Administrativo nº 

08700.003335/2018-31 (CADE ex officio v. Petrobras). 
2 LOSS, Giovani Ribeiro. A regulação setorial do gás natural. Belo Horizonte: 

Editora Fórum, 2007, p. 60. 
3 É a sociedade empresária que fornece serviço de gás canalizado aos seus 

consumidores, que podem ser industriais, comerciais ou residenciais. 
4 Planta que produz energia elétrica a partir da liberação de calor de um dado 

combustível, como carvão, diesel, GN ou urânio. Nessas instalações, a queima 

ou fissão/fusão do combustível, em contato com água, produzirá vapor e pressão, 

que movimentarão as turbinas do gerador da usina. 
5 ANP – Superintendência de Infraestrutura e Movimentação (“ANP/SIM”). 

Nota Técnica nº 14/2018: a promoção da concorrência na indústria de gás natural 

(“NT nº 14/2018”), p. 5. Disponível em: http://www.anp.gov.br/images/central-

http://www.anp.gov.br/images/central-de-conteudo/notas-estudos-tecnicos/notas-tecnicas/nota-tecnica-14-2018-sim.pdf
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Recentemente foram dados passos efetivos importantes para 

promoção da concorrência no setor. Dentre eles, destacam-se os seguintes: 

(i) a criação do programa Gás para Crescer; (ii) a atualização do decreto 

regulamentador da Lei nº 11.909/2009 (“Lei do GN”); (iii) a nova gestão da 

Petrobras colocou em marcha uma sólida política de desinvestimentos; (iv) 

o Conselho Nacional de Política Energética (“CNPE”) emitiu uma série de 

diretrizes visando ao aperfeiçoamento da política energética brasileira; e (v) 

a Petrobras firmou com o Cade um termo de compromisso de cessação 

(“TCC”) prevendo desinvestimentos de CDLs e gasodutos, além de 

obrigações de natureza regulatória. 

À luz desse contexto, o presente artigo abordará os recentes passos 

dados em direção à promoção da concorrência no mercado de GN no Brasil. 

Para tal, primeiramente serão analisadas as investigações antitruste que 

deram ensejo à assinatura do TCC da Petrobras com o Cade. Posteriormente, 

serão abordadas iniciativas do governo federal para estimular a competição 

no setor, com enfoque na edição da Resolução nº 16/2019 pelo CNPE e nos 

compromissos oferecidos ao Cade pela Petrobras. Por fim, serão 

apresentadas considerações sobre as consequências de curto prazo dessas 

ações, além de reflexões para seu aperfeiçoamento a longo prazo. 

2. Investigações antitruste que deram origem ao TCC 

2.1 Considerações iniciais 

À luz das suas particularidades da estrutura do mercado de GN, não 

são raras as vezes em que o Cade instaurou investigações para apurar 

supostas condutas anticompetitivas por parte da Petrobras no mercado de 

GN. Isso não significa dizer que a empresa teria frequentemente incorrido 

em violações às normas de defesa da concorrência, mas apenas que se trata 

do único player atuante em um setor suscetível a esse tipo de discussão6. A 

 

de-conteudo/notas-estudos-tecnicos/notas-tecnicas/nota-tecnica-14-2018-

sim.pdf. Acesso: 22 de agosto de 2019. 
6 Essa situação não é peculiaridade do Brasil, haja vista que a Comissão Europeia 

também intervém para restaurar a competição em sua jurisdição. Recentes 

exemplos foram sua atuação para garantir o fluxo livre de GN e de gás natural 

liquefeito (“GNL”) a preços competitivos em determinados países europeus, 

abastecidos pelas companhias estatais Gazprom e Qatar Petroleum. 

http://www.anp.gov.br/images/central-de-conteudo/notas-estudos-tecnicos/notas-tecnicas/nota-tecnica-14-2018-sim.pdf
http://www.anp.gov.br/images/central-de-conteudo/notas-estudos-tecnicos/notas-tecnicas/nota-tecnica-14-2018-sim.pdf


REVISTA DO REVISTA DO IBRAC Número 1 - 2020 

67 

doutrina estrangeira é clara no sentido de que mercados como de energia e 

GN são historicamente caracterizados por elevado grau de verticalização e 

presença de empresas estatais, as quais, muitas vezes, são as únicas 

proprietárias e operadoras das infraestruturas essenciais7.  

Objetivando o encerramento dos dois casos mais recentes sobre 

abuso de posição dominante no mercado de GN, a Petrobras e o Cade 

firmaram um TCC em 8 de julho de 2019. De um lado, a Petrobras conseguiu 

evitar eventual condenação em processos antitruste, o que poderia acarretar 

a aplicação de severas multas e outras penalidades8; de outro lado, o Cade 

foi capaz de intervir no mercado de maneira célere e eficiente à primeira 

vista, evitando anos de instrução processual, disputas administrativas e 

possivelmente judiciais. 

A primeira investigação diz respeito à suposta discriminação de 

preços no fornecimento de GN, pela Petrobras, à Companhia de Gás de São 

Paulo (“Comgás”), em virtude do estabelecimento da Nova Política de 

 

Evidentemente, por existirem disparidades materiais em termos de nível de 

integração e maturidade da indústria, não é possível traçar um paralelo perfeito 

entre as realidades brasileira e europeia, razão pela qual a importação simplista 

de soluções estrangeiras para corrigir problemas brasileiros não é uma estratégia 

adequada. Para mais informações sobre as investigações da Comissão Europeia, 

consultar: (i) European Commission. Antitrust: Commission imposes binding 

obligations on Gazprom to enable free flow of gas at competitive prices in 

Central and Eastern European gas markets. Disponível em: 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3921_en.htm. Acesso: 12 de 

setembro de 2019; e (ii) European Commission. Antitrust: Commission opens 

investigation into restrictions to the free flow of gas sold by Qatar Petroleum in 

Europe. Disponível em: https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-

4239_en.htm. Acesso: 12 de setembro de 2019. 
7 “European electricity and gas markets were, historically, characterized by high 

degrees of vertical integration, with a single, usually State-owned, entity 

performing all functions. […] Although some meaningful benefits had been 

realized, notably wider consumer choice and more cost-reflective prices, 

significant problems remained, including high wholesale market concentration, 

vertical foreclosure, a lack of integration and transparency, ineffective price 

formation mechanisms including artificially low regulated tariffs, limited retail 

competition, and uncompetitive balancing markets” (NIAMH, Dunne. 

Competition law and economic regulation: making and managing markets. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2015, p. 112-113). 
8 Vide artigo. 38 da Lei nº 12.529/2011. 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3921_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4239_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4239_en.htm
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Preços (“NPP”) da Petrobras. A outra investigação teve origem na 

representação da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás 

Canalizado (“Abegás”), que denunciou não apenas potenciais 

discriminações de preços, mas também recusas de fornecimento de GN e 

imposição de cláusulas contratuais não razoáveis a terceiros, incluindo 

clientes do setor termelétrico. Dada sua maior abrangência, outros 

procedimentos investigatórios foram inseridos no bojo deste último caso. 

Eles serão brevemente descritos abaixo. 

2.2 Suposta discriminação de preços de venda de GN para Comgás 

O Processo Administrativo nº 08700.002600/2014-30 decorreu de 

representação da Comgás em face da Petrobras, em razão do suposto 

oferecimento de GN a preços mais atrativos para a Gás Brasiliano 

Distribuidora S.A. (“GBD”), CDL integrante do grupo econômico da 

Petrobras9. Segundo a Comgás, entre maio de 2011 e setembro de 2015, a 

Petrobras teria aplicado descontos unilaterais no preço do GN adquirido pela 

GBD, que possuía contratos na modalidade NPP10, a qual substituiu a 

 

9 A venda da GBD, pela ENI International B.V., à Petrobras foi analisada pelo 

CADE no âmbito do Ato de Concentração nº 08012.006171/2010-03. Na 

ocasião, o Conselheiro-Relator Olavo Zago Chinaglia reconheceu a 

possibilidade de que a verticalização entre um fornecedor monopolista e uma 

CDL pode criar incentivos para adoção de condutas anticompetitivas, em 

especial discriminação de preços para favorecimento de subsidiária à jusante. 

Entretanto, tendo em conta que a ANP e a Agência Reguladora de Saneamento 

e Energia de São Paulo (“ARSESP”) monitoram o mercado constantemente por 

meio de auditorias, inspeções e exames de contratos e demonstrações 

financeiras, eventual abuso de posição dominante pela Petrobras poderia ser 

identificado e coibido de forma adequada. A operação foi aprovada mediante as 

seguintes imposições: (i) por um prazo de cinco anos, a Petrobras deveria 

submeter às agências reguladoras competentes e ao CADE todos os contratos 

firmados e que vierem a ser firmados com CDLs e consumidores livres; e (ii) a 

Petrobras deveria segregar o preço de transporte e de fornecimento de GN nos 

seus contratos com CDLs. 
10 Todos os contratos de compra e venda de GN para o mercado não-termelétrico, 

desde 2007-2008, são firmados nesta modalidade e em moeda nacional. Para 

precificação do produto, levam-se em consideração os custos de aquisição, 

produção e prospecção de GN de diversas fontes (GN boliviano, GNL 

importado, produção própria da Petrobras, etc.). A partir de então, todas as 

CDLs, tanto as com participação societária da Petrobras quanto as totalmente 
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modalidade TCQ11. No entendimento da Comgás, houve distorção da 

concorrência porque as duas CDLs atuavam dentro do estado de São Paulo, 

mas adquiriam o mesmo produto, do mesmo fornecedor, a preços distintos. 

Após anos de instrução processual, a Superintendência-Geral do 

Cade (“SG”) emitiu, em 5 de agosto de 2016, parecer condenatório, 

sustentando, em síntese, que: (i) como a Petrobras possui poder de mercado 

em todas as etapas do GN, é possível supor que há incentivos para a empresa 

incorrer em abuso de posição dominante; (ii) embora o escopo territorial dos 

contratos de concessão da Comgás e da GBD sejam distintos, não seria 

possível descartar a possibilidade de que grandes consumidores de GN 

preferissem instalar-se no local com custo de GN mais baixo – isto é, poderia 

haver migração de clientes industriais da área de concessão da Comgás para 

a GBD; e (iii) embora os dados concretos do processo não permitissem 

concluir que houve prejuízo à Comgás, também não haveria elementos que 

pudessem descartar a “possibilidade de dano da conduta”12. A Procuradoria 

Federal Especializada do Cade (“PFE-Cade”) e o Ministério Público Federal 

(“MPF”) acompanharam o entendimento da SG. 

Contrariando os pareceres constantes dos autos, o Conselheiro-

Relator Paulo Burnier da Silveira proferiu, na sessão de julgamento de 26 de 

junho de 2019, elogiável voto que servirá de parâmetro para casos futuros de 

condutas unilaterais em que a prática investigada já cessou e houve 

transcurso de tempo razoável para que o mercado sentisse eventuais efeitos 

negativos. Sucintamente, entendeu-se que: (i) os atos investigados cessaram 

em 2015, isto é, há quatro anos e não há elementos indicando prejuízo à 

concorrência – em casos como esse, o ônus que recai sobre a autoridade para 

 

independentes do grupo econômico da Petrobras, firmam contratos nesta 

modalidade. 
11 Contratos do tipo Transportation Capacity Quantity, cuja precificação era 

atrelada única e exclusivamente ao custo de aquisição, transporte e logística do 

GN importado da Bolívia. Era um contrato dolarizado e lastreado em índices 

internacionais. 
12 A íntegra deste parecer da SG pode ser encontrada no endereço eletrônico do 

CADE. Disponível em: 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_ex

terna.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-

n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPNifv2SSmeYbiYXhI9nM0cdHf5tZ8BlsLWGH-

UgVGe1zE9-0bARFFscWtr1-sb8wvm6ajgG0Y8iif4icMYCGrI. Acesso: 7 de 

setembro de 2019. 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPNifv2SSmeYbiYXhI9nM0cdHf5tZ8BlsLWGH-UgVGe1zE9-0bARFFscWtr1-sb8wvm6ajgG0Y8iif4icMYCGrI
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPNifv2SSmeYbiYXhI9nM0cdHf5tZ8BlsLWGH-UgVGe1zE9-0bARFFscWtr1-sb8wvm6ajgG0Y8iif4icMYCGrI
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPNifv2SSmeYbiYXhI9nM0cdHf5tZ8BlsLWGH-UgVGe1zE9-0bARFFscWtr1-sb8wvm6ajgG0Y8iif4icMYCGrI
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPNifv2SSmeYbiYXhI9nM0cdHf5tZ8BlsLWGH-UgVGe1zE9-0bARFFscWtr1-sb8wvm6ajgG0Y8iif4icMYCGrI
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proferimento de decisão condenatória é ainda maior, porque não há que se 

falar de efeitos potenciais; (ii) a Comgás foi a única CDL que cresceu no 

estado de São Paulo, tanto em termos de volume vendido de GN quanto de 

expansão da malha de gasodutos, durante o período abrangido pela 

investigação; (iii) o fato de a Petrobras ser dominante à montante não é, por 

si só, suficiente para caracterizar exercício abusivo de sua dominância; (iv) 

a tese de criação artificial de incentivos para alocação de plantas industriais 

de grandes consumidores de GN na área de concessão da GBD, em 

detrimento da Comgás, é abstrata demais e não possui comprovação: a 

princípio, há outros fatores a serem considerados na construção de plantas 

industriais que não apenas o preço de aquisição do GN13. 

Não obstante essa decisão determinando o arquivamento do feito, 

o mérito propriamente dito do caso não foi apreciado pelos outros membros 

do Tribunal do Cade. Isso porque, de acordo com informações publicamente 

disponíveis, a Petrobras protocolizou requerimento de TCC semanas antes 

de o processo ter sido pautado para julgamento e houve pedido de vista14. 

Diante de uma decisão absolutória como essa, em que não houve 

identificação de ilícito pela autoridade concorrencial, entende-se que seria 

adequada uma sinalização prévia a eventuais proponentes de TCC, para se 

evitarem intervenções estruturais antitruste sem nexo de causalidade. 

 

13 A íntegra da decisão do Conselheiro-Relator pode ser encontrada no endereço 

eletrônico do CADE. Disponível em:  

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_ex

terna.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-

n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOL3K7eFDYDAs5v_lD0xBNe9scM5kPdNr2Ydf

nkIuNp9ejNEGnWZiyFf2r-Mz-st-lUrP3kqJWOs03ORxDRmr6P. Acesso: 8 de 

setembro de 2019. 
14 Conforme informações do site do CADE, o requerimento de TCC foi 

protocolizado em 17 de junho de 2019, ao passo que a sessão de julgamento em 

que o Conselheiro-Relator proferiu seu voto ocorreu em 26 de junho de 2019. 

Na ocasião, o Conselheiro Maurício Bandeira Maia solicitou vista do processo. 

Disponível em: 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c

62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzW

xCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBceX5QytEjnm9YUTcFXaXvHWyV77b-

iWbrbYK17rXxbcS. Acesso: 8 de setembro de 2019. 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOL3K7eFDYDAs5v_lD0xBNe9scM5kPdNr2YdfnkIuNp9ejNEGnWZiyFf2r-Mz-st-lUrP3kqJWOs03ORxDRmr6P
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOL3K7eFDYDAs5v_lD0xBNe9scM5kPdNr2YdfnkIuNp9ejNEGnWZiyFf2r-Mz-st-lUrP3kqJWOs03ORxDRmr6P
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOL3K7eFDYDAs5v_lD0xBNe9scM5kPdNr2YdfnkIuNp9ejNEGnWZiyFf2r-Mz-st-lUrP3kqJWOs03ORxDRmr6P
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOL3K7eFDYDAs5v_lD0xBNe9scM5kPdNr2YdfnkIuNp9ejNEGnWZiyFf2r-Mz-st-lUrP3kqJWOs03ORxDRmr6P
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBceX5QytEjnm9YUTcFXaXvHWyV77b-iWbrbYK17rXxbcS
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBceX5QytEjnm9YUTcFXaXvHWyV77b-iWbrbYK17rXxbcS
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBceX5QytEjnm9YUTcFXaXvHWyV77b-iWbrbYK17rXxbcS
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBceX5QytEjnm9YUTcFXaXvHWyV77b-iWbrbYK17rXxbcS
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2.3 Investigação ampla no setor de GN 

O Inquérito Administrativo nº 08700.007130/2015-82 teve início 

com representação da Abegás, na qual se sustentava que a Petrobras imporia 

cláusulas abusivas (basicamente, take or pay e ship or pay) a determinadas 

CDLs e discriminaria aquelas que não fossem integrantes de seu grupo 

econômico. A associação também questionou o encerramento dos descontos 

conferidos aos seus associados que firmaram contratos NPP com a Petrobras. 

Para além de preocupações concorrenciais envolvendo CDLs, a Abegás 

indicou que essas práticas da Petrobras afetariam consumidores-livres15 e 

termelétricas não integrantes do grupo econômico da Petrobras. Por essa 

razão, é tida como “investigação ampla”. 

A esta investigação foram acoplados outros dois casos em 

tramitação no Cade: (i) Inquérito Administrativo nº 08700.009007/2015-04, 

decorrente de representação da Âmbar Energia Ltda. (“Âmbar”), operadora 

da usina termelétrica de Cuiabá (“UTE-Cuiabá”), sobre recusa de 

fornecimento de GN; e (ii) Procedimento Preparatório nº 

08700.003335/2018-31, cuja instauração foi sugerida pelo Presidente do 

Cade para investigação do comportamento da Petrobras no fornecimento de 

GN para clientes do setor de energia. Especificamente sobre o caso da UTE-

Cuiabá, a SG determinou seu arquivamento porque não houve recusa 

imotivada de fornecimento pela Petrobras, mas sim violação às obrigações 

de anticorrupção previstas nos instrumentos contratuais assinados pela 

Âmbar e seus acionistas16. 

 

15 Existem dois tipos de consumidor no mercado de GN, os cativos e os livres. 

Os primeiros são aqueles que compram o insumo energético da própria CDL 

com atuação na região. Por sua vez, os segundos são aqueles que, por 

demandarem grandes volumes do produto, desde que se enquadrem nas regras 

dos seus respectivos estados de atuação, podem adquirir GN de outros agentes, 

como diretamente dos produtores, importadores e comercializadores. O Instituto 

Brasileiro do Petróleo (“IBP”) possui uma cartilha com informações adicionais 

a respeito do tema. Disponível em: 

https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2018/04/Cartilha-sobre-

Consumidor-Livre.pdf. Acesso: 11 de setembro de 2019. 
16 A íntegra da decisão pode ser encontrada no endereço eletrônico do CADE. 

Disponível em: 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_ex

terna.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-

https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2018/04/Cartilha-sobre-Consumidor-Livre.pdf
https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2018/04/Cartilha-sobre-Consumidor-Livre.pdf
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOATH2d955e4x0miuKkhSCpFLuASKH-IlCyXRBi1Rd4gPSoVFZ_gMBTOzBuDOITeFgLpKM9NWmxk2bmlIQwGhGK
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOATH2d955e4x0miuKkhSCpFLuASKH-IlCyXRBi1Rd4gPSoVFZ_gMBTOzBuDOITeFgLpKM9NWmxk2bmlIQwGhGK
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No curso processual, a SG enviou ofícios a diversos agentes do 

setor (agências reguladoras, associações, CDLs, grandes consumidores 

industriais, produtores, etc.) para coletar evidências. A instrução deste caso 

não foi concluída porque a Petrobras apresentou requerimento de TCC ainda 

na fase de inquérito administrativo. Note-se que apesar da abrangência mais 

ampla deste caso, há sobreposição de fatos. Ilustrativamente, as alegações de 

cometimento de ilícitos pela Petrobras no suprimento de GN para o mercado 

termelétrico foram descartadas pelo Cade com o arquivamento do caso da 

UTE-Cuiabá, da mesma forma que qualquer favorecimento à GBD foi 

afastado pelo Conselheiro-Relator do caso da Comgás. Novamente, o Cade 

deveria levar esses fatores em consideração e estabelecer uma melhor 

comunicação com o jurisdicionado, visando à delimitação mais precisa dos 

espaços concorrenciais que necessitam de intervenção à luz de práticas 

ilegais concretas. 

3. Iniciativas para promoção da concorrência no setor 

3.1 Retrospectiva do papel do governo federal na abertura fática do 

mercado de GN 

Desde 2016, com o advento da iniciativa “Gás para Crescer”, 

órgãos e entidades do governo federal estão monitorando continuamente o 

mercado de GN, com o objetivo de estudar ineficiências e gargalos 

encontrados para, no futuro, propor soluções adequadas. O programa tem 

como premissa que só há onde há diversificação de agentes econômicos; 

então, desde seu início, já buscava a redução da participação da Petrobras na 

cadeia produtiva do GN. Diversas associações e empresas participam 

ativamente das discussões deste programa, no âmbito do qual trocam 

experiências e propõem otimizações ao arcabouço regulatório atual17. 

 

n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOATH2d955e4x0miuKkhSCpFLuASKH-

IlCyXRBi1Rd4gPSoVFZ_gMBTOzBuDOITeFgLpKM9NWmxk2bmlIQwGh

GK. Acesso: 14 de setembro de 2019. 
17 Um sumário das principais proposições do programa pode ser encontrado no 

site do Ministério de Minas e Energia. Disponível em: 

http://www.mme.gov.br/web/guest/novo-desenho-do-mercado-de-gas-natural. 

Acesso: 7 de setembro de 2019. 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOATH2d955e4x0miuKkhSCpFLuASKH-IlCyXRBi1Rd4gPSoVFZ_gMBTOzBuDOITeFgLpKM9NWmxk2bmlIQwGhGK
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOATH2d955e4x0miuKkhSCpFLuASKH-IlCyXRBi1Rd4gPSoVFZ_gMBTOzBuDOITeFgLpKM9NWmxk2bmlIQwGhGK
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOATH2d955e4x0miuKkhSCpFLuASKH-IlCyXRBi1Rd4gPSoVFZ_gMBTOzBuDOITeFgLpKM9NWmxk2bmlIQwGhGK
http://www.mme.gov.br/web/guest/novo-desenho-do-mercado-de-gas-natural
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No final de 2018, foi editado o Decreto nº 9.616/2018, que 

normatizou os pilares do Gás para Crescer. Consoante sua exposição de 

motivos, as principais mudanças podem ser enquadradas em cinco grupos 

temáticos: (i) simplificação do processo de expansão das malhas de 

gasodutos, com melhor distribuição de responsabilidade entre os atores no 

processo de planejamento, construção e operação de infraestruturas; (ii) 

introdução de sistema de entradas e saídas para transporte de GN, 

possibilitando a contratação de capacidade de movimentação dentro da 

malha, independentemente da localização física do GN; (iii) promoção da 

desverticalização entre as atividades de transporte de GN das demais da 

cadeia; (iv) acesso de terceiros aos gasodutos, às unidades de processamento 

de GN e aos terminais de GNL; e (v) tentativa de harmonização regulatória 

entre as esferas federal e estadual18. 

Com a posse do novo presidente da Petrobras, Roberto da Cunha 

Castello Branco, em 3 de janeiro de 2019, a empresa passou a ter nova gestão 

de portfólio, com foco nos ativos em que é dona natural e é capaz de extrair 

o máximo de retorno possível: exploração e produção de petróleo em grandes 

campos e em águas ultra profundas. Para o setor de GN, o discurso de 

Castello Branco foi enfático: a Petrobras é dominante em toda cadeia e essa 

situação não é boa para a economia – deve haver mudanças legais e 

regulatórias, acompanhadas da venda de ativos para a iniciativa privada. 

Somente assim haverá um “mercado competitivo e vibrante em nosso 

país”19.  

3.2 Diretrizes do CNPE como documento-base para o TCC da Petrobras 

Duas semanas antes de a Petrobras assinar o TCC no mercado de 

GN para empreender os desinvestimentos mencionados por Castello Branco, 

o CNPE aprovou a Resolução nº 16/2019, recomendando mudanças para o 

aprimoramento da política energética nacional. Ainda que contenha apenas 

diretrizes que precisam de enforcement e subsídios para serem 

 

18 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2018/Exm/Exm-Dec-9616-18.pdf. Acesso: 13 de setembro de 2019. 
19 A íntegra do discurso de posse do presidente Castello Branco está disponível 

em: 

https://www.agenciapetrobras.com.br/upload/documentos/apresentacao_g8yE

Y2Z7uU.pdf. Acesso: 5 de setembro de 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Exm/Exm-Dec-9616-18.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Exm/Exm-Dec-9616-18.pdf
https://www.agenciapetrobras.com.br/upload/documentos/apresentacao_g8yEY2Z7uU.pdf
https://www.agenciapetrobras.com.br/upload/documentos/apresentacao_g8yEY2Z7uU.pdf
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implementadas, o documento propõe medidas razoáveis ao fim a que se 

destina. 

Sinteticamente, o CNPE recomenda: (i) a criação de condições para 

ampliação do acesso e do aumento da eficiência na operação e na utilização 

das infraestruturas de transporte de GN; (ii) a promoção da independência 

das empresas transportadoras de GN para redução de conflitos de interesse e 

para a garantia de acesso aos gasodutos de forma ampla e não 

discriminatória; (iii) na medida do possível, restrição a operações entre partes 

relacionadas (por exemplo, comercializadoras de GN e CDLs de um mesmo 

grupo econômico); (iv) maior transparência no estabelecimento de regras de 

acesso e precificação para uso das infraestruturas de escoamento e 

processamento de GN; (v) a alienação total das ações detidas pela Petrobras, 

direta ou indiretamente, em empresas de transporte e distribuição; (vi) a 

definição, nos pontos de entrada e saída dos gasodutos, dos volumes de 

transporte demandados, para possibilitar a oferta de capacidade a outros 

carregadores de GN; (vii) a remoção de barreiras para que os próprios 

produtores de GN comercializem seus volumes em leilões; e (viii) a criação 

de condições para facilitar a participação de empresas privadas na oferta de 

GN importado da Bolívia. 

Há também recomendações voltadas para os estados e o Distrito 

Federal. São elas: (i) maior transparência aos contratos de compra e venda 

de GN no mercado cativo; (ii) a aquisição de GN pelas CDLs deve dar-se de 

forma transparente e que permita a ampla participação de todos os ofertantes 

e produtores; (iii) a adoção de metodologia objetiva para cálculo tarifário, 

que gere incentivos para investimentos em infraestrutura de rede; e (iv) a 

privatização das CDLs controladas pelas outras unidades da federação. 

Como será tratado na seção seguinte, em linhas gerais, o TCC da 

Petrobras representa um movimento substantivo para reformulação das 

estruturas do mercado de GN, tendo endereçado parte considerável das 

sugestões do CNPE. As outras propostas, em especial a alienação de 

participações societárias em CDLs detidas pelos estados e Distrito Federal, 

serão temas polêmicos que possivelmente suscitarão resistência de 

governadores e deputados estaduais. Isso sem falar em potenciais embates 

envolvendo a auditoria e avaliação financeira dessas empresas, interferências 

de Tribunais de Contas Estaduais, sindicatos e da própria gestão de cada 

CDL. 
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3.3 Compromissos assumidos pela Petrobras 

O acordo firmado pela Petrobras possui obrigações de três 

naturezas, que abrangem desinvestimentos, compromissos comportamentais 

e melhorias de governança corporativa que, para fins práticos, produzirão 

efeitos de um remédio misto. Dada a complexidade e a extensão das 

obrigações previstas no TCC, elas serão monitoradas por um Trustee, que 

apresentará ao Cade relatórios trimestrais20.  

Os desinvestimentos propostos pela Petrobras foram os seguintes: 

(i) malha de gasodutos – alienação total das suas participações societárias na 

Nova Transportadora do Sudeste S.A. (“NTS”)21, na Transportadora 

Associada de Gás S.A. (“TAG”)22 e na Transportadora Brasileira Gasoduto 

 

20 A versão pública do TCC da Petrobras pode ser encontrada no endereço 

eletrônico do CADE. Disponível em: 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_ex

terna.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-

n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yM2Ur8iByH-

Nu4yvA1cv_9inRMOg4J1hcDMIohDGroONKELtnpkMU8Pfaq47IACp_3Fd

9iD44arSE934kMfAu8z. Acesso: 19 de setembro de 2019. 
21 Responsável por mais de 2.000 quilômetros de malha de gasodutos com 

capacidade para distribuir 158,2 milhões de metros cúbicos de GN por dia. A 

infraestrutura da NTS conecta os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São 

Paulo, que são responsáveis por aproximadamente 50% do consumo de GN no 

país, ao gasoduto Brasil-Bolívia, aos terminais de GNL e às plantas de 

processamento de GN. A Petrobras atualmente detém 10% do capital da NTS, 

sendo os 90% restantes de propriedade de Fundo de Investimentos em 

Infraestrutura da Brookfield (82,35%) e da Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. 

(7,65%). Contudo, a Petrobras firmou um contrato com o adquirente para 

continuar ela própria com a operação e a manutenção do gasoduto por dez anos. 

Disponível no site de Relação com Investidores da NTS: 

https://ri.ntsbrasil.com/sobre-a-nts/. Acesso em 22 de agosto de 2019.  
22 Proprietária e gestora de ativos de armazenamento e transporte integrado de 

GN distribuído nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil, com capacidade 

firme contratada de movimentação de 74,67 milhões de metros cúbicos de GN 

por dia e mais de 4.500 quilômetros de extensão. Em abril de 2019, a Petrobras 

vendeu 90% do capital da TAG para o grupo francês Engie, anteriormente GDF 

Suez, e para o Fundo Institucional CDPQ, que administra planos de pensão 

públicos do Canadá. Disponível em: https://ntag.com.br/quem-somos.htm. 

Acesso: 22 de agosto de 2019. 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yM2Ur8iByH-Nu4yvA1cv_9inRMOg4J1hcDMIohDGroONKELtnpkMU8Pfaq47IACp_3Fd9iD44arSE934kMfAu8z
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yM2Ur8iByH-Nu4yvA1cv_9inRMOg4J1hcDMIohDGroONKELtnpkMU8Pfaq47IACp_3Fd9iD44arSE934kMfAu8z
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yM2Ur8iByH-Nu4yvA1cv_9inRMOg4J1hcDMIohDGroONKELtnpkMU8Pfaq47IACp_3Fd9iD44arSE934kMfAu8z
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yM2Ur8iByH-Nu4yvA1cv_9inRMOg4J1hcDMIohDGroONKELtnpkMU8Pfaq47IACp_3Fd9iD44arSE934kMfAu8z
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yM2Ur8iByH-Nu4yvA1cv_9inRMOg4J1hcDMIohDGroONKELtnpkMU8Pfaq47IACp_3Fd9iD44arSE934kMfAu8z
https://ri.ntsbrasil.com/sobre-a-nts/
https://ntag.com.br/quem-somos.htm
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Bolívia-Brasil S.A. (“TBG”)23; e (ii) distribuidoras de gás canalizado – 

alienação total das suas participações societárias nas CDLs, seja por meio de 

uma alienação única de ações da Petrobras na Petrobras Gás S.A. 

(“Gaspetro”)24, seja por meio da alienação das ações que a Petrobras 

indiretamente possui em cada CDL no Brasil, desde que respeitados os 

acordos de acionistas vigentes. O fechamento dessas operações deve ocorrer 

até 31 de dezembro de 2021, com possibilidade de prorrogação por um ano. 

Tendo em vista que o TCC prevê um prazo de mais de dois anos 

para efetivação dos desinvestimentos, para que o acordo possa produzir 

efeitos imediatos, o Cade e a Petrobras estabeleceram que enquanto não 

forem realizadas as alienações dos gasodutos e das CDLs, a Petrobras deverá 

indicar, para ocuparem cargos no Conselho de Administração das sociedades 

a serem desinvestidas, conselheiros independentes à luz das regras do Novo 

Mercado da Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”)25. Essas regras de governança 

 

23 Proprietária e operadora de infraestrutura de movimentação de GN situada no 

lado brasileiro, com capacidade de transporte de 30 milhões de metros cúbicos 

por dia. O gasoduto percorre 557 quilômetros no lado boliviano e começa nos 

arredores de Santa Cruz de la Sierra. No Brasil, a malha possui cerca de 2.593 

quilômetros e atravessa os estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina e São Paulo, abastecendo CDLs, indústrias, termelétricas 

e refinarias que representam mais da metade da demanda nacional de GN. A 

Petrobras exerce controle sobre a TBG por meio da Petrobras Logística de Gás 

S.A. Fonte: informações técnicas da TBG. Disponível em: 

http://www.tbg.com.br/pt_br/o-gasoduto/informacoes-tecnicas.htm. Acesso: 23 

de agosto de 2019. 
24 Holding que congrega a participação da Petrobras em CDLs e demais 

sociedades que desempenhem atividades de distribuição, importação, 

exportação, armazenamento e comercialização de GN. Em 2015, a Mitsui Gás e 

Energia do Brasil Ltda. ingressou no quadro societário da Gaspetro com uma 

participação de 49%. CADE analisou essa operação no âmbito do Ato de 

Concentração nº 08700.010947/2015-38. Disponível em: 

https://www.investidorpetrobras.com.br/ptb/14636/Relatrio%20de%20auditori

a%20e%20Demonstrao%20financeira%20GASPETRO%202018.pdf. Acesso: 

2 de setembro de 2019. 
25 Tal definição é encontrada nos artigos 16 e 17 do Regulamento do Novo 

Mercado da B3. Disponível em: 

http://www.b3.com.br/data/files/B7/85/E6/99/A5E3861012FFCD76AC094EA

8/Regulamento%20do%20Novo%20Mercado%20-

%2003.10.2017%20(Sancoes%20pecuniarias%202019).pdf. Acesso: 10 de 

setembro de 2019. 

http://www.tbg.com.br/pt_br/o-gasoduto/informacoes-tecnicas.htm
https://www.investidorpetrobras.com.br/ptb/14636/Relatrio%20de%20auditoria%20e%20Demonstrao%20financeira%20GASPETRO%202018.pdf
https://www.investidorpetrobras.com.br/ptb/14636/Relatrio%20de%20auditoria%20e%20Demonstrao%20financeira%20GASPETRO%202018.pdf
http://www.b3.com.br/data/files/B7/85/E6/99/A5E3861012FFCD76AC094EA8/Regulamento%20do%20Novo%20Mercado%20-%2003.10.2017%20(Sancoes%20pecuniarias%202019).pdf
http://www.b3.com.br/data/files/B7/85/E6/99/A5E3861012FFCD76AC094EA8/Regulamento%20do%20Novo%20Mercado%20-%2003.10.2017%20(Sancoes%20pecuniarias%202019).pdf
http://www.b3.com.br/data/files/B7/85/E6/99/A5E3861012FFCD76AC094EA8/Regulamento%20do%20Novo%20Mercado%20-%2003.10.2017%20(Sancoes%20pecuniarias%202019).pdf
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também são importantes para se mitigar o poder de decisão da Petrobras em 

todos os elos da cadeia como: (i) produtora de GN; (ii) carregadora de GN; 

(iii) operadora de infraestrutura; (iv) fornecedora de GN para CDLs; e (v) 

consumidora de GN na condição de acionista das CDLs. Com isso, ocasiões 

em que atualmente há self-dealing serão reduzidas, propiciando maior 

autonomia para a tomada de decisões sobre: (i) a oferta de capacidade de 

transporte em gasodutos que, hoje, praticamente só transportam 

carregamentos da Petrobras; e (ii) a aquisição de GN por CDLs em que há 

participação societária da Petrobras26. 

No que tange às obrigações comportamentais, a Petrobras 

comprometeu-se a: (i) não mais contratar novos volumes de GN de 

parceiros/terceiros, salvo determinadas exceções27; (ii) indicar, nos sistemas 

de transporte da NTS e da TAG, os volumes de injeção e retirada máxima 

em cada ponto de recebimento e zona de entrega, para eliminar flexibilidades 

e congestionamentos contratuais; (iii) promover alterações de cláusulas nos 

contratos de serviços de transporte de GN, com o objetivo de colocar à 

disposição de terceiros capacidades de transporte da NTS, da TAG e da TBG; 

(iv) renunciar à exclusividade de que desfruta em virtude de ser carregadora 

 

26 Para além dessas preocupações, a ANP aduz que o fato de estar em todas as 

etapas da cadeia produtiva (desde a produção até o consumo atacadista por CDLs 

e usinas termelétricas de sua propriedade) confere à Petrobras o acesso a 

informações comercialmente sensíveis da oferta de GN de outros vendedores. 

Com base nisso, segundo a ANP, a Petrobras teria condições de utilizar tais 

informações para otimizar sua política de precificação e, ao final, sagrar-se 

vencedora nos principais leilões. Fonte: ANP/SIM. Nota Técnica nº 04/2018: A 

desverticalização na indústria do gás natural, p. 23. Disponível em: 

http://www.anp.gov.br/images/central-de-conteudo/notas-estudos-

tecnicos/notas-tecnicas/nota-tecnica-04-2018-sim.pdf. Acesso: 8 de setembro. 
27 As exceções previstas no TCC são aquelas para: (i) viabilizar a produção de 

GN em campos produtores, com base em questões técnicas, regulatórias e 

operacionais, desde que reportado e justificado ao CADE, limitado a um milhão 

de metros cúbicos por dia; (ii) viabilizar projetos de desinvestimento de ativos 

do portfólio da Petrobras que envolvam a comercialização de até um milhão 

metros cúbicos por dia, em média anual, por campo produtor; e (iii) viabilizar 

importação de GN. A Petrobras também poderá adquirir GN de 

parceiros/terceiros quando houver mútuo interesse das partes envolvidas e se 

tratar de projetos novos em que a Petrobras participe em consórcio para 

exploração conjunta com outras empresas, desde que limitado a 20% do volume 

total de GN produzido no Brasil. 

http://www.anp.gov.br/images/central-de-conteudo/notas-estudos-tecnicos/notas-tecnicas/nota-tecnica-04-2018-sim.pdf
http://www.anp.gov.br/images/central-de-conteudo/notas-estudos-tecnicos/notas-tecnicas/nota-tecnica-04-2018-sim.pdf
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inicial nos gasodutos referidos acima; (v) negociar, de boa-fé e de forma 

isonômica, o acesso de terceiros aos sistemas de escoamento28 e 

processamento29 de GN da Petrobras; e (vi) publicar edital para 

arrendamento do Terminal de Regaseificação da Baía de Todos os Santos30. 

Essas obrigações assumidas pela Petrobras representam esforço 

significativo para contornar uma falha regulatória da Lei do GN, que não 

 

28 Trata-se da movimentação do produto das unidades de processamento de GN 

até os city gates ou sítios de estocagem. Um sistema de transporte pode ser 

formado por um único duto conectando dois pontos, um duto com inúmeros 

pontos de entrega ao longo do trajeto ou por uma rede interconectada de dutos 

ligando inúmeras áreas produtoras a inúmeros pontos de entrega. A 

movimentação a partir do city gate até os pontos de consumo é classificada como 

distribuição e difere do segmento de transmissão/transporte pelo diâmetro dos 

dutos e pela pressão do GN na rede. É no city gate que há transferência da 

custódia do GN da transportadora para a concessionária estadual, passando a 

incidir regulação setorial estadual mais restritiva em termos de fixação de 

margens, preços máximos de distribuição e obrigação de submissão dos 

contratos ao escrutínio das autoridades competentes. Fontes: (i) Nota Técnica da 

SG nº 12/2016/CGAA-4, proferida no âmbito do Processo Administrativo nº 

08012.011881/2007-41 (Comgás v. GNL Gemini). Disponível em: 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_ex

terna.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-

n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOkl6YGCGFCqXD7FWn9DU5LyGUnehEp8rxv

p34M5y_SxmnPMAWOhKaQD03LA9Q1aVmqjBbMJs9GCwnC51X2JHzj. 

Acesso: 17 de setembro de 2019; e ALMEIDA, Edmar Fagundes de; 

FERRARO, Marcelo Colomer. Indústria do gás natural: fundamentos técnicos e 

econômicos. Rio de Janeiro: Editora Synergia, 2013, p. 63. 
29 GN bruto é uma mistura variada de diferentes hidrocarbonetos gasosos, sendo 

o metano (CH4) o composto predominante. Entretanto, além de hidrocarbonetos, 

há outras moléculas associadas ao produto, que comprometem a eficiência 

energética e o poder calorífico do GN, como dióxido de carbono (CO2), 

nitrogênio (N2), sulfeto de hidrogênio (H2S), ácido clorídrico (HCl), metanol 

(CH3OH) e outras impurezas. As unidades de processamento de GN são 

responsáveis pelo tratamento do GN e sua separação das demais substâncias. 

Fonte: GAUTO, Marcelo. Petróleo e gás: princípios de exploração, produção e 

refino. Porto Alegre: Editora Bookman, 2016, p 136-137. 
30 Por possibilitar uma logística mais atrativa do ponto de vista financeiro e 

operacional, o GN importado chega à costa brasileira em navios metaneiros no 

estado líquido, isto é, como GNL. Para que o produto possa ser introduzido na 

cadeia para fornecimento a CDLs e termelétricas, ele precisa voltar ao seu estado 

natural gasoso. Essa é a função dos terminais de regaseificação. 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOkl6YGCGFCqXD7FWn9DU5LyGUnehEp8rxvp34M5y_SxmnPMAWOhKaQD03LA9Q1aVmqjBbMJs9GCwnC51X2JHzj
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOkl6YGCGFCqXD7FWn9DU5LyGUnehEp8rxvp34M5y_SxmnPMAWOhKaQD03LA9Q1aVmqjBbMJs9GCwnC51X2JHzj
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOkl6YGCGFCqXD7FWn9DU5LyGUnehEp8rxvp34M5y_SxmnPMAWOhKaQD03LA9Q1aVmqjBbMJs9GCwnC51X2JHzj
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOkl6YGCGFCqXD7FWn9DU5LyGUnehEp8rxvp34M5y_SxmnPMAWOhKaQD03LA9Q1aVmqjBbMJs9GCwnC51X2JHzj
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previu obrigatoriedade de acesso às infraestruturas essenciais31. Dessa 

forma, após o TCC, produtores que antes não tinham condições físicas de 

escoar seus volumes para os consumidores mais atrativos de GN (CDLs e 

termelétricas) poderão atender às demandas de um mercado até então 

explorado unicamente pela Petrobras. Essa circunstância já foi suscitada por 

operadoras estrangeiras de campos de petróleo e GN no Brasil como fator 

impeditivo de investimentos: apesar de serem aptas para produzir grandes 

volumes, por não terem acesso aos gasodutos, optavam por queimá-lo ou 

reinjetá-lo nos poços32. 

Os impactos dessas medidas tendem a beneficiar o mercado já no 

curto prazo. A título exemplificativo, constatou-se que diversas foram as 

empresas que demonstraram interesse na participação em leilão de 

fornecimento de GN para CDLs no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, no 

Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná33. Essa janela de 

competição sem dúvida deve ser comemorada, mas a forma através da qual 

ela está sendo criada não é imune a críticas. Trata-se do assunto abordado na 

próxima seção. 

4. Limites entre antitruste e regulação setorial 

Os benefícios que comercializadores, consumidores, importadores 

e produtores independentes de GN experimentarão nos próximos anos são 

inegáveis. Pelo TCC da Petrobras, eles terão a oportunidade de adquirirem 

ou acessarem a partes significativas das infraestruturas de transporte e 

processamento de GN. Além disso, uma série de restrições comportamentais 

impostas à Petrobras equilibrará, a princípio, a competição desta empresa 

com seus rivais não incumbentes. Entretanto, até que ponto é papel do Cade 

 

31 ANP/SIM. NT nº 14/2018, p. 5. 
32 Valor Econômico. Compromisso da Petrobras de reduzir presença deve 

movimentar área de gás. Disponível em: 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/07/15/compromisso-da-petrobras-

de-reduzir-presenca-deve-movimentar-area-de-gas.ghtml. Acesso: 10 de 

setembro de 2019. 
33 Valor Econômico. Contratos de gás atraem Petrobras e mais seis. Disponível 

em: https://valor.globo.com/empresas/noticia/2019/08/13/contratos-de-gas-

atraem-petrobras-e-mais-seis.ghtml. Acesso: 10 de setembro de 2019. 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/07/15/compromisso-da-petrobras-de-reduzir-presenca-deve-movimentar-area-de-gas.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/07/15/compromisso-da-petrobras-de-reduzir-presenca-deve-movimentar-area-de-gas.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2019/08/13/contratos-de-gas-atraem-petrobras-e-mais-seis.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2019/08/13/contratos-de-gas-atraem-petrobras-e-mais-seis.ghtml
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promover política pública de desverticalização de um setor que foi 

intencionalmente estruturado dessa maneira por um encadeamento de 

decisões governamentais ao longo dos anos?34 

Caso as partes tivessem optado pelo litígio, dificilmente seria 

obtida uma solução ampla tal qual foi possível com o TCC. Ocorre que o 

TCC é um negócio jurídico que é assinado mediante vontade das partes 

signatárias e apenas elas estão vinculadas ao referido instrumento. Logo, 

terceiros não podem ser compelidos ao cumprimento dos encargos 

constantes do TCC – isto é, não há garantia de que os ativos postos à 

alienação serão adquiridos em tempo hábil por agentes não verticalizados e 

experientes que realizarão investimentos para expansão e melhoria das 

infraestruturas. Em verdade, a literatura antitruste sugere que empresas 

verticalizadas no setor de energia possuem mais condições e incentivos à 

inovação e realização de investimentos porque conseguem gerir e monetizar 

a demanda e a oferta das diversas etapas da cadeia produtiva35. 

 

34 A depender do caso concreto, uma intervenção dessa índole pode extrapolar 

os limites do razoável ao, por exemplo, exigir concessões que servem não para 

cessar uma conduta abusiva real, mas sim para reformatar a dinâmica histórica 

de uma dada indústria. Nesse sentido: “Competition law was deployed, in this 

instance, to supplement or fill gaps in energy regulation at the Member State 

level or political compromise at the EU level. It is difficult, moreover, to avoid 

the conclusion that competition law has been deployed in these instances to 

achieve a policy objective that lies outside the immediate purview of antitrust, 

namely the furtherance of energy sector liberalization. […] There is a non-

negligible risk that illegitimate concessions might be extracted from defendants” 

(NIAMH, p. 114-115). 
35 “Energy is another sector where competition law tools have been used to 

enforce further liberalization. In 2013, the European Commission closed an 

abuse of dominance investigation into CEZ, the Czech electricity incumbent, 

after the company offered to divest significant generation capacity. […] In the 

energy sector, the European Commission and national regulators have been 

promoting structural ‘unbundling’ of the large energy companies, in particular 

splitting the transmission networks for electricity and gas, which are natural 

monopolies, from the more competitive activities (generation, production, and 

distribution). […] The energy sector also has features that make vertical 

separation less attractive. Integrated companies may have greater incentives to 

construct interconnectors between national energy markets and may be more 

able to co-ordinate operation and scheduling of the various layers in the supply 

chain (balancing supply and demand at all times is an overriding imperative in 

energy markets). There are indications that vertically integrated companies tend 
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Da mesma forma que a verticalização não é um problema em si 

mesmo – razão pela qual não deve ser proibida –, a reparação das distorções 

concorrenciais do setor exige mais do que uma pura e simples 

desverticalização, ainda mais se provocada por meio de um acordo com o 

Cade. O objetivo de redesenhar formatações de mercado deve ser buscado 

via regulação, sujeitando a todos os players nele atuantes, combinada com a 

devida compreensão das estruturas de incentivos da indústria. Do contrário, 

outras falhas aparecerão com o transcurso do tempo, já que somente a 

Petrobras – que está reduzindo seu gigantismo – estaria vinculada a deveres 

especiais previstos em um acordo, e não-incumbentes privados operariam em 

um vácuo regulatório. Diante disso, indaga-se: não seria mais eficiente 

construir e promover um ordenamento capaz de lidar com as especificidades 

do mercado de GN de uma vez por todas? 

O TCC da Petrobras é uma excelente forma de contornar 

obstáculos contemporâneos, porém não é suficiente para criar as condições 

necessárias para que uma incumbente estatal seja rivalizada por empresas 

privadas. Para promoção da concorrência no mercado de GN, há diversos 

fatores que devem ser levados em consideração – e eles estão acima de 

qualquer ingerência da Petrobras. Por exemplo, as regras que tratam dos 

consumidores livres devem ser flexibilizadas para que haja incremento no 

número das entidades aptas a adquirir GN de fontes que não a CDL 

monopolista dentro da área de concessão. Ademais, as obrigações de acesso 

isonômico aos gasodutos e de se evitar açambarcamento da capacidade de 

transporte dessas infraestruturas devem ser aplicáveis a qualquer entidade 

que delas faça uso. 

Outro aspecto importante é conferir transparência e, na medida do 

possível, limitar transações entre partes relacionadas, eventualmente 

criando-se regras para impedimento de voto e restrições aos direitos de 

acionista quando sobrevier conflito de interesses em negócios envolvendo 

firmas verticalizadas dominantes. E como lidar com as controvérsias entre, 

de um lado, operadores e proprietários de infraestrutura, e, de outro lado, 

carregadores, consumidores e produtores? Seria o Poder Judiciário o foro 

 

to spend more and research and development investment – they can apply new 

innovations to a variety of activities, and thus have a better chance of 

internalizing the benefits of this investment” (NIELS, Gunnar; JENKINS, 

Helen; e KAVANAGH, James. Economics for competition lawyers – 2nd 

edition. Oxford: Oxford University Press, 2016, p. 369-372). 
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mais adequado e célere para garantir o funcionamento azeitado do mercado 

ou o recomendável seria a criação de condições e incentivos para que os 

agentes no futuro se autorregulassem e resolvessem suas disputas em 

câmaras de arbitragem especializadas? 

Nenhum instituto do direito antitruste proporciona tamanha 

ruptura. Determinados mercados precisam ser regulados porque é da sua 

própria natureza serem problemáticos, tanto é que o são em variados lugares 

do mundo. Indústrias marcadas por monopólios naturais e níveis 

significativos de integração vertical sempre contarão com um incumbente 

que precisa ser domado pelas vias adequadas36. É certo que o TCC da 

Petrobras fomentará a competitividade e dará novos contornos ao mercado 

de GN, mas as condições que tornaram ele possível dificilmente ocorrerão 

novamente: (i) interesse em alienar ativos rentáveis e verticalmente 

integrados; (ii) sintonia entre a gestão da estatal e autoridades 

governamentais; (iii) disponibilidade da empresa em não litigar aspectos que 

lhe eram favoráveis; e (iv) voluntariedade em se submeter a obrigações 

regulatórias que deveriam ser previstas em lei. 

5. Conclusão 

O desafio daqui para frente será a construção de um ambiente 

adequado e equilibrado para não engessar os desinvestimentos da Petrobras 

nem criar ônus desnecessários aos agentes que atuam ou passarão a atuar no 

setor de GN. Apesar de regulado e monitorado, o mercado deve permanecer 

atrativo para que existam empresas dispostas a se arriscar ou a adquirir os 

ativos da Petrobras, que sequer entraram em processo de venda quando da 

 

36 “One of the reasons why a dominant supplier of an input may be at least 

partially unable to extract profits from a market is that it may be subject to some 

form of regulation. Certain firms are vertically integrated and operate in 

industries where there is typically a sector-specific regulator. Think, for instance, 

of a railway network, or a fixed telephony network, of distribution and 

transmission in energy and so on. In such cases, a firm may be a monopolist (or 

have significant market power) upstream while at the same time have an affiliate 

which is one of the firms active in the (fully or partially unregulated) 

downstream market” (MOTTA, Massimo; FUMAGALLI, Chiara; e 

CALCANO, Claudio. Exclusionary practices: the economics of monopolization 

and abuse of dominance. Cambridge: Cambridge University Press, 2018, p. 476-

477). 
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redação deste artigo. Adicionalmente, as legislações estaduais e federais 

devem convergir para um mesmo norte que impulsione investimentos, de 

modo a democratizar o acesso a este insumo energético mais eficiente e 

limpo a diferentes regiões do Brasil37. Para tal, não serão apenas normas de 

comando e controle que cumprirão esse papel, de sorte que nasce uma 

oportunidade para a utilização de técnicas mais sofisticadas para coordenar 

e estruturar as relações entre Estado, estatais e empresas privadas no 

segmento de GN38. 

Tudo ainda é novidade e será uma transição escalonada até o 

atingimento de um nível razoável de concorrência. Disso decorre que é 

crucial o compartilhamento de experiências entre autoridades concorrenciais 

e regulatórias nacionais e internacionais, além da participação de entidades 

e órgãos do governo, de empresas, investidores e potenciais entrantes no 

processo de formatação do mercado de GN nos próximos anos. Não há 

margem para atrasos, erros ou intervenções indevidas na consecução desse 

objetivo. Concorrência vibrante: avante! 

 

37 De acordo com as estimativas utilizadas pela Conselheira-Relatora Cristiane 

Alkmin Junqueira Schmidt no âmbito do Ato de Concentração nº 

08700.002155/2017-51 (Ultragaz/Liquigás), apenas 7% dos municípios 

brasileiros são atendidos por dutos de GN, mas há locais em que esse percentual 

cai quase que pela metade. A íntegra da decisão por ela proferida neste caso 

encontra-se na página eletrônica do CADE. Disponível em: 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_ex

terna.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-

n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPxOenTdyj7iefG8rtoJlzn9CJUfQsgKucNiPkTyg

PHSkQ5lpeIShJWRM5VIYUTeAb1WFDVfd0IeLc4MH7ZLz_B. Acesso: 19 

de setembro de 2019. 
38 “Many policy remedies advocated in the behavioral economics literature, such 

as the use of soft interventions (including warnings rather than command and 

control policies), have been in policymakers’ toolkit for decades. Much of the 

contribution of behavioral economics has been to draw greater attention to the 

economic merits of these well-established policy tools and to highlight the 

potential role of new forms of intervention that are less intrusive than the 

command and control regulatory approach” (VISCUSI, W. Kip; 

HARRINGTON, Joseph Emmett; SAPPINGTON, David Edward. Economics 

of regulation and antitrust – 5th edition. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 

2018, p. 905). 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPxOenTdyj7iefG8rtoJlzn9CJUfQsgKucNiPkTygPHSkQ5lpeIShJWRM5VIYUTeAb1WFDVfd0IeLc4MH7ZLz_B
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPxOenTdyj7iefG8rtoJlzn9CJUfQsgKucNiPkTygPHSkQ5lpeIShJWRM5VIYUTeAb1WFDVfd0IeLc4MH7ZLz_B
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPxOenTdyj7iefG8rtoJlzn9CJUfQsgKucNiPkTygPHSkQ5lpeIShJWRM5VIYUTeAb1WFDVfd0IeLc4MH7ZLz_B
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPxOenTdyj7iefG8rtoJlzn9CJUfQsgKucNiPkTygPHSkQ5lpeIShJWRM5VIYUTeAb1WFDVfd0IeLc4MH7ZLz_B
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DISCUSSÕES DE NÃO CONHECIMENTO NO CONTROLE DE 

CONCENTRAÇÕES ECONÔMICAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI Nº 

12.529/2011 
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Gustavo Henrique Carneiro de Camargo Kastrup 

Resumo: Os critérios de notificação de atos de concentração econômica 

segundo o regime da Legislação de Defesa da Concorrência Brasileira 

parecem já mapeados e conhecidos, mas, sob um olhar atento, vê-se que 

guardam alguns mistérios. Com essa premissa em mente, o presente trabalho 

propõe uma análise não trivial: aclarar os critérios de notificação com base 

na experiência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica em 

julgamentos de casos não conhecidos. 
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conhecimento. Direito Concorrencial. Conselho Administrativo de Defesa 
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Competition Law. Administrative Council of Economic Defense. 

Introdução 

A partir da entrada em vigor da Lei nº 12.529/2011 (“LDC”), a 

análise de Atos de Concentração passou a ser realizada previamente pela 

autoridade de defesa da concorrência, o Conselho Administrativo de Defesa 

da Concorrência (“Cade”). Tendo em vista o grande número de operações 

realizadas no mercado, a LDC estabeleceu critérios objetivos que 

permitissem à autoridade identificar e analisar aquelas envolvendo grandes 

agentes econômicos e que pudessem resultar em aumentos de concentração 

nos mercados. 

Nesse sentido, conforme será detalhado ao longo deste trabalho, 

três são os requisitos necessários para que uma operação seja de notificação 

obrigatória ao Cade: (i) configure-se um Ato de Concentração, segundo as 

hipóteses do artigo 90 da LDC; (ii) as partes envolvidas – incluindo os grupos 
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econômicos1 envolvidos – atinjam os critérios mínimos de faturamento 

fixados pelo artigo 88 da LDC2; e, (iii) tenha efeitos no Brasil, por força do 

artigo 2º da LDC. 

Apesar de todas as definições e parâmetros legais, a prática 

empresarial revela situações limite nas quais há dúvidas acerca da 

necessidade de notificação de determinada operação à autoridade3. Nesses 

casos, por prudência, muitas vezes a estratégia adotada pelas empresas 

interessadas é a de submeter a operação à análise do Cade, com pedido de 

não conhecimento, justificado pelo não-atendimento a algum dos critérios 

legais fixados. 

Tendo em vista a relevância do tema para a prática antitruste, o 

presente artigo se propõe a analisar, desde a entrada em vigor da LDC, as 

operações submetidas ao Cade e não conhecidas pela autoridade. Fugindo da 

lógica imediata de análise das discussões em casos conhecidos pelo Cade, o 

artigo propõe a realização de um raciocínio inverso: por meio dos casos não 

conhecidos, identificar tanto as principais situações em que ainda há dúvidas 

quanto à necessidade de notificação, quanto outras em que há caminhos para 

entendimentos consolidados.  

Nesse sentido, a principal proposta deste trabalho será a de auxiliar 

a compreensão dos critérios de obrigatoriedade de notificação de operações 

ao Cade tendo como base um levantamento dos casos concretos já julgados 

pela autoridade. Para realizar essa tarefa, o artigo encontra-se organizado em 

duas grandes partes. Primeiro, realiza-se uma breve retomada das 

disposições e critérios trazidos pelas bases legais que tratam do tema: a LDC 

e as Resoluções Cade nº 2/2012, nº 10/2014 e nº 17/2016. Em seguida, a 

partir de levantamento dos casos não conhecidos pela autoridade na vigência 

da LDC, far-se-á uma análise quantitativa e qualitativa dos resultados, 

divididos em cinco hipóteses de não conhecimento relacionadas (i) à 

natureza da operação; (ii) ao faturamento dos grupos; (iii) aos efeitos 

 

1 O conceito de grupo econômico para fins de cálculo de faturamento para 

notificação de atos de concentração está no positivado no artigo 4º, § 1º da 

Resolução Cade nº 2/2012 e será detalhado no item 2, infra. 
2 Os valores fixados legalmente foram adequados pela Portaria Interministerial 

nº 994/2012. 
3 Nesse sentido, veja-se: (PEREIRA NETO, Caio Mário da Silva; 

CASAGRANDE, Paulo Leonardo. Direito Concorrencial: Doutrinal 

Jurisprudência e Legislação. São Paulo: Saraiva, 2016, p.61). 
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territoriais da operação; (iv) às discussões envolvendo controle/participações 

indiretas; e (v) a contratos associativos. 

Critérios para notificação obrigatória de Atos de Concentração 

Nos termos do artigo 90 da LDC, realiza-se um Ato de 

Concentração quando: (i) duas ou mais empresas anteriormente 

independentes se fundem; (ii) uma ou mais empresas adquirem, direta ou 

indiretamente, por meios diversos, o controle ou partes de uma ou outras 

empresas; (iii) uma ou mais empresas incorporam outra ou outras empresas; 

e (iv) duas ou mais empresas celebram contrato associativo, consórcio4 ou 

joint venture. 

Além de a operação se enquadrar em uma das hipóteses elencadas, 

é necessário que as partes diretamente envolvidas na operação – ou seus 

grupos econômicos – atendam aos critérios de faturamento previstos em lei5. 

Por fim, para que a autoridade brasileira analise a operação dentro do escopo 

de sua competência de atuação, é necessário que ela possua efeitos no Brasil, 

ainda que potenciais6. O Cade considera que uma operação gera efeitos no 

Brasil se: (i) envolver empresas brasileiras; (ii) envolver ativos localizados 

no país; ou (iii) envolver empresas que possuam rendas auferidas de 

exportação para o território nacional. 

 

4 Consórcios destinados a participar de licitações promovidas pela administração 

pública não são operações consideradas como Ato de Concentração, conforme o 

parágrafo único do artigo 90 da LDC. 
5A Portaria Interministerial n° 994/2012  atualizou os valores anteriormente 

fixados pela LDC, determinando que apenas são de notificação obrigatória ao 

Cade os Atos de Concentração em que, cumulativamente, (i) pelo menos um dos 

grupos econômicos envolvidos na operação tenha registrado no ano anterior à 

operação faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País, 

equivalente ou superior a R$ 750.000.000,00; e (ii) pelo menos um outro grupo 

envolvido na operação tenha registrado no ano anterior à operação faturamento 

bruto anual ou volume de negócios total no País, equivalente ou superior a R$ 

75.000.000,00. 
6 GABAN, Eduardo Molan; DOMINGUES, Juliana Oliveira. Direito 

Antitruste. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, pp. 152-156. 
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Os critérios estabelecidos pela LDC são cumulativos7, de forma 

que basta que um deles não seja atingido para que a notificação são seja mais 

obrigatória e as partes possam concretizar a operação independentemente do 

aval da autoridade8. Ainda, apesar de os critérios legais serem objetivos, as 

dificuldades da análise das operações em concreto motivaram a edição de 

regulamento normativo específico para disciplinar a notificação dos Atos de 

Concentração (“Resolução Cade nº 2/2012” ou “Res. 2/2012”) e prever 

procedimentos diferentes de notificação a depender do grau de complexidade 

e das concentrações resultantes. 

Nesse sentido, fim de locupletar lacunas do texto legal, a resolução 

buscou esclarecer os critérios para definir o enquadramento ou não de uma 

operação como Ato de Concentração e, consequentemente, a necessidade de 

sua notificação prévia ao Cade9, bem como a definição de grupos 

econômicos10, além de outras disposições relevantes, como a segmentação 

de ritos de análise de atos de concentração entre sumários e ordinários11. 

Além das previsões trazidas por esses dispositivos, para o caso de 

contratos associativos, uma das hipóteses de Ato de Concentração previstos 

no inciso IV do artigo 90 da LDC, devido à complexidade desses institutos 

jurídicos, durante a vigência da LDC, o Cade já emitiu duas resoluções 

específicas. Em 2014, foi editada a Resolução nº 10/2014, posteriormente 

revogada pela Resolução nº 17/2016, que entrou em vigor em novembro de 

2016. 

Apresentados os critérios para notificação de Atos de Concentração 

à autoridade antitruste brasileira, passa-se agora a explicar a metodologia da 

identificação dos casos notificados e não conhecidos, segundo essas regras, 

para, em seguida, realizar-se a análise quantitativa e qualitativa dos 

precedentes encontrados. 

 

7 FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do Antitruste. 8ª ed. São Paulo: RT, 

2015, p. 423. 
8 Importante ressalvar que a LDC garante, em seu artigo 88, § 7º, ser facultado 

ao Cade, no prazo de um ano a contar da respectiva data de consumação, requerer 

a submissão dos atos de concentração que não se enquadrem nas disposições 

trazidas em Lei. 
9 Res. 2/2012, artigos 9 a 11. 
10 Res. 2/2012, artigo 4º. 
11 Res. 2/2012, artigos 5 a 8. 
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Metodologia de seleção de casos 

Para buscar os Atos de Concentração não conhecidos pelo Cade, 

realizaram-se buscas por meio da ferramenta “Pesquisa Avançada de Atos 

de Concentração”, disponível no site do Cade12, e do Diário Oficial da União 

(“DOU”), disponível na página da Imprensa Nacional13. 

Na ferramenta “Pesquisa Avançada de Atos de Concentração”, 

foram selecionados no campo “Tipo do Processo” os filtros “Finalístico: Ato 

de Concentração Ordinário” e “Finalístico: Ato de Concentração Sumário”. 

Na função “Pesquisa Avançada”, no campo “Análise do Cade”, na seção 

“Decisão SG”, em “Teor da decisão da SG”, foi selecionada a opção “Não 

conhecimento”. A mesma pesquisa foi realizada na seção “Decisão 

Tribunal”, também com a opção “Não conhecimento”. Em 20 de setembro 

de 2019, a pesquisa retornou 79 resultados pelo filtro de decisões da 

Superintendência-Geral (“SG”) do Cade, e um resultado pelo filtro de 

decisões do Tribunal do Cade14. 

Considerando que essa base de dados não contém todos os 

processos julgados desde a entrada em vigor da LDC, recorte metodológico 

adotado por este trabalho15, foi realizada também busca pela publicação das 

 

12 Disponível em 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/consultajurisprudencia/controlador_pesquis

a.php?acao_externa=pesquisa&id_orgao_acesso_externo=0. Acesso em 

15.09.2019. 
13 Disponível em http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/core/start.action. Acesso 

em 15.09.2019. 
14 O resultado encontrado no filtro de busca aplicado às decisões do Tribunal 

(Ato de Concentração nº 08700.011000/2015-44), entretanto, não trata de 

hipótese de não-conhecimento de Ato de Concentração, mas sim de não 

conhecimento de recurso de terceiro interessado em Ato de Concentração 

aprovado sem restrições, motivo pelo qual esse caso não será considerado nas 

etapas seguintes deste trabalho. 
15 Cabe aqui uma pequena digressão explicativa que pode soar enfadonha, mas 

que se faz necessária. O presente trabalho adota como corte temporal a vigência 

da LDC por considerar que o regime de análise do controle de concentrações 

adotado pela lei é umbilicalmente distinto do anterior que vigia sob a Lei nº 

8.884/1994, de modo que certas operações que seriam conhecidas no regime 

anterior não o seriam no atual, e vice-versa. Nesse sentido, veja-se, tanto sobre 

a transição de modelos, quanto sobre os primeiros passos de implementação da 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/consultajurisprudencia/controlador_pesquisa.php?acao_externa=pesquisa&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/consultajurisprudencia/controlador_pesquisa.php?acao_externa=pesquisa&id_orgao_acesso_externo=0
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/core/start.action
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decisões de não conhecimento no DOU. No site da Imprensa Nacional, no 

campo “Pesquisa Avançada” foram selecionados os filtros “Todos” em 

“Selecione o Jornal”, e “Exata” em “Tipo de Pesquisa”. As datas-bases 

utilizadas foram 1 de janeiro de 2012 a 20 de setembro de 2019. A pesquisa 

foi feita com os seguintes termos: “Ato de Concentração” e “Não 

conhecimento”. Em seguida, a pesquisa foi repetida com as diferentes 

possibilidades de separação silábica da palavra “conhecimento”16,  para 

garantir que nenhuma publicação em que o termo pudesse ter sido separado 

em mais de uma linha em razão do espaço do documento deixaria de ser 

identificada17.  

Como resultado, esse exercício identificou 90 casos, incluindo 

todos os Atos de Concentração localizados por meio do mecanismo de 

pesquisa disponível no site do Cade, além de outros não encontrados na 

primeira base de dados. A fonte por meio da qual cada resultado foi obtido 

pode ser verificada na Tabela de Controle dos Casos Não Conhecidos18. 

 

nova lei: FURLAN, Fernando de Magalhães. Impactos Gerais do Projeto da 

Nova Lei de Defesa da Concorrência sobre Atos de Concentração Econômica. 

In: GILBERTO, André Marques; CAMPILONGO, Celso Fernandes; VILELA, 

Juliana Girardelli (Orgs.). Concentração de Empresas no Direito Antitruste 

Brasileiro: Teoria e Prática dos Atos de Concentração. São Paulo: Singular, 

2011, pp. 169-183; e, RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert; GORDILHO 

JÚNIOR, Mário Sérgio Rocha. Atos de Concentração sob a Lei 12.529/2011 – 

os primeiros três anos da Superintendência-Geral. In: CARVALHO, Vinícius 

Marques de (Org.). A Lei 12.529/2011 e a Nova Política de Defesa da 

Concorrência. São Paulo: Singular, 2015, pp. 143-157). 
16 Dessa forma, foram feitas buscas com as seguintes combinações de termos: 

“Ato de Concentração” e “Não co-”, “Ato de Concentração” e "Não conhe-”, 

“Ato de Concentração” e "Não conheci-”, “Ato de Concentração” e "não 

conhecimen-”, e “Ato de Concentração” e “Não conhecimento”. 
17 Ressalte-se que, diferentemente do que acontece com o termo 

“conhecimento”, a quebra do termo “concentração” em duas linhas não ocorre 

tendo em vista que a identificação como “Ato de Concentração” é sempre a 

primeira informação constante de cada publicação. 
18 Devido ao tamanho e ao formato da Tabela de Controle dos Casos Não 

Conhecidos em comparação ao tamanho deste trabalho, optou-se por 

disponibilizá-la para consulta por meio eletrônico. O acesso pode ser feito por 

meio do seguinte link: 

https://www.dropbox.com/sh/ye8bh4vnfj5t9hg/AABBTHNj3VfF05MmBoHi9

CDsa?dl=0. Acesso em 20.09.2019. 

https://www.dropbox.com/sh/ye8bh4vnfj5t9hg/AABBTHNj3VfF05MmBoHi9CDsa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ye8bh4vnfj5t9hg/AABBTHNj3VfF05MmBoHi9CDsa?dl=0
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Análise quantitativa dos resultados 

Antes de iniciar a análise proposta, necessário destacar que, dentre 

os 90 casos encontrados, dois não serão considerados para os fins deste 

trabalho, e, por essa razão, as próximas linhas serão dedicadas a algumas 

considerações a seu respeito. 

O primeiro deles é o Ato de Concentração nº 08012.003366/2012-

55 (Multi STS/Brasil Terminais), identificado a partir da pesquisa realizada 

no DOU. Apesar de esse caso ter resultado em uma decisão de não 

conhecimento pelo Plenário do Tribunal do Cade, a operação foi notificada 

sob a vigência da Lei nº 8.884/1994. Por esse motivo, considerando o recorte 

metodológico apresentado acima, esse precedente foi excluído da análise. 

O segundo caso é o Ato de Concentração nº 08700.002276/2018-

84 (Oi/Tim), localizado por ambos os mecanismos de pesquisa. Nesse caso, 

a SG emitiu parecer pelo não conhecimento da operação, entendendo que o 

contrato notificado não caracterizaria como contrato associativo em razão da 

inexistência de empreendimento comum para exploração de atividade 

econômica. Em seguida, o caso foi avocado pelo Tribunal, que por 

unanimidade conheceu da operação e aprovou-a sem restrições, nos termos 

do voto do Cons. Relator19. Tendo em vista a decisão final do Cade pelo 

conhecimento da operação, esse precedente também não será considerado na 

análise qualitativa deste trabalho.  

Dessa forma, foram considerados 88 resultados. Para facilitar a 

organização da análise dos precedentes, os casos foram divididos em cinco 

grandes grupos, de acordo com o racional que motivou a decisão pelo seu 

não conhecimento, sendo elas: (i) a natureza da operação; (ii) o faturamento 

dos grupos; (iii) os efeitos territoriais da operação; (iv) discussões 

 

19 Em seu voto, destacou o Conselheiro Relator João Paulo de Resende que “Em 

virtude de todo o exposto, entendo que estão presentes no contrato em análise 
todos os elementos necessários à caracterização de um contrato associativo, nos 

termos da Lei 12.529, e que, portanto, sua notificação é obrigatória. Indo mais 

além, entendo que o compartilhamento de ativos combinado com a tomada de 

decisões coletivas, entre concorrentes, sobre variáveis que afetam a oferta no 

mercado relevante em que concorrem, caracterizam empreendimento comum e 
compartilhamento de riscos e resultados, nos termos da Resolução 10/2017, e 

que, portanto, contratos com essas características constituem contrato 

associativo para fins de aplicação da Lei 12.529/2011, devendo ser notificados”. 

(SEI 0545849). 
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envolvendo controle/participações indiretas; e (v) caracterização de 

contratos associativos. 

A classificação dos precedentes entre os critérios encontra-se 

sintetizada abaixo: 

Número de casos localizados por classificação 

Classificação Nº de casos 

Natureza da operação 3 

Faturamento dos grupos 26 

Efeitos territoriais da operação 7 

Controle/Participações indiretas 25 

Contrato associativo 27 

Fonte: elaboração própria. 

Passa-se, então, à análise qualitativa dos resultados encontrados, 

buscando identificar a existência de situações de dúvida que já contam com 

posicionamentos claros da autoridade, situações em que há algum 

direcionamento, e situações com eventuais contradições entre posições 

assumidas em diferentes precedentes. 

Análise qualitativa dos resultados 

Natureza da Operação 

Foram consideradas dentro da classificação “Natureza da 

operação” aquelas operações que tiveram como ponto central da análise do 

Cade o atendimento ou não dos requisitos fixados pelo artigo 90 da LDC. A 

pesquisa identificou três precedentes nessa categoria. 

O primeiro deles, Ato de Concentração nº 08700.000925/2014-89 

de 2014, consistia na constituição de uma joint venture, por meio de uma 

Sociedade de Propósito Específico, para prestação de serviços. De acordo 

com a SG, as Partes já haviam apresentado o objeto da operação (exploração 

da prestação de serviços) em Ato de Concentração anterior, em que se 

pretendia a formação de um consórcio, e a operação já havia sido aprovada 

pelo Cade. 

No entanto, a operação só foi notificada pois alterações no marco 

normativo aplicável passaram a exigir personalidade jurídica para o agente 
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prestador das atividades contratadas, de modo que, a SG entendeu que se 

tratava de constituição de pessoa jurídica para mero cumprimento de 

formalidade exigida por lei, situação fática idêntica à analisada 

anteriormente. Assim, a simples alteração da forma jurídica de 

materialização da operação, sem que dela decorresse qualquer mudança na 

situação fática concorrencial já analisada, não foi suficiente para que o Cade 

entendesse pela necessidade de analisar a operação novamente. 

O segundo precedente que merece destaque é o Ato de 

Concentração nº 08700.006524/2016-02. Nesse caso, o Cade analisou 

operação envolvendo a alienação de ativo não operacional. De acordo com a 

SG, a caracterização do imóvel como um ativo produtivo, ou que 

minimamente possua relação com uma atividade econômica desenvolvida 

naquele local, será determinante para concluir se uma operação estará ou não 

sujeita ao dever de notificação. 

No caso concreto, o Cade considerou que o imóvel não poderia ser 

considerado um insumo essencial para as atividades do grupo adquirente, não 

possuindo relação com essas atividades. Naquela oportunidade, o imóvel não 

possuía destinação específica para qualquer atividade econômica e, portanto, 

não adicionava capacidade produtiva à adquirente sem investimentos. Por 

esses motivos, o Cade entendeu que a operação não teria o potencial de afetar 

o ambiente concorrencial e não se enquadraria nos critérios fixados pelo 

artigo 90 da LDC20. É necessário ter em vista, portanto, a utilidade do ativo 

e suas potenciais relações com as atividades econômicas desenvolvidas pelas 

partes21. 

Por fim, no terceiro caso, o Ato de Concentração nº 

08700.001345/2018-32, o Cade discutiu a necessidade de notificação de 

aquisições envolvendo sociedades não operacionais que apenas detinham 

títulos de dívidas e participação minoritária (inferior a 10%) em sociedade 

cujas atividades não possuíam relações horizontais ou verticais com as 

atividades da adquirente. 

 

20 No mesmo sentido, o Ato de Concentração nº 08012.009064/2009-95, que 

tratou de uma aquisição indireta de imóveis pela Companhia Brasileira de 

Distribuição, não foi conhecido pelo Plenário do CADE, em 03/02/2010. 
21 Nesse sentido, veja-se: PEREIRA NETO, Caio Mário da Silva; 

CASAGRANDE, Paulo Leonardo. Direito Concorrencial: Doutrinal 

Jurisprudência e Legislação. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 54. 
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No caso, o Cade entendeu: (i) que as sociedades não operacionais 

não se enquadrariam no conceito de empresa definido pelo artigo 966 do 

Código Civil e, portanto, a operação não se enquadraria no disposto no artigo 

90, inciso II, da LDC22; e (ii) que no tocante à aquisição minoritária indireta, 

a operação não estaria subsumida às hipóteses do artigo 10 da Res. 2/2012, 

visto que o percentual era inferior a 20%. 

Tais precedentes indicam que o Cade possui certo entendimento 

sobre a desnecessidade de notificação de operações envolvendo: (i) 

alterações em estruturas jurídicas analisadas e aprovadas em casos 

anteriores, caso tais inovações não gerem impactos concorrenciais ainda que 

potenciais; (ii) aquisições de imóveis e ativos não operacionais; e (iii) 

aquisições de sociedades não operacionais e consequente aquisições de 

participações indiretas, apenas. 

Faturamento dos Grupos 

A metodologia de cálculo de faturamento dos grupos econômicos 

para fins de notificação é tema que desperta inúmeras dúvidas, o que justifica 

a grande quantidade de casos notificados ad cautelam e, muitas vezes, não 

conhecidos pelo Cade. Não por outra razão, embora à primeira vista simples, 

o cômputo das receitas dos grupos econômicos envolvidos figura na segunda 

posição dentre a classificação de casos não conhecidos pelo Cade. 

Ressalta-se a importância do critério de faturamento para a análise 

do controle de concentrações. Haja vista o grande número de operações que 

seriam potencialmente enquadradas no rol do artigo 90 da LDC, imperativo 

ao Cade analisar apenas aquelas que pudessem causar impacto significativo 

à concorrência nos mercados envolvidos. Dessa forma, como critério 

objetivo de identificação, fixa-se o faturamento dos grupos envolvidos, 

presumindo-se que as operações envolvendo agentes econômicos de porte 

significativo resultam em impactos relevantes no ambiente concorrencial23. 

 

22 Nesse sentido, a SG destacou precedente firmado no Ato de Concentração nº 

08700.005381/2012-80, em que o Cade considerou que a aquisição de 100% de 

duas sociedades holdings não estaria sujeita à notificação obrigatória, ante o fato 

de que as mesmas não tinham atividades próprias nem outros ativos além de 

ações. 
23 Não se olvida, porém, que a depender da definição de mercado relevante 

adotada – sobretudo sobre a ótica geográfica - uma operação entre agentes 
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Diante das inovações introduzidas pela LDC tanto no que diz 

respeito às regras para cálculo de faturamento, quanto no que diz respeito à 

definição de grupo econômico24, poder-se-ia esperar que as discussões de 

faturamento aparecessem sobretudo no início de vigência da LDC e, uma vez 

sedimentado o entendimento do Cade a respeito dos principais temas de 

dúvida, os casos rareariam. Não é o que se verifica, contudo. 

Entre 2012 e 2014, apenas quatro dos casos não conhecidos (26,7% 

do total de casos não conhecidos no período e 15,4% dos casos não 

conhecidos na vigência da LDC) envolveram discussões de faturamento25. 

Em dois deles, a dúvida residia em como deveria ser definido o grupo 

econômico para fins de faturamento: no Ato de Concentração 8382/2012, a 

dúvida seria se um Estado-Nação poderia ser considerado o controlador final 

de um grupo econômico, hipótese afastada pelo Cade; no Ato de 

Concentração 9945/2014, a dúvida residia em como definir grupo econômico 

envolvendo fundos de investimentos26.  

Em ambos os casos, afastadas certas sociedades das definições 

adotadas, os critérios de faturamento não foram alcançados, e os casos não 

 

menores possa gerar impacto à concorrência. Por essa razão, faculta-se ao Cade, 

dentro do prazo de um ano a contar da data de consumação de um ato de 

concentração que não se enquadrem nos critérios de faturamento, requerer sua 

submissão, conforme o artigo 88, § 7º, da LDC. 
24 A definição de grupo econômico é árida, tendo em vista a especialidade do 

conceito adotado pela Resolução nº 2/2012 do Cade em contraposição a 

discussões sobre grupos de empresas baseados em controle ou relações 

contratuais de dependência. A respeito dessa discussão, veja-se: GABAN, 

Eduardo Molan; DOMINGUES, Juliana Oliveira. Direito Antitruste. 4ª ed. São 

Paulo: Saraiva: 2016, pp. 150-151. Para mais detalhes a respeito da definição de 

controle em grupos empresariais, veja-se: COMPARATO, Fábio Konder; 

SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. 6ª 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014.  
25 Atos de Concentração nº 08700.008382/2012-86; 08700.000258/2013-53; 

08700.011002/2013-71; e, 08700.009945/2014-15. 
26 Nesses casos, a posição do Cade é de que: “considera-se para o cálculo de 

faturamento os cotistas do fundo envolvido na operação (restrito aos que 

detenham direta ou indiretamente participação igual ou superior a 50% de suas 
cotas, de forma individual ou por meio de acordo de cotistas) e empresa do 

portfólio do fundo envolvido na operação (com o mesmo percentual de 

participação previsto anteriormente, ou seja, 20%, além das controladas)” (Ato 

de Concentração nº 08700.009945/2014-15, Parecer Técnico nº 430, § 10). 
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conhecidos. Interessante notar que tais casos, embora possam ser 

considerados educativos na perspectiva de evolução dos precedentes do 

Cade, não impediram que a discussão a respeito de “definição de grupo 

econômico” e critérios de faturamento voltasse a aparecer ao menos mais 

seis vezes27. 

Discussão muito próxima a essa, e encontrada em casos mais 

recentes, é a de não conhecimento de operações envolvendo fundos de 

investimento que não possuem quotistas com participação individual ou por 

meio de acordo de acionistas de mais de 50%, e, além disso, detém como 

único investimento uma por sociedade holding não operacional, sem 

atividades ou faturamento no Brasil. Nessa hipótese, os grupos considerados 

não auferem qualquer faturamento, e, ato contínuo, as operações não são 

conhecidas pelo Cade28. 

Ainda, o caso Oi/GoldenTree/York/Solus29 envolveu discussão 

interessante: como parte de seu plano de recuperação judicial, a Oi 

reestruturou sua dívida convertendo-a em ações da companhia. A operação 

foi notificada, ad cautelam, visto que três fundos credores poderiam vir a 

ultrapassar o limite de 5% de participação na empresa30, constituindo uma 

das hipóteses de Ato de Concentração previstas no artigo 10 da Resolução nº 

2/2012, c/c artigo 90 da LDC.  

Contudo, o caso não foi conhecido, pois nenhum dos grupos 

econômicos dos fundos (ou os próprios fundos) auferiu faturamento no 

Brasil superior ao mínimo legal. Como se depreende de todos esses casos, a 

temática de fundos de investimento é profícua nos casos de não 

conhecimento e, seguramente, continuará a suscitar algumas dúvidas no 

 

27 Sendo elas: Atos de Concentração nº 08700.001595/2015-20, 

08700.005587/2016-33, 08700.005524/2016-87, 08700.006638/2016-44, 

08700.006642/2016-11, e 08700.006232/2018-23. 
28 Nesse sentido, veja-se, os casos envolvendo o Grupo Advent 

(Gotemburgo/Fortbras – Ato de Concentração nº 08700.005850/2016-94; e, 

Hoshin/CI&T – Ato de Concentração nº 08700.003832/2019-11) e o caso 

Sisley/Estratégia (Ato de Concentração nº 08700.004322/2019-61). 
29 Ato de Concentração nº 08700.003265/2018-11. 
30 Esclareceu-se durante a instrução do Ato de Concentração que apenas dois 

fundos (York e Solus) poderiam, de fato, alcançar, individualmente, uma 

participação superior a 5% no capital social ou votante da Oi. 
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futuro no tocante às discussões de cálculo de faturamento de grupos 

econômicos. 

Outro caso não conhecido no início da vigência da LDC envolveu 

discussão sobre a necessidade dos grupos econômicos tipificados no artigo 

88 da LDC figurarem em lados opostos de uma operação. A análise dos 

precedentes demonstra que a interpretação dada ao dispositivo pelo Conselho 

é de que estes grupos devem, inexoravelmente, estar em polos distintos de 

uma transação para que seja preenchido o critério do artigo 88. Caso tal 

hipótese não se verifique (mesmo havendo ao menos dois grupos com 

faturamento suficiente para que a operação fosse de notificação obrigatória), 

o critério não estará preenchido31. 

Por fim, outro caso não conhecido no início da vigência da LDC 

envolve discussão corriqueira dentre os casos não conhecidos: o não 

atingimento dos critérios de faturamento por um dos grupos econômicos. 

Discussão essa que envolve uma série de outras. 

No âmbito do Ato de Concentração nº 08700.011002/2013-71, 

julgado no início de 2014, a operação não foi conhecida por um dos grupos 

econômicos não ter auferido volume de negócios no Brasil. Para calcular 

esse volume de negócios, as Requerentes consideraram operações de 

garantia/carta de crédito em operações de exportação e importação, 

cobranças de importação e de exportação, remessas para o exterior e 

remessas domésticas. Embora não explicite a decisão quais operação foram 

ou não consideradas como legítimas para fins de cálculo de faturamento, o 

Cade entendeu que o critério de faturamento não seria atingido, pois o 

volume de negócios no território nacional não seria suficiente. 

Outra discussão relevante considera o momento para conversão de 

valores auferidos no Brasil em moeda estrangeira, para fins de cálculo de 

faturamento. No Ato de Concentração nº 08700.004156/2015-79, tendo 

como base outros precedentes do conselho, decidiu-se que deve ser 

considerada, preferencialmente, a taxa de conversão do último dia útil do ano 

anterior à notificação. Caso essa não seja utilizada, deve-se calcular uma 

 

31 Como se verifica pelos Atos de Concentração nº 08700.000258/2013-53, 

08700.007923/2017-63, 08700.007057/2017-19, e 08700.003304/2019-61. 

Destaca-se que essa é uma discussão que já suscitou alguns debates, havendo 

casos conhecidos em que que ela se verifica, como, por exemplo, o Ato de 

Concentração nª 08700.004943/2013-59. 
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média das taxas de conversão cambial do ano referente ao faturamento 

apresentado e utilizá-la como base. 

Destacam-se, por fim, duas outras discussões encontradas nos 

casos não conhecidos por não atingimento de critérios de faturamento. A 

primeira diz respeito à consideração de uma empresa como parte do grupo 

econômico mesmo com sua aquisição pendente por algumas autoridades 

antitruste do globo, algo rechaçado pelo Cade no Ato de Concentração nº 

08700.000478/2016-20.  Desconsiderada a sociedade, não conhecida a 

operação. 

A segunda diz respeito ao momento em que a “fotografia” do grupo 

econômico deve ser considerada para o cálculo de faturamento. O Cade 

consolidou o entendimento de que deve ser considerado o desenho do grupo 

econômico no momento da operação notificada32. 

Efeitos Territoriais da Operação 

O critério da existência de efeitos territoriais decorrentes da 

operação é verificado a partir da previsão trazida pelo caput do artigo 2º da 

LDC, que exige a real ou potencial ocorrência de efeitos no país, o chamado 

princípio da territorialidade33. Note-se que a LDC não distingue a aplicação 

desse princípio para o caso de condutas anticompetitivas ou de concentrações 

econômicas, sendo aplicável a todos os casos sob escrutínio da autoridade. 

Dos casos analisados, é possível identificar certo entendimento no 

sentido de que: (i) se os impactos forem gerados apenas no exterior (i.e., em 

atenção à demanda específica de mercado estrangeiro); (ii) a abrangência do 

mercado relevante for nacional – não sendo a demanda, sequer em parte, 

atendida por fornecedores estrangeiros –; e, (iii) não houver planos de vendas 

ou perspectiva de efeitos no território nacional, a operação não deverá ser 

conhecida.  

 

32 Nesse sentido: Atos de Concentração nº 08700.007525/2017-47, 

08700.007317/2016-67, e 08700.007471/2016-39. Os quatro demais casos não 

conhecidos e classificados no grupo de “Faturamento dos Grupos” envolveram 

apenas discussões quanto a um dos grupos da operação não ter atingido o 

faturamento necessário, sem outras discussões de fundo que este trabalho 

entenda necessário destacar. São eles: Atos de Concentração nº 

08700.004422/2015-63, 08700.004102/2016-94, 08700.005206/2016-16, e 

08700.005397/2017-05. 
33  
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Esse o entendimento extraído do julgamento do Ato de 

Concentração nº 08700.001204/2013-13, que analisou constituição de joint 

venture que não prestaria serviços no Brasil e cuja estruturação não poderia 

resultar em eventuais aumentos de preço aos consumidores brasileiros, visto 

que não adquiriam produtos das empresas envolvidas34. Discussão bastante 

semelhante foi conduzida no âmbito do Ato de Concentração nº 

08700.008819/2014-43, que tratou de aquisição de controle unitário por 

controlador que detinha controle compartilhado de joint venture sem atuação 

no Brasil. 

A partir da metade de 2015, em casos semelhantes, adotou-se como 

critério de análise a existência de atuação da empresa-objeto no Brasil nos 

últimos cinco anos. Em sendo o mercado relevante definido como nacional, 

e verificado que a empresa adquirida não atuou no país nesse intervalo de 

tempo e nem possuía planos de fazê-lo em um futuro próximo/imediato, as 

operações também não foram conhecidas pela autoridade.  

Em alguns casos, essa decisão foi adotada ainda que fosse possível 

cogitar, em tese, a atuação das partes em território brasileiro por meio de 

exportações, ou mesmo que não se descartasse a chegada dos produtos ao 

Brasil nos próximos cinco anos. É o que se verifica pela análise dos Atos de 

Concentração nº 08700.009274/2015-73, 08700.006037/2016-31, 

08700.007305/2018-02, e 08700.000686/2019-7135. 

Nesse sentido, pelos precedentes é possível extrair a conclusão de 

que não deverá ser conhecido um Ato de Concentração em razão da ausência 

de efeitos territoriais quando: (i) o escopo de atuação da empresa adquirida 

ou da joint venture não abranger o território brasileiro; (ii) não houver planos 

de vendas ou perspectivas de efeitos no território nacional em um futuro 

 

34 No mesmo sentido, o Ato de Concentração nº 08700.004891/2015-82. 
35 Nesse caso, as razões que motivaram a decisão de não conhecimento foram 

comuns aos demais, quais sejam: ser Ato de Concentração ocorrido no exterior, 

tendo por objeto empresas que não ofertam produtos ou serviços para o Brasil, 

não tendo perspectivas concretas de comercialização para o país num futuro 

próximo. Ainda assim, tal operação destaca-se das demais na medida em que 

envolve um produto que ainda não estaria disponível no mercado, constituindo, 

portanto, um novo mercado relevante que, ao menos em um primeiro momento, 

poderia ser considerado mundial. 
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próximo ou imediato; e (iii) o mercado relevante possuir abrangência 

geográfica nacional36. 

Controle / Participações Indiretas 

O conceito de controle no direito antitruste é dos temas que mais 

suscita discussões, tanto na academia37, quanto na prática – conforme se 

analisará nas próximas linhas. A existência de controle – unitário ou 

compartilhado – os conceitos de influência dominante e influência 

relevante38 são temas áridos que a legislação aplicável não torna mais claros. 

Assim, não surpreende que muitos casos não tenham sido conhecidos por 

questões relacionadas ao tema. 

Contudo, a análise inicial dos dados indica um amadurecimento das 

posições do Cade no que diz respeito à interpretação da LDC sobre o tema, 

o que felizmente transmite maior segurança jurídica à sociedade. Dos 25 

casos não conhecidos envolvendo discussões sobre controle, 15 

concentraram-se nos primeiros três anos e meio de vigência da lei, de modo 

que o número de casos notificados sem necessidade vêm caindo ano após 

ano. 

Um exemplo desse entendimento amadurecido que pode ter se 

refletido em melhores práticas pela comunidade antitruste está na 

interpretação das regras dos artigos 9 e 10 da Resolução nº 2/2012. Até o 

 

36 Sobre esse ponto, reitera-se os destaques aos entendimentos sobre exportações 

e surgimento de um novo mercado potencialmente mundial expostos, 

respectivamente, nos Atos de Concentração nº 08700.006037/2016-31 e 

08700.000686/2019-71. 
37 Nesse sentido, veja-se: COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, 

Calixto. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. 6ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2014, pp. 449-473; RODRIGUES, Eduardo Frade. O Direito Societário 

e a Estruturação do Poder Econômico. São Paulo: Singular, 2016; FRAZÃO, 

Ana. Direito da Concorrência: Pressupostos e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 

2017, pp. 169-241; e, SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. São 

Paulo: Malheiros, 2013, pp. 293-379. 
38 Acerca desses conceitos, ver as definições trazidas em COMPARATO, Fábio 

Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de Controle na Sociedade 

Anônima. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, pp. 459.  
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final de 2014, quatro casos39 foram notificados sem que as atividades das 

Requerentes se sobrepusessem horizontal ou verticalmente e que as regras 

de de minimis fixadas pela Resolução nº 2/2012 fossem atendidas. Após isso, 

apenas um caso foi notificado com a mesma temática40. 

Não obstante, é possível identificar outros dois conceitos que 

mereceriam ainda mais atenção para ser aclarados pelo Cade: (i) o conceito 

de controle, para evitar notificações de consolidação de controle (8 dos 25 

casos)41; e (ii) o conceito de grupo econômico, para evitar notificações de 

operações entre empresas do mesmo grupo (11 dos 25 casos42).  

Nos casos que envolvem o conceito de controle, as principais 

discussões consideram descobrir se determinado acionista é capaz de, 

individualmente, (i) estabelecer as diretrizes dos negócios e dirigir as 

atividades sociais da empresa investida; e (ii) orientar os órgãos de gestão e 

decisão dessa sociedade, no que toca às questões de cunho eminentemente 

concorrencial.  

Nos casos de alterações societárias intra-grupo, as principais 

discussões centram-se em descobrir se um novo agente econômico 

autônomo, fora do grupo econômico original, entraria na relação societária, 

i.e., se a operação notificada afetaria, em termos de relações societárias, 

diretamente terceiros fora do grupo econômico. Trocando em miúdos: tendo 

em vista as disposições do artigo 88 da LDC, um Ato de Concentração deve 

envolver, no mínimo, dois grupos econômicos, de forma que operações em 

que sociedades de um mesmo grupo figurem em todos os polos não serão 

conhecidas43. 

 

39 Atos de Concentração nº 08700.009569/2014-69, 08700.001423/2014-75, 

08700.000925/2013-06, e 08700.007119/2012-70. 
40 Ato de Concentração nº 08700.005265/2017-75. 
41 Atos de Concentração nº 08700.000301/2015-42, 08700.006429/2015-10, 

08700.010317/2015-63, 08700.012339/2015-68, 08700.007492/2016-54, 

08700.004121/2017-00, 08700.000543/2019-60, e 08700.000519/2019-21. 
42 Atos de Concentração nº 08700.009851/2012-84, 08700.009850/2012-30, 

08700.009472/2014-56, 08700.000329/2015-80, 08700.000328/2015-35, 

08700.006238/2015-58, 08700.008478/2015-97, 08700.006518/2016-47, 

08700.000378/2018-65, 08700.002105/2018-55, e 08700.001180/2019-80. 
43 A última operação não conhecida envolvendo discussões de controle a respeito 

de regra de consolidação indireta de controle societário que era prevista pela 
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Contratos Associativos 

Conforme apresentado acima, operações envolvendo contratos 

associativos são as que reúnem o maior número de decisões de não 

conhecimento. Entre os 27 casos envolvendo discussões sobre contratos 

associativos, ao menos 15 discutiram o compartilhamento de riscos e 

resultados44. Das decisões nota-se também que o conceito de 

empreendimento comum perpassa pela ideia de compartilhamento de 

estrutura, de pessoal ou de instâncias de coordenação ou governança 

conjunta45.  

Nesse sentido, em alguns casos o Cade entendeu que as operações 

notificadas consistiam, em realidade, em meros contratos de fornecimento, 

não havendo propriamente risco compartilhado, tendo em vista condições 

como volumes, comercialização de produtos de forma autônoma no 

mercado, não comprometimento da maior parcela da produção, condições de 

pagamento, entre outros46. Entendimento semelhante foi aplicado também a 

contratos de revenda de produtos em que as partes permaneciam 

independentes, não havia exclusividade e o acordo previa uma forma usual 

de pagamento pelo fornecimento dos produtos47. 

Ademais, conforme se depreende de casos como o Ato de 

Concentração nº 08700.004963/2016-72, o Cade já se manifestou 

expressamente no sentido de que o compartilhamento de riscos e resultados 

 

antiga redação do artigo 11 da Resolução nº 2/2012. Trata-se do Ato de 

Concentração nº 08700.005381/2012-80.  
44 Atos de Concentração nº 08700.004121/2019-63, 08700.002704/2019-50, 

08700.002194/2019-11, 08700.001572/2019-49, 08700.007372/2018-19, 

08700.004084/2018-11, 08700.001565/2018-66, 08700.006989/2017-36, 

08700.006533/2017-76, 08700.002529/2017-39, 08700.008484/2016-25, 

08700.004963/2016-72, 08700.004282/2016-12, 08700.011952/2015-68, e 

08700.006240/2015-27. 
45 Ato de Concentração nº 08700.004121/2019-63. 
46 Nesse sentido, Atos de Concentração nº 08700.002194/2019-11, 

08700.001572/2019-49, 08700.007372/2018-19, 08700.004084/2018-11, 

08700.006533/2017-76 
47 Ato de Concentração nº 08700.008484/2016-25. 
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estaria relacionado à ideia do compartilhamento de receitas ou prejuízos48, e 

de que o mero compartilhamento de custos não seria uma circunstância 

suficiente para caracterizar o compartilhamento de riscos49. 

A existência de previsões de exclusividade é também considerado 

um fator relevante para verificar a existência de empreendimento comum, 

compartilhamento de riscos e resultados, e possíveis efeitos anticompetitivos 

de um contrato. Em alguns casos, a ausência de previsões de exclusividade 

foi considerada como um dos fatores para não configuração de um contrato 

associativo50. 

Por fim, ainda sobre o conceito de compartilhamento de riscos e 

resultados, importante destacar também a análise feita no âmbito do Ato de 

Concentração nº 08700.001565/2018-66, em que o Cade analisou um Sailing 

Frequency Agreement e identificou que, em regra, esse tipo de contrato não 

preencheria os requisitos para notificação obrigatória. Da mesma forma, 

destaca-se o reconhecimento da ausência de compartilhamento de riscos e 

resultados também em precedentes envolvendo associações sem fins 

lucrativos51. 

No que diz respeito à análise de sobreposições horizontais e 

verticais, nota-se que a maior parte das operações não conhecidas segundo 

esse critério foi submetida ainda na vigência da Resolução nº 10/2014, que 

fixava parâmetros de concentração horizontal de 20% e integração vertical 

de 30% para que um acordo fosse tipificado como “contrato associativo”52. 

Entre as análises envolvendo sobreposições horizontais e relações 

verticais, destaca-se também os precedentes relacionados a Codeshare 

Agreements. Nesses casos, o Cade já sinalizou algumas vezes que a operação 

 

48 Ideia semelhante é desenvolvida no âmbito do Ato de Concentração nº 

08700.011952/2015-68, em que o Cade analisou contrato envolvendo patentes, 

considerando que tinha efeitos semelhantes a acordos de licenciamento não-

exclusivos. Nesse caso, o Cade entendeu não haver compartilhamento de riscos 

e resultados ou exclusividade. 
49 Atos de Concentração nº 08700.002194/2019-11 e 08700.006533/2017-76. 
50 Atos de Concentração nº 08700.004963/2016-72, 08700.008484/2016-25, 

08700.004084/2018-11, 08700.007372/2018-19, e 08700.004282/2016-12. 
51 Atos de Concentração nº 08700.002704/2019-50 e 08700.006989/2017-36. 
52 Nesse sentido, há precedentes envolvendo os dois critérios: Atos de 

Concentração nº 08700.012334/2015-35, 08700.010061/2015-94, 

08700.009926/2015-70, 08700.005118/2015-33, e 08700.001403/2015-85. 
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não será de notificação obrigatória quando as rotas compreendidas pelo 

contrato forem complementares e não sobrepostas, não concorrerem e não 

for atingido o critério de 20% de participação no mercado relevante 

afetado53. 

Por fim, há ainda dois precedentes interessantes que merecem 

atenção. O primeiro deles é o Ato de Concentração nº 08700.002887/2015-

80, que tratou da formação de um pool de compras para negociação conjunta 

de produtos e serviços utilizados de forma acessória. Nesse caso, o Cade 

verificou que as requerentes não teriam poder de compra significativo para 

os produtos e serviços indicados, que não eram significantes para suas 

atividades e essenciais para o desenvolvimento de sua atividade principal. 

Não verificando a existência de sobreposição horizontal de 20% em nenhum 

dos mercados afetados, no contexto da Resolução nº 10/2014, o Cade não 

conheceu da operação. 

Em um segundo caso, o Ato de Concentração nº 

08700.000831/2019-14, envolvendo um contrato de colaboração em relação 

a um ativo em pipeline, o Cade entendeu pelo não conhecimento da operação 

tendo em vista que o produto estaria em fase de desenvolvimento inicial e 

estaria longe de obter sua classificação ATC, não podendo ser considerado 

um potencial concorrente de qualquer outro produto, sendo impossível 

definir o mercado relevante envolvido na operação. Assim, por não ser 

possível considerar as partes como concorrentes no mercado objeto do 

contrato, a operação não seria de notificação obrigatória. O Cade ressalvou, 

porém, que esse precedente não implica que todos os acordos que envolvam 

pesquisas na mesma fase de ensaios clínicos não devam ser levados à 

apreciação da autoridade, mas apenas que esse caso concreto não cumpriria 

todos os requisitos elencados pela Resolução nº 17/2016. 

Dessa forma, pelos precedentes do Cade envolvendo contratos 

associativos, verifica-se que, apesar de a Resolução nº 17/2016 ter buscado 

aprofundar e delimitar os conceitos anteriormente trazidos pela Resolução nº 

10/2014 de “cooperação” e “relação de interdependência”, a definição da 

 

53 Nesse sentido, os Atos de Concentração nº 08700.006104/2016-18, 

08700.012314/2015-64, 08700.011682/2015-95, 08700.009389/2015-68, e 

08700.007365/2015-74. Ademais, ainda envolvendo discussões de Codeshare 

Agreements, destaca-se também o Ato de Concentração nº 08700.002529/2017-

39, em que o Cade verificou não haver empreendimento comum e 

compartilhamento de riscos e resultados pelo contrato trazido à análise. 
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abrangência dos conceitos de “compartilhamento de riscos e resultados” e 

“empreendimento comum” permanece como fator de frequentes dúvidas, 

sendo os precedentes de extrema relevância para aclarar esses pontos. No 

mesmo sentido, a partir da edição da Resolução nº 17/2016 e a exclusão das 

previsões de market share, o número de casos de não conhecimento em razão 

da concentração de mercado dos agentes diminuiu, mas a análise concreta 

dos casos ainda é de suma importância para avaliar questões muito 

específicas de um ou outro mercado ou contrato. Conforme apontado pela 

própria autoridade, há situações em que a análise necessita ser feita 

considerando todos os elementos específicos do caso concreto. 

Conclusão 

Este trabalho é elucidativo em, ao menos, três pontos. Em primeiro 

lugar, demonstra um esforço do Cade – e consideravelmente, seu sucesso – 

em construir um conjunto de decisões coerentes e estáveis. Em segundo 

lugar, ilumina a tentativa cotidiana da autoridade de locupletar, por meio dos 

precedentes, as inevitáveis e por vezes desejáveis lacunas legais. Por fim, 

reforça, à academia, a importância de revisitar o estudo de casos, para que 

seja possível acompanhar e apreender o racional da autoridade e, em larga 

medida, do antitruste. 

Nesse sentido, este trabalho torna clara a importância da existência 

de um órgão com alta capacidade técnica para firmar posições e diretrizes. 

Ainda, reivindicar que a autoridade continue a atualizar e adequar suas 

resoluções às necessidades dos novos mercados, e que torne cada vez mais 

simples e claras as diretrizes às empresas, para evitar o desperdício de 

recursos públicos e privados. Por fim, pleitear, da intelligentsia antitruste, 

que continue a acompanhar e sistematizar as decisões do Cade, a fim de 

promover e difundir o conhecimento entre todos os que constroem, 

diuturnamente, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.  
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O PULO DO GATO DE SCHRÖDINGER: MERCADOS 

DISRUPTIVOS EM 5G E O PAPEL DO CADE  

Alessandro Guimarães Pereira 

Resumo: Tal como o paradoxo do gato de Schrödinger, a análise antitruste 

pode se deparar com situações contraditórias e simultâneas. O presente artigo 

aborda uma discussão sobre os desafios para o Cade em mercados 

envolvendo tecnologia disruptiva, notadamente com a implantação iminente 

da tecnologia 5G no Brasil. Como os novos modelos de negócios alterarão a 

dinâmica concorrencial e quais impactos para a análise antitruste em tais 

mercados são os principais temas discutidos, tendo em vista a atuação do 

Cade e as perspectivas para um futuro favoravelmente incerto. 

Palavras Chave: Cade, 5G, Convergência, Efeito Amazon, Gato de 

Schrödinger, tecnologia disruptiva. 

Abstract - Like Schrödinger's cat paradox, antitrust analysis can run into 

contradictory and simultaneous situations. This paper discusses the 

challenges for Cade in disruptive technology markets, notably with the 

imminent deployment of 5G technology in Brazil. How the new business 

models will change competitive dynamics and what impacts for antitrust 

analysis on such markets are the main topics discussed, given Cade's 

performance and prospects for a favorably uncertain future. 

Keywords: Cade, 5G, Convergence, Amazon Effect, Schrödinger Cat, 

disruptive technology. 

Introdução 

Em 1935, o físico Erwin Schrödinger descreveu um experimento 

teórico que ilustrava o comportamento parodoxal das partículas subatômicas 

no mundo real, sendo uma alegoria bastante explicativa da mecânica 

quântica, mais especificamente do fenômeno da superposição quântica. Tal 

experimento popularizou-se como ‘o gato de Schrödinger’. 

É descrito, grosso modo, da seguinte forma: um gato é colocado 

em uma caixa lacrada junto com um mecanismo com um contador Geiger 

(um medidor de radiações ionizantes), um frasco de veneno, um martelo e 

uma substância radioativa. Quando ocorrer com a substância radioativa o 
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fenômeno do decaimento, ou seja, uma transmutação em que esta substância 

perde um pouco do seu poder radioativo, o contador Geiger detectará tal 

fenômeno e o mecanismo acionará o martelo para liberar o veneno, o qual 

irá matar o gato. O decaimento radioativo é um processo aleatório e não há 

como prever quando ocorrerá (SPEKTRUM,2019) 

Até que a caixa seja aberta, um observador não sabe se o gato está 

vivo ou morto, pois o decaimento radioativo pode ou não ter ocorrido. Para 

Schrödinger, o gato estaria, em fato, nos dois estados - ‘vivo e morto’ ao 

mesmo tempo - e assim permaneceria até que fosse observado. O estado do 

gato seria um duplo estado possível, superposto quanticamente e causador 

de efeitos simultâneos até o momento em que o observador abrisse a caixa e 

‘congelasse’ o instante, reduzindo o estado do gato a um só: ou vivo, ou 

morto. O observador operou assim uma escolha, ainda que aleatória, de uma 

determinada partícula que, podendo estar em diversos estados de energia 

simultâneos, superpostos, estava apenas em um ao ser flagrada, gerando o 

efeito conhecido. Este momento do conhecimento é o que se chama de ‘salto 

quântico’. 

O presente artigo não tem a pretensão de efetuar uma abordagem 

antitruste à luz da física quântica, mas se vale da alegoria do gato de 

Schrödinger pala ilustrar um desafio às autoridades antitruste, notadamente 

ao Cade, para a análise de operações e condutas envolvendo mercados com 

tecnologias disruptivas. Tais mercados, por seu dinamismo e pelo volume 

informacional em que se sustentam, tem o condão de produzir 

simultaneamente efeitos absolutamente contraditórios, ou seja, sendo 

plausível que um determinado player deste mercado esteja, por exemplo, 

adotando práticas típicas de condutas unilaterais, gerando efeitos 

anticompetitivos, mas, ao mesmo tempo, sua mesma atuação possibilita o 

ganho de eficiências que maximizam o excedente do produtor e do 

consumidor, com impactos positivos ao bem-estar geral.  

Mais do que efetuar a análise de efeitos ou pesar eficiências 

produzidas, o desafio à autoridade antitruste será, de maneira semelhante ao 

paradoxo de Schrödinger, detectar o momento oportuno de ‘abrir a caixa’ e, 

ainda, ter uma noção mais completa do que se está observando ao abrí-la: a 

empresa, a tecnologia e o mercado continuam se movendo mesmo ao serem 

observados, o que impõe um desafio de prospecção significativo ao Cade. 

Para exemplificar tais questões e traçar algumas conclusões quanto aos 

desafios à autoridade antitruste, utilizaremos como objeto da presente 
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discussão, especificamente, temas a serem enfrentados pelo Cade, em futuro 

próximo a partir da implantação e massificação da tecnologia 5G no Brasil. 

5G – Tecnologia disruptiva e desenho de novos mercados  

O recente bloqueio à operação da empresa de tecnologia Huawei 

nos Estados Unidos é um dos reflexos mais evidentes da guerra comercial 

entre aquele país e a China, refletindo-se no funcionamento de infraestruturas 

passivas e a distribuição dos componentes vitais (estruturas ativas) para o 5G 

pela empresa chinesa. Empresas norte-americanas como Qualcomm, Intel, 

Micron e Apple, além de empresas estrangeiras, mas com forte presença nos 

Estados Unidos, como a Samsung, são clientes da Huawei1. Da mesma 

forma, a Huawei utiliza em seus equipamentos componentes de empresas 

norte-americanas, de forma que este conflito vem dificultando sua atuação 

mundial (ela possui, por exemplo, 25 parcerias comerciais com a Europa e 

10 com o oriente médio) e colocando em dúvida o modelo, os custos e o 

tempo de implantação da tecnologia 5G em todo o mundo. A Huawei é líder 

tecnológica e, com certa distância frente aos rivais, detentora de maior escala 

de atuação2. A relevância deste caso extrapolou, naturalmente, a guerra 

comercial, gerando questões relevantes aos mercados de telecomunicações 

em todo o mundo, os quais que já estão se posicionando para implantar o 5G: 

quanto tempo efetivamente se levará para implantar a tecnologia, qual 

modelo para o suprimento da infraestrutura e sob quais custos isso ocorrerá? 

A tecnologia 5G corresponde à quinta geração de conectividade de 

dados e de internet móvel, representando o principal segmento dentro do 

mercado relevante de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e para a qual se preveem 

velocidades de download e upload de dados drasticamente maiores que atual 

4G (LTE), cobertura mais ampla e conexões mais estáveis. Opera com uma 

latência menor, ou seja, reduzindo sensivelmente o tempo de transmissão de 

uma quantidade muito maior de dados. Seu funcionamento se dá em faixas 

de frequência mais altas, de maior capacidade, mas com comprimentos de 

ondas menores, com alcance mais curto. (J. G. Andrews et al, 2014; F. K. 

 

1 https://www.nytimes.com/2019/05/20/technology/google-android-huawei.html - acesso em 

13.08.19 
2 https://phys.org/news/2019-01-huawei-telecoms-giant-world.html - acesso em 

28.08.18 

https://www.nytimes.com/2019/05/20/technology/google-android-huawei.html
https://phys.org/news/2019-01-huawei-telecoms-giant-world.html
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Jose et al, 2018). O 5G é naturalmente vinculado à massificação da Internet 

das Coisas (IOT), a qual permite, por exemplo, a viabilidade de veículos 

autônomos e melhoria nos sistemas de transporte, reforço tecnológico e 

comunicacional à automação industrial e Machine to Machine  (M2M), 

otimização de sistemas e cadeias de logística, reforço à eficiência no 

agronegócio, transformação das cidades por meio da integração total entre 

diversos serviços públicos e demandas dos cidadãos. Em resumo, o aporte 

tecnológico do 5G para o IOT indica uma transformação semântica da 

sociedade no que diz respeito à eficiência na integração entre as pessoas e as 

coisas e, por isso mesmo, no consumo e na produção. 

Para viabilizar sua implantação e garantir alcance e cobertura, 

haverá um rearranjo da infraestrutura existente para operação dos espectros 

de radiofrequência para armazenamento e difusão dos dados, de forma que a 

integração vertical já existente no mercado também sofrerá transformações. 

Atualmente o SMP é altamente integrado ao mercado relevante de serviços 

de construção, gestão e operação de infraestrutura para telecomunicações 

(Cade,2019). Para além das tradicionais torres rooftop e greenfields, que já 

estão instaladas em grandes centros urbanos, haverá um aumento 

exponencial das antenas/módulos menores, do tipo small cells e da 

denominada tecnologia MIMO (multiple-input multiple-output) 

(TELECO,2019). O esquema abaixo apresenta uma estimativa de como será 

montada a estrutura física para transmissão de dados na tecnologia 5G: 
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Arquitetura de transmissão do 5G combinando tecnologia Massive MIMO 

e small cells.3 

 

Trata-se de um novo mercado de infraestrutura a ser explorado 

pelas tradicionais towercos, pelas telcos e possivelmente por players 

integrados em outros mercados com interesses futuros relacionados a IOT, 

posto que a massificação de small cells e novos componentes tecnológicos 

que viabilizam um grande volume de dados tendem a criar novos nichos de 

mercado. Dado que a guerra comercial envolvendo a Huawei já envolve o 

domínio tecnológico e a escala de distribuição, instalação e manutenção de 

equipamentos deste nível, a exploração dos mercados de dados (notadamente 

o ‘atacado de dados’) em grandes centros urbanos tende também a extrapolar 

a dicotomia atual entre telcos e towercos.  

Os custos devem ser considerados ao se prospectar estes novos 

nichos. Haverá um alto custo a ser pago pelas frequências adquiridas nos 

leilões da ANATEL, para implantação da tecnologia e sua infraestrutura 

física e também para sua massificação, com retorno estimado dos 

investimentos em um prazo de 10 anos (GSMA, 2018). Por outro lado, o 5G 

 

3 In: https://www.researchgate.net/figure/Heterogeneous-architecture-of-5G-with-

combination-of-Massive-MIMO-and-small-cells_fig1_328836812 - acesso em 10.09.19 

https://www.researchgate.net/figure/Heterogeneous-architecture-of-5G-with-combination-of-Massive-MIMO-and-small-cells_fig1_328836812
https://www.researchgate.net/figure/Heterogeneous-architecture-of-5G-with-combination-of-Massive-MIMO-and-small-cells_fig1_328836812
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significará um aumento exponencial na disponibilidade para tráfego e 

volume de dados, graças a estas novas redes e frequências, sendo presumível 

que haverá capacidade ociosa de essential facility, mesmo com o aumento 

estimado para o futuro, conforme gráfico abaixo, do uso de dados pelos 

consumidores em varejo ou no atacado. 

Estimativa de consumo de dados por mês com a implantação do 5G.4 

 

Ao ponderar-se estes fatores, a saber, altos custos e capacidade 

ociosa presumida, é natural que venham a ocorrer mais contratos de ran 

sharing entre operadoras de telefonia incumbentes, as quais visarão reduzir 

custos operacionais e obter economias de escala na implantação e na 

acomodação à nova tecnologia. O mercado de SMP é concentrado no Brasil, 

possuindo atualmente 4 grandes players estabelecidos. Ao mesmo tempo, 

acompanhando o que vem ocorrendo em outros países, este mercado abriu-

se também às operadoras do tipo Mobile Virtual Network 

Operators (“MVNO”)5, as quais não possuem redes ou frequências próprias 

e operam em Rede Virtual (RRV-SMP), viabilizadas por meio de contratos 

com outras operadoras de SMP. Pelas próprias características do mercado 

 
4 In: https://5g.co.uk/news/video-streaming-and-faster-5g-speeds-data-usage-surge/4274/ - 

acesso em 25.05.19 

5 Conforme regulamentado pela Resolução ANATEL nº 550/2010. 

https://5g.co.uk/news/video-streaming-and-faster-5g-speeds-data-usage-surge/4274/
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atual, as MVNO compram lotes de serviços (minutos de voz, pacotes de 

dados, SMS, MMS, etc.) das operadoras maiores em um sistema de atacado, 

os revendendo aos segmentos que visam atingir. São empresas com menores 

custos operacionais e baixos custos afundados e que atualmente dependem 

da oferta de operadoras maiores para entrarem e se manterem no mercado. 

A ampliação da capacidade disponível e os altos custos com o 5G 

indicam que as MVNO terão um novo status no mercado, podendo adquirir 

pacotes maiores das operadoras incumbentes, atuando assim como 

financiadoras do próprio crescimento deste mercado. As MVNO entrantes 

poderão inclusive ser empresas verticalizadas, como empresas plataforma,  

atuantes em mercados de dois lados ou empresas que atuem em mercados 

‘tradicionais’ em que tráfego e volume de dados podem ser uma proxy 

fundamental para evolução dos próprios negócios via IOT para permanência 

no mercado: bancos, seguradoras, empresas de logística, planos de saúde etc. 

Conforme estudo recente da GSMA Intelligence, 

5G and IoT will open up new opportunities to tap diverse enterprise 

demands in sectors from manufacturing to power generation. The push 

to the edge raises a tension. Services could be hosted solely within the 

operator’s own network (private hardware) or on hardware owned and 

operated by third-party cloud providers (public hardware). Telcos will 

become frenemies with Amazon Web Services (AWS), Microsoft, 

IBM and other cloud companies: on the one hand, they will compete 

for enterprise clientes on low-latency IoT and analytics; on the other 

hand, they will be partnering or outsourcing for capacity. For 

operators, this raises the question as to whether IoT and 5G enterprise 

services will be sold as connectivity only (lower value) or as part of a 

service package including analytics (higher value). It may be that 

high-grade connectivity is offered as na ‘anchor service’ but not priced 

independently of the wider service package. In any case, 

consultant‑style thinking “in the client’s shoes” becomes as important 

as off-the-shelf technology sales. (GSMA,2018) 

A preocupação antitruste em mercados de Plataforma, por 

exemplo, já vem sendo explorada por diversos autores e sendo uma temática 

recorrente, inclusive, da escola neo-brandeisiana. De tais discussões, 

importa ressaltar a noção de que há cada vez mais preocupações a serem 

enfrentadas por autoridades antitruste e que envolvem concentração, 

exercício de poder de mercado e abuso de posição dominante por empresas 
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que intermediam atividades econômicas valendo-se de uma plataforma 

virtual, geradora e consumidora de dados. 

A este respeito, são oportunas as palavras de Lina M. Khan, no já 

célebre artigo Amazon's Antitrust Paradox, sobre possíveis efeitos na 

atuação de empresas que se tornam plataformas digitais dominantes, como a 

Amazon: 

Como as holdings de bancos, a Amazon - juntamente com algumas 

outras plataformas dominantes - agora desempenha um papel crucial 

na intermediação de faixas de atividade econômica. A própria 

Amazon controla efetivamente a infraestrutura da economia da 

Internet. (...) Permitir que uma plataforma dominante verticalmente 

integrada opte por quem disponibiliza seus serviços e em que termos, 

tem o potencial de distorcer a concorrência leal e a economia como 

um todo. (KHAN,2016) (tradução nossa) 

O advento do 5G potencializará o efeito de convergência das 

empresas de telecomunicações, detentoras dos direitos de uso do espectro de 

radiofrequência, pois a ampliação da capacidade e o incremental tecnológico 

facilitarão a conectividade e a distribuição de novos serviços. Para além dos 

elementos tradicionais de convergência existentes no mercado, como os que 

agregam STFC, SMP, SCM e TV por assinatura, há a tendência de se 

agregarem plataformas OTT, parcerias para produção de conteúdos, serviços 

de armazenamento na nuvem e serviços de gestão de IOT para pessoas físicas 

e para grandes empresas, por exemplo.6 

Por outro lado, à luz do citado por Khan, haverá um reforço 

substancial aos outros tipos de convergência por players ‘multiplataforma’, 

atuando em diversos mercados, verticalmente integrados ou não, mas com 

atuação em escala e acúmulo de base informacional que podem gerar 

desequilíbrios concorrenciais em quaisquer dos mercados relevantes em que 

atuam, ainda que ocorram, por exemplo, benefícios ao consumidor por queda 

de preços via empacotamento, ganhos de escala ou, simplesmente, por 

estratégia ampliada de ‘compra de mercados’. 

 

6 Observa-se que há uma tendência de que o legislador libere a propriedade 

cruzada entre programadores e distribuição de conteúdo, conforme Projeto de lei 

nº 3.832/2019. 
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Para além da Amazon, empresas como Uber e Netflix tem 

estratégias de conquista de mercados que, inclusive, podem abrir mão da 

rentabilidade no curto prazo, visando aumentar a priori o valor da própria 

empresa por meio da captação de clientes e da integração deles ao seu 

modelo de oferta. A empresa, e suas ações, se valorizam pelo modelo 

disruptivo e pela aposta na crescente base de clientes. A redução de margem 

é entendida como um investimento e as ações se valorizam, gerando 

EBITDA futuro, com expectativa de crescimento efetivo da empresa pelo 

aumento de sua base, fidelização e controle sobre a escolha dos clientes 

fidelizados.  

Haverá uma tendência de empresas de tecnologia tornarem-se, 

grosso modo, plataformas de diversos serviços em varejo e atacado, sendo 

indutoras de novas demandas e novos mercados (dos quais também serão as 

pioneiras), ou seja, poderão agregar os serviços e juntar players de mercados 

distintos visando não só aumentar portfólio, mas de criar integrações 

verticais também disruptivas, potencializando o que se define como ‘efeito 

Amazon’. 

Para o caso do 5G, aqui em análise, tem-se um fato regulatório que 

é definido pela ANATEL (ANATEL,2016), que prevê a obtenção de 

espectros de radiofrequência por meio de leilões com especificações de 

destinação, como SMP e Serviço de Comunicação Multimídia (SCM). A 

implantação do 5G, aliás, tende a se iniciar com forte impacto neste último 

mercado, dado que haverá mais facilidade para se oferecer banda larga 

residencial wireless, reduzindo potenciais custos de infraestrutura a varejo e 

alterando a concorrência existente no mercado atual.7 

Pela própria configuração tecnológica possivelmente não haverá 

divisões futuras nos mercados de dados, ou seja, mercados de SMP e SCM 

tendem a se tornar únicos, com potencial de se agregarem a estes também 

outros mercados, de modo que o produto de toda essa convergência seja a 

proxy tanto pela ótica da oferta como pela demanda, resultando em 

concorrência por pacotes e serviços agregados. Tais pacotes tenderão, por 

exemplo, a oferecer ao consumidor final diversos produtos que trafegam em 

uma grande faixa de dados, envolvendo telefonia celular, uso ilimitado de 

 

7 Como se lê, por exemplo, em https://canaltech.com.br/telecom/tim-inaugura-

centro-de-pesquisas-para-o-5g-para-levar-maior-impacto-a-industria-149113/ - 

acesso em 10.09.19 e em https://pcworld.com.br/5g-no-brasil-huawei-faz-

testes-com-tim-claro-oi-e-vivo/ - acesso em 01.09.19 

https://canaltech.com.br/telecom/tim-inaugura-centro-de-pesquisas-para-o-5g-para-levar-maior-impacto-a-industria-149113/
https://canaltech.com.br/telecom/tim-inaugura-centro-de-pesquisas-para-o-5g-para-levar-maior-impacto-a-industria-149113/
https://pcworld.com.br/5g-no-brasil-huawei-faz-testes-com-tim-claro-oi-e-vivo/
https://pcworld.com.br/5g-no-brasil-huawei-faz-testes-com-tim-claro-oi-e-vivo/
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aplicativos, banda larga residencial (ou transportada para um número 

definido de localidades), acesso a plataformas OTT, acesso a armazenamento 

na nuvem, download de conteúdos diferenciados e acesso a serviços de IOT 

(como: câmeras de monitoramento residencial; rastreador de veículos, 

animais domésticos e crianças; acesso a plataformas de dados inteligentes 

para busca diferenciada de produtos, passagens, hospedagens etc.).  

Este parece, no nosso entender, ser um ponto de partida para este 

mercado, mas o seu desenvolvimento agregará diversos novos conceitos de 

consumo que ainda surgirão. Portanto, o relacionamento das atuais 

operadoras de telecomunicações com o mercado imporá mudanças nos seus 

business core, impondo reconfigurações drásticas em seus nichos de atuação, 

além de indicar que o estabelecimentos de parcerias, joint ventures e 

diversificação dos negócios significarão a própria sobrevivência em novos 

mercados.    

Estudo prospectivo elaborado pela Singularity University 

(CLEAR,2018) indicou o impacto de novas tecnologias para o surgimento 

de novos mercados, ano a ano, até 2038. A grande maioria dos pontos 

levantados envolvem mudanças disruptivas e todas elas dependem de IOT e 

de alto tráfego de dados, como carros autônomos, impressoras 3D para 

roupas, agricultura vertical eficiente, alto tráfego de drones, geração de 

energia solar e eólica, acompanhamento da saúde etc. 

Isso impõe também desafios ao Cade. O mercado de 

telecomunicações tal qual existe atualmente já é objeto de preocupações 

concorrenciais, seja por ser muito concentrado, seja porque há movimentos 

que podem incentivar a uma redução ainda maior do número de players, com 

riscos inclusive de coordenação entre agentes econômicos (Cade,2019). Ao 

mesmo tempo, este mesmo mercado já se movimenta frente ao futuro 

próximo com o 5G e os presumíveis impactos aqui resumidamente 

abordados e que definirão novos modelos concorrenciais. Tais modelos serão 

baseados na multiplicidade de serviços e com possibilidades de agrupamento 

de players de mercados distintos, integrados sob a lógica do ‘mercado por 

dados’, o que pode representar verticalizações ao limite. Situações 

contraditórias podem ocorrer simultaneamente, cumprindo-se sopesá-las 

com um olhar apurado - e tecnicamente qualificado - à luz da teoria e da 

realidade detectada. A capacidade da autoridade antitruste de se efetuar 

análises empírico-dedutivas, praxe do Cade, será aguçada com estes desafios 

postos.  
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Uma tecnologia divisora como o 5G pode estimular mais 

inovações, novos mercados, e, consequentemente, novo entrantes, reduzindo 

preços e promovendo maior bem estar geral, mas, ao mesmo tempo, pode 

incentivar a atuação conglomerada ou em estruturas verticalmente fechadas, 

cujos dados são a essential facility que permite ao agente exercer poder de 

mercado e abusar de sua posição dominante. Teorias relevantes sobre análise 

de possíveis práticas exclusionárias, como relacionadas às políticas de 

descontos ou pacotes (rebates e bundling), ao contrário de se tornarem 

obsoletas, ganharão novas estruturas de análise, sendo relevante seu 

conhecimento e sua abordagem em estudos prospectivos e frente ao 

surgimento de outras realidades (relevante, por exemplo, teorias de MOTTA, 

FUMAGALLI et al.,2018).  

Em recente estudo, o grupo de trabalho em economia digital das 

agências antitruste dos BRICs endereçou estes potenciais e também as 

preocupações: 

As Brazil states, large amounts of data about a user’s preferences and 

characteristics are crucialto inform the creation of content that is better 

tailored to people’s interests, as well as for the development of more 

efficient products and services. In other words, as presented by India, 

the use of big data by firms for the development of products and 

processes has the potential to generate substantial efficiency and 

productivity gains, as the information harvested by internet companies 

contribute to the reduction of production costs and to quality 

improvement in such markets. The development of innovation 

technologies such as ecommerce, ride hailing apps, online wallets and 

web-based search services are dependent on the data held by firms. 

The CCI notes that the rise of new business models based on collection 

and processing of big data is currently shaping the world, and that with 

the development of data mining and machine learning, businesses are 

able to offer innovative, high-quality, and customized products and 

services at low or zero monetary prices. Further, data could be used to 

better target advertising and generate artificial intelligence (AI) based 

innovations, generating high revenues. However, a number of 

competition problems can arise due to the need to access and use big 

data. As stated by Cade, precisely because the collection and 

processing of data are determinants to which companies can compete 

and thrive in digital markets, restrictions in the access to data can 

prevent companies from offering goods and services at competitive 

levels, which makes them less likely to survive in data-driven markets, 



REVISTA DO REVISTA DO IBRAC Número 1 - 2020 

121 

leading to a decrease in competition. As an example, in 2016, the 

Brazilian antitrust authority analyzed a case in which Brazil's leading 

banks formed a joint venture for credit scoring. Credit scoring 

companies are two sided platforms with strong network effects. 

Financial institutions are the main suppliers of inputs (information 

about users’ financial transactions) to credit bureau, while they are 

also the main consumers of bureau’s products (credit scores). Thus, 

Cade was concerned the transaction would lead to vertical integration. 

In this case, Cade analyzed whether data (information about 

consumers) was an entry barrier. (Cade et al,2019) 

Alguns desafios ao Cade frente à implantação do 5G  

A entrada da nova tecnologia gerará um redesenho dos negócios 

das operadoras de telecomunicações. Ao mesmo tempo, deslocará outros 

players para se integrarem à elas, seja via MVNO, seja via parcerias, joint 

ventures e investimentos, sendo estes últimos indicativos de possíveis 

participações societárias.  

Tem-se ainda que empresas que são plataformas, muitas com 

aporte de fundos de investimento, tendem a se integrar verticalmente ao 

‘grande mercado’ que possivelmente surgirá da convergência entre SMP, 

SCM, Plataformas OTTs e serviços de nuvem e IOT. 

À luz de tais discussões apresentadas, resumimos alguns pontos de 

atenção ao Cade, relacionados à análises de concentrações neste mercado e 

de possíveis condutas que poderão ocorrer, seja com um ou com muitos 

players, seja em um determinado momento ou de maneira continuada na 

linha do tempo: 

i. As operadoras atuais terão dificuldades em financiar 

isoladamente a entrada no 5G. Visando justificáveis 

eficiências, tenderão a aumentar os contratos de ran sharing, 

inclusive e principalmente com compartilhamento de 

espectro. A busca por eficiência tende a beneficiar o 

consumidor, mas há um risco de coordenação, ainda que 

tácita, que pode uniformizar preços ou serviços ou, ainda, 

limitar oferta de dados por um efeito de acomodação; 

ii.  As grandes operadoras irão também rever seus modelos de 

negócio, visando melhor concorrer e capturar mercados que 
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estão surgindo. Há uma tendência de aumentarem contratos 

de joint venture com players de mercados distintos visando 

explorar sinergias. Tais contratos podem gerar eficiências, 

mas há riscos de que tais sinergias gerem condutas de venda 

casada e preços discriminatórios. Ao mesmo tempo, tais 

joint venture podem estar relacionadas à entrada no mercado 

de atacado em IOT, indicando ser necessário também um 

olhar mais apurado quanto às eficiências vis a vis prejuízos 

concorrências decorrentes de eventuais integrações. Por fim, 

cumpre-se um cuidado mais sensível aos cruzamentos, 

participações societárias e níveis de decisões nos conselhos 

de administração dos grupos econômicos que se formarem; 

iii.  Operadoras MVNO poderão comprar pacotes maiores de 

dados, podendo rivalizar em nichos específicos, mas em 

maior escala, notadamente em M2M e IOT. Empresas de 

mercados distintos poderão criar MVNO para atender seus 

próprios negócios, como bancos, seguradoras, empresas de 

transporte e logística e empresas de saúde que atuam em 

mercados de dois lados (planos de saúde, hospitais). Tais 

integrações podem ensejar preocupações de fechamento 

vertical, gerando efeitos de preferências e enforcement às 

suas redes de dados; 

iv.  O efeito de convergência alterará a lógica do mercado de 

dados e ampliará, a curto prazo, o potencial concorrencial 

porque as mudanças de legislação favorecerão a entrada de 

players globais verticalizados. Em tese, empresas produtoras 

de conteúdo nacional, como as tradicionais emissoras de 

televisão, terão dificuldades em concorrer com esta estrutura 

verticalizada e globalizada, principalmente porque possuem 

menor capacidade em inovar e em captar investimentos e 

financiamentos frente a concorrentes mais eficientes. 

Estima-se, por exemplo, um período de 5 anos de juros mais 

baixos em nível mundial, aumentando a aposta de grandes 

investidores em empresas disruptivas, com maior 

possibilidade de retorno em prazos menores. Assim, 

tradicionais emissoras, que produzem conteúdo 

eminentemente nacional, em língua portuguesa, tendem, 

ainda em tese, a concorrer por nichos de mercado 

relacionados à produção de conteúdo para plataformas OTT, 
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visando público nacional, de Portugal e alguns países 

africanos. De toda forma, mesmo havendo a entrada de 

novos e grandes players internacionais, rivalizando por esta 

convergência mercado, há uma tendência ao efeito de 

concentração do mercado, sendo necessário ao Cade dosar 

sua atuação quanto a possíveis condutas unilaterais, 

notadamente aquelas relacionadas ao fechamento vertical e 

às concentrações em mercados relacionados; 

v. Cada vez mais, conforme a literatura recente vem 

apontando, haverá a tendência de ‘concentração de dados’ – 

ou ‘efeito Amazon’ - que podem ser, a longo prazo, 

geradores de efeitos anticoncorrenciais, principalmente na 

perspectiva do controle sobre as escolhas e os hábitos. É 

crível que o interesse de um grande player não é o de ter 

meramente o poder de definir o preço, mas sim de ter o poder 

de conhecer o preço que cada consumidor está disposto a 

pagar. Em plataformas de marketplace, por exemplo, há uma 

tendência, por meio de algoritmos, em captar tais 

movimentos, captando-se preços de concorrentes e 

manipulando-se o próprio preço. Ainda que o dinamismo do 

mercado seja um incentivo a práticas exclusionárias, nem 

sempre os efeitos são adversos ao consumidor, cabendo 

também ao Cade – não isoladamente, posto as interfaces 

com outros agentes públicos e privados que tais 

comportamentos ensejam – analisar riscos ao bem-estar 

geral, principalmente no longo prazo.   

Conclusão 

A implantação da tecnologia 5G será benéfica para a sociedade, em 

geral, e também ao ambiente concorrencial, especificamente. Ela é portadora 

de uma inovação disruptiva e tem o potencial de permitir o surgimento de 

novas tecnologias. A inovação é um traço fundamental na promoção da 

concorrência, porque é geradora de eficiências e, em última instância, 

aumenta o bem-estar geral.  

Evidente que a entrada do 5G afetará, inicialmente, as grandes 

operadoras de telefonia, mas seu impacto se estenderá pelo mercado como 
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um todo. As tendências indicadas na presente argumentação revelam, antes 

de tudo, que haverá um incremento de rivalidade, visando ocupar mercados 

que serão radicalmente redesenhados e em criar novos, os quais demandarão 

mais inovação, com potencial favorável à melhoria no bem-estar geral. 

Há também, evidentemente, riscos de uma miríade de condutas 

anticoncorrenciais serem potencializadas pela escala, pelo acúmulo de 

informações e pelo próprio poder de mercado de empresas que tendem a 

estar, cada vez mais, integradas horizontalmente e verticalmente e atuando 

como plataformas. 

Assim, o que se desenha, tal qual a situação paradoxal do gato de 

Schrödinger, é um cenário com potencial para situações aparentemente 

contraditórias, decorrente de inovações constantes e mudanças de 

comportamentos em todo um mercado. Como exemplo, condutas de um 

player poderão ser simultaneamente anticoncorrenciais e, talvez 

paradoxalmente, benéficas ao bem-estar geral. Poderão, ao mesmo tempo, 

forçar um fechamento de mercado e colateralmente incentivar a criação de 

outros, em tempo significativamente curto para a conduta prévia ser 

detectada. 

Conclui-se, considerando estas mesmas contradições que moldam 

o ambiente concorrencial, que o Cade vem também atuando na fronteira da 

inovação, reforçando constantemente seu potencial analítico e suas 

prerrogativas institucionais. É uma autoridade que vem enfrentando 

favoravelmente diversos desafios e, inclusive, promovendo importantes 

discussões sobre o mercado de tecnologia, indicando que tem segurança 

quanto às suas intervenções. De forma que, para além da missão de atuar em 

favor da livre concorrência e na repressão do abuso do poder econômico, o 

Cade imbui-se do desafio de, ao abrir a caixa preta de Schrödinger, revelar o 

gato sempre vivo. 
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A DEFESA DA CONCORRÊNCIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS: 

UMA ANÁLISE À LUZ DA TEORIA ECONÔMICA DOS LEILÕES 

Cristiano Jorge Poubel de Castro 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo identificar, à luz da teoria 

econômica dos leilões, mecanismos de aprimoramento da concorrência em 

licitações públicas. Constatou-se nessa pesquisa uma tendência recente do 

uso de instrumentos não competitivos para seleção de fornecedores pela 

Administração Pública Federal. Diante desse cenário, abordou-se elementos 

explorados pela teoria econômica dos leilões (assimetria de informação, 

preço reserva, maldição do vencedor e custos de transação) para auxiliar na 

propositura da modificação nos instrumentos atuais de licitação, 

incentivando-se um ambiente que maximize a concorrência dos participantes 

privados nas compras públicas federais de bens e serviços. 
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Introdução 

A manutenção da concorrência no segmento de compras 

públicas é uma prerrogativa constitucional que norteia os atos da 

Administração Pública. Entretanto, a utilização de instrumentos não 

competitivos de seleção de fornecedores vem aumentando 

significativamente nos últimos anos, em especial quando se trata de 

bens e serviços de tecnologia da informação. 

Nesse cenário, a questão principal desse trabalho fixa-se na 

identificação de possíveis deficiências dos mecanismos competitivos 

atuais de seleção de fornecedores e proposta de aprimoramento que 

permita a retomada de um ambiente de livre concorrência nas compras 

públicas brasileiras. 
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Para atingir tais objetivos essa pesquisa adotou como 

abordagem científica a análise comparada entre os aspectos atuais dos 

instrumentos de licitações e os conceitos presentes na teoria 

econômica dos leilões e a análise estatística de dados obtidos do 

ambiente gerencial da Sistema Integrado de Administração de 

Serviços Gerais (SIASG). 

Esse trabalho divide-se em três partes. A primeira parte 

explora o perfil recente de utilização de instrumentos de seleção de 

fornecedores com vistas a verificar a hipótese de crescimento do uso 

de mecanismos de compra direta em detrimento da realização de 

licitações pela administração pública federal. 

Em seguida, abordam-se os principais elementos discutidos 

na teoria dos leilões aproximando-se aos aspectos e características dos 

mecanismos de licitação atuais, com vistas a identificar possíveis gaps 

e oportunidades de melhoria. 

Por fim, esta pesquisa explora possíveis medidas concretas de 

aprimoramento dos mecanismos atuais com o enfoque em incentivos 

que favoreçam a manutenção de um ambiente eficiente e de ampla 

concorrência.  

O desafio da manutenção da competitividade em compras públicas 

A regra geral prevista no inciso XXI do artigo 37 da 

Constituição Federal elege a licitação como instrumento promotor da 

igualdade na contratação de agentes privados pelo poder público 

(Saraiva, 2012). Nas palavras de Eros Roberto Grau (2012), a licitação 

visa à satisfação do interesse público, pautando-se pelos princípios da 

competição e da isonomia, com vistas a proporcionar à Administração 

a possibilidade de realizar o negócio mais vantajoso e a assegurar aos 

administrados a oportunidade de concorrerem, em igualdade de 

condições. 

Tomando-se como premissa a orientação constante da Carta 

Magna pelo estímulo à concorrência nas contratações junto à 

administração pública, surge um primeiro questionamento: a 



Prêmio IBRAC-TIM 2019 

128 

administração pública utiliza como instrumento de seleção meios que 

induzem a concorrência entre os agentes privado? 

Para responder a essa questão, observou-se a distribuição, por 

instrumento de contratação pública, do valor de total homologado para 

bens e serviços de qualquer natureza ao longo dos últimos dez anos. 

Assim, o gráfico a seguir demonstra que a modalidade predominante 

nesse período foi o pregão eletrônico, ou seja, um instrumento que 

estabelece um cenário competitivo entre os agentes. 

Gráfico 1 - Histórico do montante homologado em disputas públicas para 

aquisição de bens e serviços não tecnológicos 

 

Fonte: Elaboração própria baseada em dados extraídos do SIASG 

A evolução histórica apresentada no gráfico acima do uso dos 

chamados instrumentos competitivos de seleção de fornecedores em 

detrimento ao uso de mecanismos de seleção direta de fornecedor revela que 

apesar de haver uma prevalência de instrumento competitivos, nota-se um 

aumento da participação de instrumentos de seleção direta (contratação por 

dispensa de licitação ou inexigibilidade).  
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Essa tendência mostra-se evidente quando se aborda o segmento de 

tecnologia da informação. A mesma análise histórica evidenciou que o uso 

do pregão eletrônico se manteve predominante até 2016 em termos de valor 

total homologado. A partir de 2017, a contratação direta (dispensa de 

licitação e inexigibilidade) prevaleceu frente ao pregão. 

Gráfico 2 - Histórico do montante homologado em disputas públicas para 

aquisição de bens e serviços tecnológicos 

 

Fonte: Elaboração própria baseada em dados extraídos do SIASG 

Para melhor entender a tendência crescente do uso de instrumentos 

não competitivos ou que restringem de certa forma a concorrência entre os 

participantes, observou-se a evolução histórica do volume financeiro 

empenhado em contratos públicos derivados de atas de registro de preço. 

A ata de registro de preço é um instrumento controverso no 

ordenamento jurídico brasileiro. Na visão de grande parte dos gestores 

públicos, o sistema de registro de preços é um instrumento fundamental por 

permitir a implementação de uma logística similar ao “just in time”, por 

possibilitar a condução do planejamento do processo de compras sem o 

prévio empenho (exigindo-o apenas no momento da assinatura do contrato) 

e por possibilitar a chamada adesão tardia (carona). 
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Essa figura da adesão tardia apresenta-se como um instrumento 

capaz de agilizar o processo de contratação, não sendo necessária a 

realização de uma licitação, uma vez que já houve um processo seletivo que 

dotou a empresa do direito de efetuar o contrato nas condições e quantidade 

estabelecidas na ata de registro de preços. 

Entretanto, tal facilidade aliada à subjetividade da escolha do 

fornecedor ou do produto pode resultar em um uso indiscriminado do 

instrumento, desvirtuando as finalidades originais desse sistema. Na visão de 

Bruno Dantas1, boa parte da doutrina aponta que a prática do carona 

representa uma possível afronta a princípios constitucionais, em específico 

em relação ao princípio da competição, da igualdade de condições entre os 

licitantes e da busca da maior vantagem para a Administração Pública, em 

outras palavras tem-se um caminho aberto para a fuga à licitação. 

Assim, uma análise dos montantes empenhados em contratos 

derivados da adesão tardia a atas de registro de preços mostrou uma escalada 

acentuada dessas práxis, seja para contratos de tecnologia (ultrapassando a 

ordem de 800 milhões de reais ao ano), seja para outros tipos de objeto 

(alcançando a ordem de 2,4 bilhões de reais), conforme gráfico a seguir. 

Gráfico 3 - Empenhos em contratos decorrentes de adesão tardia (carona) a 

atas de Registro de Preços 

 

Fonte: Elaboração própria baseada em dados extraídos do SIASG 

 

1 Ministro do Tribunal de Contas da União relator do Acórdão TCU n°1297-P 

que enuncia o dever do órgão gerenciador em justificar eventual previsão 

editalícia de adesão à ata por órgãos ou entidades não participantes ("caronas") 

dos procedimentos iniciais, uma vez que tal instituto da adesão prevista no art. 

22 do Decreto n° 7.892/2013 é uma possibilidade anômala e excepcional. 
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Nota-se que as curvas de empenhos apresentam um 

comportamento similar ao longo do período, à exceção do último ano. Essa 

mudança de tendência para contratos de TIC decorreu da edição do Decreto2 

n° 9.488/2018 publicado com intuito de reduzir o volume de adesões a atas 

de registro de preços e frear em definitivo a adoção indiscriminada desse 

recurso para compras de produtos de tecnologia.  

Assim, pode-se ver que o montante empenhado para produtos de 

TIC entre 2017 e 2018 sofreu uma redução de 4%, ao passo que para os 

demais produtos não afetados pelas medidas do referido Decreto houve um 

acréscimo de 12%.  

Contudo, na busca de se coibir uma prática de cerceamento da 

competitividade (a adesão tardia ou carona), a Administração Pública 

praticamente inutiliza um poderoso instrumento de gestão de compras 

públicas, o registro de preço. Diante desse dilema entre a indução do uso de 

práticas competitivas e a escassez de instrumentos eficientes de seleção, as 

seções seguintes desse trabalho irão procurar responder a este 

questionamento: será possível implementar um instrumento de seleção 

eficiente que estimule a competição em ambiente de compras públicas? 

Aspectos da teoria econômica de leilões aplicados à competitividade  

Para auxiliar na resposta à questão anterior, esta seção 

apresentará os principais aspectos da teoria dos leilões que esse estudo 

se fundamentou. Segundo Klemperer (1999), o leilão é uma das 

formas mais antigas de compra e venda de produtos. Diversos tipos de 

transações econômicas são conduzidos por meio de leilões, a exemplo 

da venda de títulos de crédito, moedas estrangeiras, direitos de 

extração mineral, direitos de uso de faixas do espectro de 

telecomunicações, compra e venda de objetos, entre outros. 

 

2 Altera o Decreto n° 7.892/2013 que regulamenta o Sistema de Registro de 

Preço. Atualmente em vigor, esse Decreto n° 9.488/2018  veda a contratação de 

serviços de tecnologia da informação e comunicação por meio de adesão a ata 

de registro de preços que não seja gerenciada pelo órgão central do Sisp (Sistema 

de administração de recursos de tecnologia da informação), ou que não seja 

gerenciada por outro órgão ou entidade e previamente aprovada pelo órgão 

central do Sisp. 
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Nesse contexto, desenvolve-se a chamada teoria dos leilões, 

uma especialização da teoria dos jogos3, que busca identificar que 

fatores influenciam o comportamento dos participantes e 

consequentemente o resultado do leilão (qualquer tipo de disputa em 

que haja um agente vendedor, um ou mais compradores e um 

intermediador). Cumpre-se esclarecer neste momento que o termo 

leilão previsto na literatura especializada (Myerson, 1981) 

(Klemperer, 1999) (Milgrow, 1986)  não se confunde com a 

modalidade administrativa leilão, mas sim diz respeito ao ambiente 

competitivo de compra e venda que pode ser modelado sob diferentes 

formas. No ordenamento jurídico brasileiro, esse tipo de ambiente é 

encontrado em todas as modalidades de licitação, inclusive no pregão 

eletrônico e até em um dos tipos de dispensa de licitação por valor, 

denominado sistema de cotação eletrônica. 

Nesses ambientes competitivos, há fatores que podem incentivar 

ou restringir o grau de competitividade da disputa. Entre esses fatores merece 

destaque a assimetria de informação, o preço reserva, a ocorrência do 

fenômeno chamado de maldição do vencedor e os custos de transação. 

Assimetria de informação 

O ambiente de leilão é classificado como jogo4 não cooperativo 

com informações imperfeitas, ou seja, cada fornecedor define sua estratégia 

com base nas informações que possui acerca do objeto e dos demais 

participantes (Myerson,1981). Nesse contexto, o grau de assimetria de 

informação é um aspecto chave a ser considerado no desenho do leilão. 

O nível de assimetria de informação depende em grande parte do 

tipo de objeto a ser leiloado. Klemperer (1999) enuncia dois ambientes que 

influenciam as estratégias de lances em função dessa assimetria de 

informação, quais sejam: ambiente de valor privado independente (IPV, do 

inglês independent private values) e ambiente de valor comum (CV, do 

 

3 A teoria dos jogos, nas palavras de Bierman & Fernandez (2010), preocupa-se 

com o modo como os indivíduos tomam decisões quando estão cientes de que 

suas ações afetam uns aos outros e quando cada indivíduo leva isso em conta. 
4 Para Pindyck (2009) um jogo é uma situação em que participantes tomam 

decisões estratégicas considerando as atitudes e as respostas dos demais. 
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inglês common value). A definição desses ambientes não se confunde com 

os tipos de leilão citados.  

Em um ambiente IPV, cada participante atribui, potencialmente, 

um valor diferente para o objeto. Um exemplo típico desse modelo é a venda 

de objetos de arte, em que pode valer muito para um colecionador e nem 

tanto para outros participantes. Já no ambiente CV, o valor do objeto é de 

conhecimento de todos os participantes, embora cada um possa ter diferentes 

estimativas desse valor comum (Varian, 2016). Os produtos de tecnologia da 

informação e demais bens e serviços comuns5, por exemplo, enquadram-se 

como objetos de valor comum (common-value).     

Em ambos ambientes de leilão, sempre haverá um certo nível de 

assimetria de informação. Há mecanismos e estratégias que auxiliam na 

redução do grau de assimetria, um exemplo desses instrumentos é a adoção 

do preço de reserva. 

Preço reserva 

A definição do preço de reserva (também conhecido no jargão 

administrativo de preço de referência), valor máximo que a administração 

pública se propõe a pagar pelo objeto, é precedida de uma ação por parte da 

administração denominada pesquisa de preços. Nessa atividade, os 

servidores públicos devem envidar esforços em buscar preços similares 

praticados no mercado para compor um único preço de referência para o item 

objeto do pregão.  

Notadamente, a pesquisa de preços na administração pública 

federal mostra-se deficiente em se aproximar do real valor de mercado. Essa 

afirmação pode ser facilmente constatada quando se observa a diferença 

entre o valor estimado de compras e o seu respectivo valor homologado. Em 

consulta no painel de compras6 constatou-se que nos últimos cinco anos a 

diferença média entre os valores estimados e homologados superou 400%.  

 

5 Segundo o Decreto n° 3555/2000, consideram-se bens e serviços comuns 

aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos no edital, por meio de especificações usuais praticadas no mercado.  
6 O painel de Compras encontra-se disponível em 

http://paineldecompras.planejamento.gov.br 
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Tabela 1- Variação Média Anual entre Valores Estimados e Homologados 

Ano Valor Total Homologado Valor Total Estimado ∆% 

2014 R$ 71.109.939.090,66 R$ 366.816.369.621,27 516% 

2015 R$ 43.659.446.444,39 R$ 180.776.107.804,66 414% 

2016 R$ 50.979.678.207,77 R$ 111.713.638.766,95 219% 

2017 R$ 46.927.542.272,13 R$ 364.080.235.556,27 776% 

2018 R$ 47.806.426.388,94 R$ 247.327.034.282,54 517% 

Valor Médio: 488% 

Fonte: Elaboração própria baseada em dados extraídos do Painel de Compras. 

Essa variação reflete as falhas nas estimativas de preços e 

apresenta, nas palavras de Franklin Brasil (2015), uma ilusão de economia. 

Uma pesquisa de preços equivocada pode resultar em distorções na formação 

do preço de reserva, que, por conseguinte, poderá resultar em dois cenários 

catastróficos em termos de resultados para a Administração Pública.  

No primeiro cenário, um preço de reserva muito acima do real valor 

de mercado do produto pode comprometer a eficiência do processo de 

competição, resultando em sobrepreço para a administração pública, uma vez 

que os participantes da disputa procurarão maximizar suas margens de 

retorno, realizando assim lances menores com vistas a manter o maior 

excedente possível entre o preço final e o real valor do produto. Esse cenário 

afeta diretamente a eficiência do pregão ao resultar em uma contratação 

antieconômica para a administração pública. 

O segundo cenário seria a definição de um preço de reserva abaixo 

dos custos de disponibilização do produto, ou seja, um preço de partida da 

fase de lances potencialmente inexequível. Essa situação pode resultar na 

frustração da licitação por ausência de competidores dispostos a praticar tais 

preços, ou ainda, na materialização da chamada Maldição do vencedor 

(fornecedor), que, conforme apresentado anteriormente consiste na 

contratação de um participante que subestimou os reais custos de se ofertar 

o produto, resultando em possível inadimplemento contratual. Tal situação, 

também, compromete a eficiência da licitação e está diretamente relacionada 

à efetividade da prestação do serviço. 
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Maldição do vencedor 

A maldição do vendedor, segundo Pindyck (2009), é uma situação 

em que o vencedor de um leilão de valor comum obtém um pior resultado 

por haver superestimado o valor do item e oferecido um lance maior. A 

ocorrência desse fenômeno é frequente dada a natureza do comportamento 

dos participantes no ambiente de valor comum. Nesse ambiente, somente 

serão vencedores aqueles que apresentarem estimativas de valores superiores 

àquelas apresentadas pelos demais. 

Assim, aquele que mais subestimar o real valor do objeto possuirá 

maior probabilidade de vencer e, por conseguinte, maior probabilidade de 

ser vítima da maldição do vencedor (Bierman & Fernandez, 2010). Diante 

desse dilema, Varian (2016) e Pindyck (2009) descrevem algumas 

estratégias tanto do lado do leiloeiro quanto do lado dos participantes que 

podem mitigar a chance de ocorrência dessa maldição. O leiloeiro deve se 

empenhar em definir e revelar um preço de reserva mais preciso possível a 

fim de reduzir a assimetria de informação entre os participantes e incentivar 

mais lances.  

No caso dos participantes, a estratégia ótima é oferecer um lance 

menor do que sua estimativa particular em relação ao real valor do objeto. 

Além disso, quanto maior o número de participantes, mais conservador 

deverá ser o lance de cada participante em relação a sua estimativa particular 

do real valor do objeto (Klemperer, 2001). Para atrair um maior número de 

participantes, um mecanismo a ser considerado é a análise dos custos de 

transação.  

Custos de transação 

Um fator inerente ao fornecimento de produtos ao governo é o 

chamado custo de transação, ou seja, todos aqueles encargos e gastos que a 

empresa tem para assegurar a venda do produto. Nessa categoria de gastos, 

destacam-se: os gastos com a habilitação, garantia fiduciária (garantia 

contratual), consultoria jurídica para licitações de maior vulto, apresentação 

de amostras para prova de conceito e risco de penalização ou de atraso no 

pagamento. 

Nesse contexto, a documentação exigida para habilitação é um 

fator que pode figurar como uma verdadeira barreira à entrada de 

determinado segmento do mercado. A obtenção e seleção dos documentos 
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necessários para serem apresentados na fase de habilitação podem consumir 

cerca de 30% do tempo e esforço na participação do processo licitatório 

(Sebrae, 2014).  

Para grandes empresas, o custo relacionado à habilitação pode não 

se mostrar relevante, contudo para microempresas, empresas de pequeno 

porte ou até mesmo para os microempreendedores individuais, a etapa de 

habilitação representa um custo significativo que pode determinar a 

participação ou não destes segmentos em determinadas licitações, mesmo 

existindo diversos incentivos no processo de seleção introduzidos pela Lei 

Complementar n° 123/2006. 

Além dos custos de preparação da documentação, há uma restrição 

tácita às empresas recém-criadas, pois o rol de documentos a serem 

apresentados normalmente está relacionado ao tempo em que a empresa foi 

constituída. Por exemplo, a exigência de balanço patrimonial do último 

exercício contábil estabelece um horizonte mínimo de tempo de vida de um 

ano para que a empresa possa ter chances reais de competição (Domakoski, 

2013). 

A redução dos custos de transação está diretamente relacionada ao 

aumento da competitividade da disputa, ou seja, é uma condição necessária, 

mas não suficiente, uma vez que há outras ações que a administração poderá 

se valer para assegurar um ambiente mais competitivo, conforme será visto 

na próxima seção. 

Propostas de aprimoramento no ambiente de compras para indução à 

competitividade 

No momento da elaboração desse trabalho, há tramitando no 

Senado Federal o Projeto de Lei nº 6.814/2017, substitutivo ao Projeto de Lei 

nº 1.292/1995, que altera substancialmente a Lei nº 8.666/93. Nesse mesmo 

período, há também em discussão uma proposta de alteração significativa do 

Decreto nº 5.450/2005 que regulamenta o pregão na forma eletrônica. Nesse 

sentido, as propostas apresentadas nessa seção podem ser oportunamente 

avaliadas em sede de alteração legislativa para ampliação da competitividade 

nos instrumentos legais vigentes. 
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Revisão do processo de contratação emergencial  

O volume histórico de compras emergenciais (previstas no IV do 

art. 24 da Lei n° 8.666/93) pela administração pública situa-se na ordem dos 

bilhões de reais. Mesmo com uma expressiva redução de 2014 até 2018, 

verifica-se no gráfico a seguir que a pequena quantidade de contratos (176) 

utilizando esse tipo de dispensa de licitação equivale a um montante de 4,2 

bilhões de reais. 

Gráfico 4 - Histórico de Contratações Emergenciais 

 

Fonte: Dados extraídos do DW Siasg. 

A sistemática atual de contratação emergencial vai em caminho 

oposto ao princípio da ampliação da concorrência em compras públicas, pois 

consiste em um rito formal de juntada de no mínimo três propostas e seleção 

da mais vantajosa. Tal procedimento abre um espaço para ações desvirtuadas 

por parte do gestor público.  

Nesse sentido, uma proposta para indução de um ambiente 

competitivo nas compras emergenciais é a expansão do Sistema de Cotação 

Eletrônica7 para esse tipo de contratações. A estrutura dos processos de 

 

7 O Sistema de Cotação Eletrônica é regulamentado por meio da Portaria n° 306, 

de 13/12/2001, do Ministério do Planejamento, instituída com a finalidade de 

atribuir aos processos de aquisição de pequeno valor (por dispensa de licitação) 

maior transparência, racionalização e redução de custos com o aumento da 

concorrência. 
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cotação eletrônica assemelha-se ao processo utilizado no pregão eletrônico, 

ou seja, há fases de lances e processo de adjudicação. Contudo há algumas 

alterações realizadas para tornar o processo mais ágil, competitivo e com o 

menor custo de transação possível seja para o órgão, seja para os 

participantes, a exemplo: da redução dos custos de transação por meio da 

simplificação do processo de cadastramento, da utilização do conceito de 

orçamento de referência sigiloso durante a fase de lances, o que estimula a 

competitividade entre os participantes; 

Eduardo Fiuza (2019) propõe um modelo de cotação estendida que 

ultrapassaria o enquadramento atual aplicado a dispensa de licitação por 

valor (R$ 17.600,00). A proposta envolve a aplicação desse sistema nas 

compras emergenciais. 

Nesse sentido, o sistema de cotação eletrônica promoveria maior 

concorrência em uma linha de aquisições com elevado grau de 

discricionariedade, sem comprometer o funcionamento do órgão, uma vez 

que o processo possui a agilidade compatível à demanda da compra. 

Alteração do Critério de fechamento das disputas. 

A segunda proposta de aprimoramento da concorrência no certame 

é a eliminação da aleatoriedade na determinação do fechamento da fase de 

lances. O mecanismo de encerramento mais utilizado em compras públicas 

brasileiras é o chamado término por tempo aleatório ou randômico. Tal 

critério foi concebido com vistas a tutelar pelos princípios da isonomia e 

impessoalidade. De fato, este instrumento impede a atuação discricionária do 

agente público na disputa, mas gera algumas ineficiências no processo que 

comprometem o grau de concorrência na disputa.  

A primeira ineficiência diz respeito ao incentivo que o modelo 

fornece aos participantes, ou seja, nas fases anteriores o comportamento dos 

participantes tende a ser conservador nos lances, uma vez que é uma 

vantagem competitiva não revelar o preço de reserva da empresa. Além 

disso, cada participante assume a premissa de que, uma vez apresentado um 

lance, haverá sempre uma resposta por parte dos demais. Segundo Daniel 

Rogério (2018), 72% dos lances são realizados na etapa de tempo randômico. 

Logo, o encerramento aleatório também resulta em um comportamento 

oportunista por parte dos participantes em manter-se com o maior menor 
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preço no momento do fechamento randômico, na busca de maximizar seus 

ganhos. 

Outra ineficiência estrutural do mecanismo de encerramento 

aleatório é o uso dispositivos de envio automático de lances (robôs) para 

aumentar a probabilidade de vencer o certame. O uso de robôs é uma 

problemática antiga na operação de sistemas eletrônicos de compras. Em 

2010, o Tribunal de Contas da União apontou que o uso de robôs em pregões 

eletrônicos conduzidos por meio do portal Comprasnet viola o princípio da 

isonomia, uma vez que possibilita maiores chances de vencer a disputa para 

aqueles que os utilizam. Essa probabilidade pode superar a ordem de 70%, 

segundo o voto ministro Valmir Campelo, em sede do Acórdão nº 

2.601/2011-P. 

Existem alternativas que asseguram a isonomia e mitiguem as 

ineficiências estruturais da adoção de mecanismos randômicos. Um exemplo 

é a sistemática adotada na Bolsa Eletrônica de compras do estado de São 

Paulo (BEC-SP). Nesse sistema, os participantes poderão oferecer lances 

sucessivos durante um período fixo de 15 minutos (etapa de lances). Este 

tempo é prorrogado automaticamente por mais três minutos pelo sistema, 

sempre quando houver lance válido ofertado nos últimos três minutos do 

período, e assim sucessivamente até que não haja mais lances válidos, 

momento em que o sistema declara o encerramento da etapa de lances 

(Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, 2018). 

Tal mecanismo previsto na BEC-SP induz maior concorrência pois 

mitiga o risco do comportamento oportunista em face de falhas na definição 

do preço de reserva, coíbe a prática do uso de robôs e dificulta a ocorrência 

do fenômeno da maldição do vencedor, uma vez que a cada prorrogação cada 

participante tem a oportunidade de avaliar a exequibilidade de suas 

propostas. 

A adoção de Acordos-Quadro como evolução do Sistema de Registro de 

Preços. 

Por fim, nesta seção será apresentada a principal proposta que visa 

responder à questão inicialmente formulada acerca da possibilidade de se 

propor um instrumento que seja eficiente e que promova um ambiente de 

concorrência.  

Anteriormente demostrou-se que o Sistema de Registro de Preços, 

apesar de ser uma ferramenta poderosa para o gestor público, apresenta 
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disfunções que desincentivam a concorrência nas compras públicas. Uma 

proposta de evolução do atual modelo de registro de preços, é a adoção do 

modelo de acordos-quadro amplamente utilizado em países da União 

Europeia, conforme previsto na Diretiva 2014/24/EU, e em outros países 

como Estados Unidos e Austrália. 

Os acordos-quadro são instrumentos que pré-qualificam empresas 

para o fornecimento de bens e/ou a prestação de serviços à Administração 

Pública e estabelecem as condições e requisitos que aquelas são obrigadas a 

cumprir, em termos de preços máximos ou descontos mínimos, níveis 

mínimos de serviço, entre outros aspetos (ESPAP, 2019). Um acordo-quadro 

poderá ser precedido ou não de um processo de disputa. Contudo, os critérios 

de seleção dos participantes deverão ser objetivos e buscar sempre a 

ampliação da concorrência (União Europeia, 2014).  

O instrumento de acordo-quadro utiliza o conceito de geração de 

expectativa de direito futuro de contratação que é empregado no instrumento 

de ata de registro de preços. Segundo a Entidade de Serviços Partilhados da 

Administração Pública de Portugal (eSPap), os acordos-quadro são 

contratos, com um ou mais fornecedores, que estabelecem termos e 

condições para aquisições futuras. 

Na fase de concepção desse instrumento, ele pode assumir a figura 

de um contrato quadro (quando o acordo estabelece o compromisso pela 

entidade adquirente de adquirir efetivamente o objeto) ou de um acordo-

quadro propriamente dito (quando serão formados contratos à luz das regras 

constantes desse acordo-quadro). As diversas formas de acordos-quadro são 

apresentadas a seguir. 

Gráfico 5 - Tipos de Acordos-Quadro 
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Fonte: (Fiuza, 2019) com adaptações. 

Um acordo-quadro pode ser classificado quando a forma de 

abertura, ou seja, se admite a entrada de novos participantes durante sua 

vigência é considerado aberto, caso contrário é considerado fechado. Quanto 

ao número de fornecedores selecionados, há a possibilidade de se admitir 

apenas um fornecedor ou vários aptos a executar o objeto. No caso de apenas 

um fornecedor, o acordo-quadro assemelha-se à figura da ata de registro de 

preços. Havendo vários fornecedores aptos, admite-se a seleção em duas 

fases.  

Na primeira fase, há uma qualificação de N fornecedores que 

adquirem o direito de disputar futuras aquisições na vigência do acordo. A 

segunda fase é chamada de mini tenders, ou minidisputas, em que a cada 

demanda há uma seleção do tipo menor preço ou maior desconto sobre o 

valor das propostas qualificadas.  

Na proposta apresentada nesse trabalho, os acordos-quadro tendem 

a substituir a figura do registro de preço, a qual foi desvirtuada ao longo do 

tempo e hoje, com tantas medidas de controle a exemplo daquelas 

introduzidas pela Decreto n° 9.488/2018, encontra-se com um viés de 

declínio quando relacionado às aquisições de bens e serviços, em especial 

aqueles relacionados a Tecnologia da informação. 
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Entretanto, apesar da grande aceitação desse instrumento na 

comunidade internacional, não há menção no texto atual do Projeto de Lei 

n° 6.814/2017 acerca da previsão do uso de acordos-quadro na modalidade 

de pregão. Portanto, deve-se considerar como proposta de aprimoramento 

das compras centralizadas a adoção desse instrumento em eventual revisão 

da Lei n° 10.520/2002. A implantação dos acordos-quadros abre espaço para 

a utilização de um segundo instrumento chamado de Sistema de Aquisição 

Dinâmico (SAD). 

A Diretiva da União Europeia 24/2014 prevê o uso desse sistema 

como sendo  plataformas eletrônicas sem barreiras à entrada de novos 

participantes que são utilizadas por centrais de compras para celebração de 

contratos por parte dos órgãos abrangidos por elas (Governo de Portugal, 

2017). 

O mecanismo de seleção associado ao sistema de aquisição 

dinâmico é baseado no uso da licitação eletrônica ou na seleção baseada em 

critérios pré-estabelecidos, podendo resultar em catálogos eletrônicos de 

produtos que tornam o processo de aquisição mais célere, respeitando os 

princípios de não discriminação de participantes, transparência, ambiente 

competitivo e garantia da não centralização do poder de mercado. A principal 

vantagem desse sistema é a redução significativa dos custos de transação e 

da assimetria de informação, além de possibilitar um rito sumário de 

aquisição similar a um ambiente de marketplace.  

Conclusão 

Por meio de uma análise histórica de dados colhidos do ambiente 

de datawarehouse do sistema de compras públicas federais (SIASG) 

identificou-se uma tendência de uso de instrumentos não competitivos para 

seleção dos fornecedores em processos de compras públicas federais nos 

últimos anos.  

Diante desse cenário, buscou-se elementos na teoria econômica de 

leilões que auxiliassem na identificação dos incentivos adequados para 

indução de maior competitividade nos instrumentos atuais de compras 

públicas. 

Como resultado dessa pesquisa, identificou-se que a implantação 

de um sistema competitivo eletrônico no universo das compras emergenciais, 

a substituição do mecanismo de fechamento aleatório utilizado no pregão 
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eletrônico e a substituição do modelo adotado atualmente no Sistema de 

Registro de Preços pelo modelo baseado em acordos-quadros e sistema de 

aquisições dinâmicos serão capazes de induzir maior eficiente e maiores 

níveis de concorrência aos instrumentos de compras públicas e por 

conseguinte reverter a tendência atual de crescimento do uso de mecanismos 

de compra direta. 
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PORTABILIDADE DE DADOS COMO UM REMÉDIO 

ANTITRUSTE 

Daniela Copetti Cravo 

Resumo: A nova realidade digital, caracterizada por um mercado orientado 

a dados, além de ser um desafio à proteção da privacidade e ao livre 

desenvolvimento da personalidade, desperta a preocupação antitruste, 

nomeadamente pela existência de monopólios digitais e de efeitos de rede. 

A fim de se evitar um under-enforcement, ao lado de novos paradigmas para 

a delimitação do mercado e fatores na análise concorrencial, surge a 

necessidade da aplicação de remédios antitruste mais efetivos e adequados. 

Dentre esses, merece destaque a portabilidade de dados, a qual é o objeto do 

presente trabalho. 

Palavras-Chave: Portabilidade de Dados, Remédios Antitruste, Mercado 

Digital, Direito de Escolha, Proteção de Dados Pessoais.  

Keywords: Data portability, Antitrust Remedies, Digital Market, Right of 

Choice, Protection of Personal Data.   

1. Introdução 

A realidade digital provocou inúmeras transformações na 

sociedade e na economia. Não há como deixar de observar os novos modelos 

de negócios que vêm sendo desenvolvidos no mercado, os quais passam a 

ser orientados por meio da utilização de dados (data-driven). 

Se por um lado o uso dos dados pode ser justificado para fins de 

uma melhor experiência e satisfação dos usuários dos serviços digitais; por 

outro, esse uso desperta preocupação, uma vez que a coleta e o 

processamento indevidos podem vulnerar não só a privacidade dos 

indivíduos, como também impedir o livre desenvolvimento de sua 

personalidade.  

Assim, legítima se torna a edição de normas de proteção de dados 

pessoais, que visam a controlar e impor limites à coleta e processamento de 

dados. Ocorre que uma economia pautada nos dados não reclama apenas 

proteção em termos de privacidade e proteção da personalidade.  
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Se os dados pessoais se tornaram um insumo, os quais inclusive 

foram avaliados em 300 bilhões de Euros, com projeção de triplicar em 

20201, é inegável que haverá por parte dos agentes econômicos uma busca 

agressiva a esse insumo.  Tal disputa, além de ser suscetível de violar as 

normas de proteção de dados pessoais, preocupa as autoridades da 

concorrência, as quais precisam se reinventar: no lugar de preços predatórios, 

há serviços gratuitos; o fator preço perde relevância e ganha enfoque a 

preocupação com dados e algoritimos2. 

Nesse contexto, dois cenários chamam a atenção em termos 

concorrenciais: (i) a busca pela posição dominante, que é alcançada pelo 

maior acesso a dados por meio de operação societárias ou condutas 

anticoncorrenciais e (ii) o abuso de posição dominante por aquelas empresas 

que, pelo expressivo acesso a dados, privilegiam seus serviços 

complementares, praticam venda casada ou recusa de contratar.  

Como se o modelo de negócios atual não apresentasse desafios 

suficientes, adiciona-se que o mercado digital é caracterizado por grandes 

monopólios. Tal estrutura decorre de um mercado caracterizado por efeitos 

de rede, que estimula uma competição à luz do paradigma do grande 

vencedor (the winner takes it all). 

Diante de tais circunstâncias pergunta-se: como garantir que esses 

monopólios sejam contestáveis, a fim de se prevenir abusos de posição 

dominante e violações reiteradas à privacidade? Qual o melhor remédio a ser 

adotado? Devemos priorizar uma regulação estatal ou priorizar mecanismos 

de escolha dos consumidores? 

As possíveis soluções a tal dilema podem ser mais ou menos 

interventivas, perpassando diferentes escolas antitruste (Harvard, Chicago, 

Pós-Chicago...).  Dentre as mais radicais estão as seguintes: a não aprovação 

 

1 EUROPEAN DATA PROTECTION REGULATION. Privacy and 

competitiveness in the age of big data: The interplay between data protection, 

competition law and consumer protection in the Digital Economy. Disponível 

em: <https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/14-03-

26_competitition_law_big_data_en.pdf>. Acesso em 26 de dez. de 2018. 
2 CONWAY, Carol Elizabeth. Concorrência: A Lei 12.529/2011 e os E-

Mercados. In:  CARVALHO, Vinicius, Marques. A Lei 12.529/2011 e a Nova 

Política de Defesa da Concorrência.  São Paulo: Singular, 2015,  p. 257. 
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de operações societárias (atos de concentração) quando essas implicarem na 

eliminação da concorrência3 ou a cisão compulsória da empresa.  

No entanto, tendo em vista os problemas que um remédio estático 

pode gerar em mercados tecnológicos, é o momento de se pensar em novas 

soluções que promovam a concorrência, na busca de uma tutela mais efetiva. 

Tais soluções inclusive devem dizer respeito a uma atuação estatal por 

diferentes frentes interdisciplinares, uma vez que qualquer política autônoma 

e estanque, além de vir a ser ineficaz, pode até ser prejudicial ao estado de 

coisas buscado.  

Eis, então, que surge a portabilidade de dados4. Essa, incialmente 

relacionada como uma ferramenta de proteção de dados, tem, na sua 

essência, o potencial de fomentar a concorrência, reduzindo os custos de 

troca e, por conseguinte, o efeito lock-in dos consumidores. Analisar como a 

portabilidade de dados pode, pois, ser um remédio antitruste é justamente a 

proposta do presente artigo.  

2. Mercado Digital  

Os dados são a principal energia do mercado digital, que é pautado 

em um ciclo que se retroalimenta: quanto mais dados uma empresa possui, 

mais dados ela irá coletar em novas ações. Quanto mais dados, mais 

informações e, por conseguinte, melhores serviços serão prestados.  Com 

melhores serviços, haverá mais usuários, os quais, por sua vez, garantirão 

mais dados.  

Por causa disso, agentes econômicos acabam empreendendo as 

mais diferentes técnicas para ter acesso a esse insumo, como a 

disponibilização de serviços digitais gratuitos5 e o desenvolvimento de várias 

 

3 Artigo 88, §5º, da Lei 12.529/2011. 
4 Essa está na ordem do dia, já que recentemente Facebook anunciou um 

White Paper sobre a implementação da portabilidade de dados.  Disponível 

em: <https://newsroom.fb.com/news/2019/09/privacy-and-data- 

portability/>. Acesso em 13 de set. de 2019.  
5 Verifica-se que, nesse modelo, a maioria dos serviços online são two-sided 

(de dois lados). Com isso, no intuito de atrair usuários, os fornecedores 

oferecem seus serviços (de busca ou de conteúdo) de forma gratuita — free 

side. Para gerar receitas necessárias para financiar esses serviços, os 
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ferramentas para coleta, armazenamento e consulta eficientes dos dados, 

dentre essas o big data, que possibilitou significativamente o 

desenvolvimento do mercado digital 6. 

No mesmo passo, muitas políticas de privacidade são atualizadas, 

a fim de que haja o mais amplo consentimento possível do usuário quanto à 

coleta dos seus dados. Em combinação, há o uso de mecanismos de 

processamento de dados que possibilitam a extração de informações valiosas 

e estratégicas aos agentes econômicos, como a mineração de dados e a 

criação de perfis.  

À luz de estudos de direito da concorrência7, verifica-se que 

empresas que sofreram significativos turnovers no mercado possuem como 

modelo de negócios o uso de dados, geralmente dados pessoais, que são 

obtidos por meio do grande número de usuários no setor de suas atividades. 

Os maiores exemplos disso são Google Search e Facebook8. 

Com efeito, é possível que haja a prática de atos anticoncorrenciais 

para aquisição de posição dominante, o que garantirá um maior acesso a 

dados, bem como o abuso de eventual posição já detida no mercado, que 

 

fornecedores realizam atividades de publicidade online, que é o paying side. 

Os dados pessoais são imprescindíveis nas duas pontas, ou seja, nos dois 

lados. Esses permitem que os serviços online forneçam um serviço de 

relevância e qualidade que atenda às expectativas dos usuários. Além disso, 

os dados são fundamentais para os serviços de busca, já que quando um 

usuário utiliza certa ferramenta de busca ele quer encontrar a resposta que 

mais satisfaça seus anseios: se alguém procura um serviço, ele não deseja 

apenas qualquer prestador, mas sim, por exemplo, aquele que esteja mais 

perto de sua localização. GERADIN, Damien; KUSCHEWSKY, Monika. 

Competition Law and Personal Data: Preliminary Thoughts on a Complex 

Issue. Disponível em: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2216088>.  Acesso 

em 25 de dez. de 2018. 
6 OCDE. Data-driven Innovation for Growth and Well-being. Disponível 

em: <www.oecd.org/sti/inno/data-driven-innovation-interim-

synthesis.pdf>. Acesso em: 9 de set. de 2019. 
7 AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE. BUNDESKARTELLAMT. 

Competition Law and Data. Disponível em: 

<http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/reportcompetitionlawanddatafi

nal.pdf>. Acesso em 7 de jul. de 2018. 
8 Ibidem. 



REVISTA DO IBRAC Número 1 - 2020 

149 

poderá ocorrer por meio da alavancagem de serviços complementares9 ou 

pela criação de dificuldades ao desenvolvimento de serviços concorrentes, 

substitutos ou complementares10.  

Adiciona-se a isso o fato de que a competição no mercado digital 

pauta-se no tudo ou nada: ou o agente passa a ter uma fatia enorme de 

mercado, como a de 90%, ou ele é insignificante.  Trata-se do paradigma do 

grande vencedor: the winner takes it all.  

 
9 A respeito, cita-se o caso da Comissão Europeia sobre o Google Shopping: 

EUROPEAN COMMISSION. 39740 Google Search (Shopping). Disponível 

em: 

<https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code

=1_39740>. Acesso em 10 de set. de 2019. No caso, a Comissão visualizou 

evidentes indícios de uma tentativa de alavancagem do Google Shopping, o 

qual é sistematicamente posicionado e proeminentemente exibido na página 

de resultados do Google Search. Diferentemente dos concorrentes, o Google 

Shopping (i) não segue o sistema de rankeamento orgânico, (ii)  fica acima 

dos resultados patrocinados e dos orgânicos, e (iii) recebe um plus a mais, o 

apelo visual por meio de fotografias, que não está disponível a negociações. 

No Brasil, caso semelhante foi arquivado pelo CADE.  BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. Processo n.º08700.009083/2013-03. 

Disponível em < http://sei.cade.gov.br/> . Acesso em 28 de janeiro de 2019.  
10 Um caso envolvendo abuso dominante e a temática dos dados é o do Google 

AdWords, ao qual se atribui a imposição de restrições contratuais aos 

desenvolvedores de softwares, impedindo a oferta de ferramentas que 

possibilitem transferência contínua de campanhas publicitárias de busca nas 

plataformas dominantes do Google AdWords e outras plataformas de 

publicidade de pesquisa. Por meio de tal prática, anunciantes são impedidos de 

exportar dados para outras plataformas do Google ou de seus concorrentes. Em 

decorrência disso, a FTC investigou a conduta do Google, o qual se 

comprometeu a estimular a portabilidade de dados entre diferentes plataformas 

de busca, permitindo que os anunciantes produzam publicidades "one-size-fits-

all". FTC. Google Agrees to Change Its Business Practices to Resolve FTC 

Competition Concerns In the Markets for Devices Like Smart Phones, Games 

and Tablets, and in Online Search. Disponível: https://www.ftc.gov/news-

events/press-releases/2013/01/google-agrees-change-its-business-practices-

resolve-ftc. Acesso em 10 de set. de 2019. No Brasil, o Processo Administrativo 

n. 08700.005694/2013-19 foi arquivado no presente ano. BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. Processo n. 08700.005694/2013-19. 

Disponível em < http://sei.cade.gov.br/> . Acesso em 10 de set. de 2019.  
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A razão para esse tipo de competição decorre dos efeitos de 

rede11, em que um serviço só tem valor porque tem muitos usuários; e 

só há muitos usuários, porque o serviço tem valor. Depois que um 

determinado agente se logra vencedor naquele mercado, a atração dos 

novos clientes acaba sendo automática, pois a cada nova adesão, mais 

valor o serviço adquire.  

Já para um entrante, tudo fica mais complicado, e há a 

ocorrência do “problema do ovo e da galinha”: sem valor no mercado, 

não há usuários e, sem usuários, não há acréscimo de valor. Diante de 

tais condições, os agentes empreendem estratégias agressivas, 

especialmente no que toca à coleta de dados, pois sabem que a 

competição é no padrão tudo ou nada.  

Com efeito, quando uma empresa se torna a grande 

vencedora, ela não terá mais estímulos para desenvolver melhores 

produtos ou serviços. A partir disso, ela tem total independência para 

adotar posturas abusivas e violadoras dos direitos dos usuários, 

inclusive com relação ao direito à privacidade. O consumidor, nesse 

cenário, mesmo descontente com o serviço prestado, não terá como 

migrar para outro fornecedor em decorrência do efeito lock-in (efeito 

de aprisionamento).   

Destarte, a utilização de dados do mercado digital deixa de ser uma 

preocupação estritamente relacionada à privacidade e à proteção de dados e 

passa a despertar a preocupação do direito da concorrência. Grande 

dificuldade é, no entanto, visualizar qual seria a melhor forma de tornar o 

mercado digital mais contestável.  

 

11 Esses efeitos guardam relação com a (i) compatibilidade entre usuários, para 

que eles possam interagir, comerciar entre si ou usar os mesmos complementos, 

o que cria uma economia de escopo entre diferentes usuários, ou (ii) a situação 

na qual o aumento do consumo de um produto ou serviço gera o aumento do 

valor desse, o que atrai novos e futuros usuários, que se sentirão mais atraídos 

pelo negócio. FARRELL, Joseph; KLEMPERER, Paul. Op. cit., p. 1971.  

CHEN, Pei-yu; HITT, Lorin. Information Technology and Switching Costs. 

Disponível 

em:<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.458.1995&rep=

rep1&type=pdf>. Acesso em 19 de jan. de 2018, p. 15. ENGELS, Bárbara. Data 

portability among online platforms. Internet Policy Review, 5(2), 2016. 
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3. A Privacidade na Análise Antitruste  

A aparição do direito antitruste teve como fato gerador o 

surgimento, nos Estados Unidos da América, dos trusts e dos grandes 

conglomerados em matéria de aço, transporte e eletricidade. O símbolo da 

época era John D. Rockefeller, da Standard Oil Trust, retratado na imprensa 

popular como um polvo ameaçador, com tentáculos alongados em volta do 

território norte-americano12. Tudo isso desembocou na política dos 

trustbusters13 e no Shermann Act de 1890, legislação que inspirou inúmeras 

normas no mundo todo. 

Parece que a história se repete: agora, no mercado digital. A 

economia atual é embasada em grandes vencedores, sendo caracterizada por 

agentes que possuem em média 80 a 90% do mercado14. Junto com as 

grandes empresas, surgem sérias preocupações concorrenciais, uma vez que 

o poder dessas de impactar o mercado é muito maior que o das empresas de 

pequeno ou médio porte em um mercado pulverizado.  

Essa preocupação foi visualizada, por exemplo, quando da 

aquisição da Whole Foods pela Amazon15, que demonstrou a possibilidade 

de uma única empresa digital dominar vários setores da economia. Apesar 

de as preocupações serem as mesmas: concentração de poder de mercado e 

abusos; o modelo de negócios é diferente.  

Houve, indubitavelmente, uma transformação da economia, assim 

como da sociedade. Se antes havia preços predatórios, hoje há serviços 

 

12 RUDOLPH, J. R. Peritz. Competition Policy in America - 1888-1992. New 

York: Oxford University Press. 1996, p.9.  
13 ROGERS, C. Paul. A Concise History of Corporate Mergers and the Antitrust 

Laws in the United States. National Law School of India Review, vol. 24, No. 2, 

p. 13, 2013.  
14 ALSTYNE, Marshall Van. A Platform Strategy: Creating New Forms of 

Value in the Digital Age. Capgemini Consulting, 2016, p.3. 
15 FEDERAL TRADE COMMISSION. Statement of Federal Trade 

Commission’s Acting Director of the Bureau of Competition on the Agency's 

Review of Amazon.com, Inc.'s Acquisition of Whole Foods Market Inc. 

Disponível em: <https://www.ftc.gov/news-events/press-

releases/2017/08/statement-federal-trade-commissions-acting-director-

bureau>. Acesso em 24 de jan. de 2018.  
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gratuitos. Ou seja, a competição não diz mais respeito a preços, e sim a dados 

e a algoritmos16. 

No ambiente dos mercados digitais, o aumento e a manutenção do 

poder de mercado são alcançados por meio do volume massivo de dados 

coletados dos usuários dos serviços online, sem que haja um respeito ou 

cuidado com a privacidade. Exceção a essa regra são os serviços relacionados 

a tratamento médico, finanças e bancos, segurança e turismo de luxo, que são 

negócios que competem em nível de proteção à privacidade, uma vez que 

eventual falha quanto ao tema pode gerar danos à reputação das empresas e 

afetar seu poder de mercado (market power)17. 

 Ocorre que, além de a regra ser a inexistência de competição 

entre serviços de qualidade em nível de proteção de dados, os consumidores 

não são vocacionados a escolher serviços que adotam políticas mais zelosas 

de privacidade, fazendo com que a regra do mercado digital seja uma corrida 

ao fim do poço (race to the bottom) em matéria de proteção à privacidade18. 

Destarte, o descumprimento das normas de proteção de dados e o 

uso de métodos anticompetitivos para aquisição desses elementos tornaram-

se um sintoma claro de poder de mercado19. Se os consumidores não adotam 

um comportamento que estimule o apego à privacidade, os agentes 

econômicos não terão incentivos para implementar medidas que zelem por 

esses fins. Pelo contrário, não observar normas de proteção à privacidade 

potencialmente rende vantagens competitivas. 

Nesse ponto, reside uma interação entre privacidade, concorrência 

e consumidor.  Uma boa efetividade ou garantia (enforcement) das normas 

de proteção de dados pode garantir uma maior concorrência no mercado 

digital, estimulando melhores práticas, produtos e serviços, e evitando um 

ambiente de guerra para angariar dados dos usuários.  

Da mesma forma, a recíproca também é verdadeira: se o mercado 

é extremamente competitivo, dinâmico e inovador, as empresas terão de se 

esforçar para apresentar melhores propostas aos consumidores. Com efeito, 

a concorrência promoveria a privacidade, uma vez que esse passaria a ser um 

elemento de competitividade. 

 

16 CONWAY, Carol Elizabeth. Op. Cit., p. 257. 
17 EUROPEAN DATA PROTECTION REGULATION. Op. Cit., p. 33.  
18Ibidem.  
19Ibidem. 
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Infelizmente, os órgãos reguladores envolvidos na temática em 

apreço ainda não perceberam essa necessária intersecção e como ela deve ser 

direcionada. Exemplo disso foram 2 (dois) casos de parceria comercial 

analisados pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), o 

primeiro entre grupo Oi e Phorm, e o segundo, Telefônica e Phorm, para fins 

de propaganda online.  

Nesses dois casos, entendeu o Cade que a questão da privacidade é 

preocupante, apesar de não integrar a sua missão institucional20. No exterior, 

caso parecido foi analisado quando da aquisição pelo Google da empresa 

DoubleClick.  

Essa operação restou aprovada pela FTC (Federal Trade 

Comission)21 em 2007, e pela Comissão Europeia, em 200822. Com relação 

a essa última aprovação, sustentava-se que a Comissão deixou de considerar 

pontos importantes, tais como os efeitos da operação societária trazidas aos 

usuários da empresa adquirida, cujos dados seriam processados pelas duas 

empresas, muito embora o seu consentimento não as tivesse englobado. 

Também não teriam sido sopesadas as consequências ao bem-estar de mais 

de milhares de consumidores23. 

Por outro lado, no caso envolvendo a empresa 

ReverseAuction.com Inc.24, que se registrou como um usuário do eBay para 

coletar as informações dos demais usuários, como email e o feedback ratings, 

 

20 MATTIUZZO, Marcela. Propaganda Online e privacidade - o varejo de 

dados pessoais na perspectiva antitruste. Brasília: Prêmio SEAE, 2014, p. 

60-67.  
21 FEDERAL TRADE COMMISSION. Federal Trade Commission Closes 

Google/DoubleClick Investigation. Disponível em: <https://www.ftc.gov/news-

events/press-releases/2007/12/federal-trade-commission-closes-

googledoubleclick-investigation>. Acesso em 25 de dez. de 2017. 
22 EUROPEAN COMMISSION. Mergers: Commission clears proposed 

acquisition of DoubleClick by Google. Disponível em: 

<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-426_en.htm>. Acesso em 25 de 

dez. de 2017. 
23 EUROPEAN DATA PROTECTION REGULATION. Op. Cit., p. 33. 
24 FEDERAL TRADE COMMISSION. Online Auction Site Settles FTC Privacy 

Charges. Disponível em: < https://www.ftc.gov/news-events/press-

releases/2000/01/online-auction-site-settles-ftc-privacy-charges>. Acesso em 

15 de jan. de 2018.  
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a FTC expressou seu comprometimento na proteção da privacidade online 

dos consumidores, afirmando que irá agir rapidamente contra aqueles que 

violarem políticas de proteção de dados. Para a FTC, a privacidade seria um 

elemento importante na tomada de decisão pelos consumidores norte-

americanos.  

Outro recente precedente, que mostra uma mudança da análise 

antitruste é o caso do Facebook e da autoridade da concorrência alemã25. 

Segundo Caio Henrique Wisniewski26, “em 06 de fevereiro de 2019, a 

autoridade antitruste alemã, Bundeskartellamt, proibiu a política de 

processamento de dados imposta pelo Facebook aos seus usuários, 

ordenando o encerramento da conduta”. Assim, a empresa só poderá coletar 

dados fora de seu próprio website caso haja consentimento específico para 

tanto.  

Tal decisão, apesar de seu caráter de vanguarda, não ficou isenta 

de críticas e até mesmo de reforma27. O que se destaca das críticas é que a 

mera vantagem competitiva por meio de um maior acesso a dados (data 

advantage) não configura por si só um ilícito antitruste.  

De fato, a data advantage não pode caracterizar, por si só, uma 

infração concorrencial, até mesmo para se evitar a sanção de condutas que 

são pró-competitivas e estimulam a inovação. No entanto, as autoridades da 

concorrência precisam estar mais atentas a possíveis domínios de mercado 

por meio de atos de concentração (a exemplo da aquisição do Whatsapp pelo 

 

25 BUNDESKARTELLAMT. Bundeskartellamt prohibits Facebook from 

combining user data from different source. Disponível em: 

<https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Pressemitte

ilungen/2019/07_02_2019_Facebook_FAQs.pdf?__blob=publicationFile&

v=6>. Acesso em: 10 de set. de 2019.  
26 WISNIEWSKI, Caio Henrique. Violação de Dados Pessoais Pode Ser um 

Desafio Antitruste? Disponível em: < 

http://pincade.cade.gov.br/images/Caio-Henrique---Artigo.pdf>. Acesso em 

10 de set. de 2019.  
27 OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF BESCHLUSS. VI-Kart 1/19 

(V). Disponível em: < http://www.olg-

duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/Presse_aktuell/20190826_PM_Facebo

ok/20190826-Beschluss-VI-Kart-1-19-_V_.pdf>.  A cesso em 10 de set. de 

2019.  
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Facebook) 28 ou de condutas anticompetitivas como recusa de contratar ou 

venda casada, que configuram abuso de posição dominante em matéria de 

dados29, a fim de se evitar um under-enforcement30, ponto que deve ser 

elogiado no protagonismo do Bundeskartellamt. 

 
28 Como observa Caio Henrique Wisniewski: a aquisição do Whatsapp pela 

Facebook, Inc.,(...) operação de $19 bilhões de dólares americanos não 

atendeu aos critérios de notificação da maioria dos países no mundo, 

incluindo o próprio Conselho Administrativo de Defesa Econômica, devido 

ao baixo faturamento do Whatsapp.  WISNIEWSKI, Caio Henrique. Op. 

Cit.. 
29 Nos Estados Unidos da América, Aysem Diker Vanberg e Mehmet Ünver29 

relatam dois casos envolvendo o acesso e a extração de dados. O primeiro é 

o caso Facebook v. Power Ventures Inc. A Power Ventures desejava extrair 

dados dos usuários das redes sociais e disponibilizá-los na sua própria 

plataforma. Como medida preventiva, o Facebook processou a Power 

Ventures Inc. por violação dos seus termos de serviço.Em resposta, a Power 

Ventures Inc. apresentou uma reconvenção, alegando condutas 

exclusionárias por parte do Facebook, que, ao negar o acesso aos dados, 

estaria impedindo o seu exercício no mercado. Tal tese não foi aceita pela 

Corte, a qual entendeu que o Facebook possuía "direito de gerenciar o acesso 

e o uso de seu site". O segundo caso, por sua vez, foi o PeopleBrowsr v. 

Twitte, que versou sobre o pedido da PeopleBrowsr ao Twitter para que esse 

lhe concedesse o acesso aos seus dados, a fim de que pudesse criar serviços 

analíticos. Com a negativa pelo Twitter, a PeopleBrowsr ajuizou uma ação 

alegando a ocorrência de práticas anticoncorrenciais. Tal alegação ensejou a 

concessão de medida cautelar, a fim de que a PeopleBrows tivesse acesso 

aos dados. Apesar disso, o caso restou encerrado por meio de um acordo. 

Com isso, infelizmente, não se obteve um precedente quanto à ilegalidade ou 

não da conduta do Twitter, à luz da lei de concorrência. DIKER VANBERG, 

Aysem; ÜNVER, Mehmet. The Right to Data Portability in the GDPR and 

EU Competition Law: Odd Couple or Dynamic Duo?. European Journal of 

Law and Technology, Vol 8, No 1, 2017. ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA. District Court for the Northern District of California. 

PeopleBrowsr v. Twitter.   ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. District 

Court for the Northern District of California. Facebook, Inc. v. Power 

Ventures, Inc. Julgado em 11 de maio de 2009. 
30 A autoridade antitruste pode se deparar com algumas dificuldades no seu 

controle prévio ou repressivo. Por exemplo, o mercado relevante de um 

fornecedor de serviços gratuitos na Internet não pode ser simploriamente 
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4. Portabilidade de Dados  

Se a privacidade, aqui desdobrada nos dados, inoportunamente, 

virou um insumo, precisa-se regular essa situação também pela ótica do 

mercado, sem deixar é claro de observar a sua essência de direito 

fundamental, razão pela qual a autoridade antitruste pode e deve buscar que 

haja uma maior competitividade no acesso e no uso dos dados. 

Não se olvida que as autoridades antitruste tenham enfrentado, até 

o momento, dificuldades de bem endereçar questões tecnológicas31, como se 

vê na própria complexidade de delimitação de mercado e na resistência do 

reconhecimento da existência de um mercado de “dados”32. Uma proposta 

 

calculado apenas com base no volume de dados acumulados em transações 

normais. Carol Conway pondera que o dinamismo dos e-mercados, fortemente 

orientados pela inovação coloca em xeque o reconhecimento da dominação de 

mercado feito pela teoria antitruste clássica. Assim, será necessária a utilização 

de outras análises complementares, tendo em vista que a estrutura de mercado 

pode se alterar constante e rapidamente. (CONWAY, Carol Elizabeth. Op. Cit., 
p. 255-268, 2015.) Dessa maneira, é preciso criar técnicas de delimitação do 

mercado material que levam em conta até mesmo a convergência tecnológica, a 

qual é capaz de transformar produtos antes complementares em substitutos, a 

exemplo de dispositivos manuais que podem competir diretamente com 

notebooks e computadores desktop, o que não era imaginável dez anos atrás. Já 

com relação à delimitação do mercado geográfico, esse pode inexistir para 

alguns serviços no mercado digital, como é o caso de um mecanismo de busca, 

email ou compartilhamento de documentos, os quais não são confinados a uma 

área particular ou a um país e, sim, homogeneamente disponíveis no mercado 

global online. 
31 Na verdade, segundo narra Ana de Oliveira Frazão, as análises 

concorrenciais acabam dando pouca atenção à questão da tecnologia, 

justamente pelas dificuldades inerentes à mensuração do fator inovação. 

FRAZÃO, Ana de Oliveira. A Análise de Eficiências em Atos de 

Concentração sob o Enfoque do Princípio Retributivo. In: CARVALHO, 

Vinicius, Marques. A Lei 12.529/2011 e a Nova Política de Defesa da 

Concorrência.  São Paulo: Singular, p. 198, 2015. 
32 Essa dificuldade de delimitar o mercado persistiria mesmo se adotado o 

precedente do caso Bronner, em que o Tribunal de Justiça da União Europeia 

reconheceu que foi suficiente a existência de um mercado potencial ou 

hipotético. GERADIN, Damien; KUSCHEWSKY, Monika. Op. Cit.. UNIÃO 
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de análise concorrencial, tanto nos atos de concentração, quanto nas 

condutas, poderia levar em consideração os seguintes fatores: (i) o impacto 

da concentração considerando um mercado de “dados”; (ii) se o ato ou a 

conduta gera domínio de mercado e a tendência de diminuir a qualidade do 

produto, inclusive no que toca às políticas de privacidade33; (iii) se os dados 

adquiridos ajudam a empresa a ganhar  ou manter poder de mercado; (iv) se 

a concentração aumenta barreiras e dificulta a entrada de novos agentes; (v) 

se há abuso de posição dominante por meio da recusa do compartilhamento 

de dados34. 

Caso seja vislumbrada a potencialidade ou o efetivo prejuízo ao 

mercado, seja na análise do ato de concentração, seja no controle repressivo, 

deve-se evitar aplicação de remédios drásticos e bastante interventivos, como 

a não aprovação de atos de concentração ou a separação/cisão da empresa. 

Tal afirmação é a ainda mais sensível quando está em análise mercados 

tecnológicos, em constante transformação, a fim de se evitar: (i) custos 

maiores aos consumidores, a exemplo do ocorrido com a Microsoft na União 

Europeia, e (ii)  a inocuidade da medida, uma vez que as empresas 

condenadas podem já ter faturado o suficiente com determinada prática 

anticompetitiva.  

 

EUROPEIA. Tribunal de Justiça da União Europeia. Oscar Bronner GmbH & 

Co. KG v Mediaprint Zeitungs. Julgado em 26 de nov. de 1998. 
33 WISNIEWSKI, Caio Henrique. Op. Cit.. 
34 Segundo Aysem Diker Vanberg e Mehmet Ünver, o Tribunal de Justiça da 

União Europeia, nos casos  Magil, IMS Health e Microsoft,  concluiu que a fim 

de conceder acesso obrigatório aos dados, o requerente precisa provar que os 

dados são essenciais para a oferta de um novo produto e  que não há outra 

maneira de obtê-los ou  de desenvolver o produto ou serviço sem o acesso.  É 

possível, em casos em que há a recusa do compartilhamento ou a criação de 

dificuldades, a aplicação da teoria da Essential Facilities em matéria de dados. 

DIKER VANBERG, Aysem; ÜNVER, Mehmet. The Right to Data Portability 

in the GDPR and EU Competition Law: Odd Couple or Dynamic Duo?. 

European Journal of Law and Technology, Vol 8, No 1, 2017. UNIÃO 

EUROPEIA. Tribunal de Justiça da União Europeia. Radio Telefis Eireann 

(RTE) and Independent Television Publications Ltd (ITP) v Commission of the 

European Communities. Julgado em 6 de abr. de 1995. UNIÃO EUROPEIA. 

Tribunal de Justiça da União Europeia. IMS Health GmbH & Co. OHG v NDC 

Health GmbH & Co. KG. Julgado em 29 de abr. de 2004. UNIÃO EUROPEIA. 

Tribunal de Justiça da União Europeia.  Microsoft v. Commission. Julgado em 

2007. 
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A dúvida, no entanto, é escolher qual remédio aplicar. Um remédio 

antitruste que emerge nessa nova realidade digital é a determinação do 

compartilhamento das bases de dados a um concorrente específico ou a 

vários desses, por meio da portabilidade35.  Esse instituto além de servir 

como uma tutela específica aplicada pelo Cade ou pelo poder judiciário, 

também pode ser exercitado individualmente, quando um usuário manifesta 

seu  direito de encerrar a tomada do serviço e transferir todos os dados 

fornecidos e armazenados a outra plataforma ou aplicação.  

As duas formas de implementação da portabilidade de dados 

devem ser incentivadas. A primeira forma, como uma tutela específica, deve 

ser utilizada com parcimônia e somente com relação às informações 

indispensáveis à finalidade buscada36, qual seja, a promoção da concorrência, 

à luz do princípio da minimização.  

A Autoridade Europeia de Proteção de Dados37 sugere, a fim de 

evitar uma possível violação à proteção de dados pessoais, que os órgãos de 

defesa da concorrência, sempre que possível, oportunizem que os 

consumidores voluntariamente implementem a portabilidade, facultando que 

esses extraiam seus dados e portem-nos a outros serviços.  

Essa faculdade individual que pode ser consagrada pelas 

autoridades concorrenciais é inclusive a segunda forma de implementação 

da portabilidade de dados, conforme mencionado anteriormente. Trata-se de 

um direito previsto nas leis de proteção de dados38 e que possui uma dupla 

 
35 Destaca-se que, em outras searas, o CADE (Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica) já aplicou a portabilidade como um remédio 

concorrencial. A título de exemplo, cita-se a aprovação do ato de 

concentração referente à aquisição do HSBC pelo Bradesco, julgado em 

junho de 2016 pelo Tribunal do CADE. 
36European Data Protection Regulation. Op. Cit., p. 32. 
37Ibidem. 
38 A título de exemplo, cita-se o artigo 18, inciso V, da 13.709/2018 (lei brasileira 

de proteção de dados). Nesse inciso, consta que a portabilidade será realizada 

mediante requisição expressa do titular (§3º do artigo 18) e operará por meio da 

transferência dos dados de um fornecedor a outro. No âmbito europeu, temos o 

artigo 20 do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu (RGPD).  Esse 

artigo dispõe que “o titular dos dados tem o direito de receber os dados pessoais 

que lhe digam respeito e que tenha fornecido a um responsável pelo tratamento, 

num formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática, e o direito de 

transmitir esses dados a outro responsável pelo tratamento sem que o 
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essência: além de permitir autodeterminação informacional, é um 

mecanismo de fomento e promoção da concorrência. 

A portabilidade de dados, “goes to the heart of competition 

policy”39 e tem um impacto significativo ao impedir o consumer lock-in e os 

switching costs, permitindo a concorrência em mercados caracterizados 

pelos efeitos de rede40.  

Caso não exista o direito à portabilidade, os usuários, se 

desejarem trocar de fornecedor, precisarão incorrer em custos 

adicionais para coletar e disponibilizar mais uma vez os dados 

necessários para a execução de uma determinada atividade. Em certas 

situações, além do grande lapso temporal necessário para tanto, poderá 

haver perda de dados quando esses forem irrepetíveis ou 

irrecuperáveis.  

Tais custos são conhecidos como custos de troca, os quais, ao 

tornarem muito custosa a troca de fornecedor, geram o efeito de 

aprisionamento41. Esse efeito tem o condão de deixar uma firma 

dominante bastante confortável no mercado, diante da criação de 

 

responsável a quem os dados pessoais foram fornecidos o possa impedir. (...)Ao 

exercer o seu direito de portabilidade dos dados nos termos do n. 1, o titular dos 

dados tem o direito a que os dados pessoais sejam transmitidos diretamente entre 

os responsáveis pelo tratamento, sempre que tal seja tecnicamente possível.  
39 GRAEF, Inge. Data portability at the crossroads of data Protection and 

Competition Policy. Roma: Autorità Garante  dellla Concorrenza e del Mercato 

e Osservatorio di Proprietà Intellettuale Concorrenza e Comunicazioni, 2016, 

p.2. 
40 A interação desses efeitos com os custos de troca é um tema central na nova 

economia integrada por indústrias da tecnologia informativa, situação a qual é 

atribuída a denominação de network lock-in, ou path-dependence.  FARRELL, 

Joseph; KLEMPERER, Paul. Op. cit., p. 1971.  YOSIFON, David. Consumer 

Lock-In and the Theory of the Firm. Seattle University Law Review, vol. 

35:1429, p. 1456, 2012. 
41 Um ponto específico do mercado digital é que os consumidores, 

frequentemente, desejam usar várias plataformas ao mesmo tempo 

(multihoming), o que gera mais uma necessidade de se viabilizar a redução 

dos custos de troca. ENGELS, Bárbara. Op. cit. 
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barreias à entrada e de dificuldades àqueles agentes que já estão no 

mercado.  

Por outro lado, se existir o direito à portabilidade, haverá 

estímulo à entrada de novos agentes e ao desenvolvimento de novos 

produtos ou serviços. Os consumidores poderão exercer seu direito de 

escolha e experimentar novas opções que mais atendam aos seus 

anseios, o que poderá reduzir as externalidades negativas dos efeitos 

de rede. 

Assim, a portabilidade não só é desejada como é uma necessidade 

da atualidade. Essa, além de ser vista como um remédio antitruste inovador, 

que evita medidas estruturais interventivas em empresas dominantes que 

impeçam o desenvolvimento de concorrentes, deve ser estimulada por meio 

do direito de escolha dos indivíduos, que estarão de forma difusa 

promovendo a concorrência.  

5. Considerações Finais  

A prioridade atualmente é garantir que a concorrência no mercado 

digital funcione efetivamente, já que um mercado altamente concentrado põe 

em xeque até mesmo a própria democracia. A fim de se evitar o risco de um 

under-enforcement, é possível vislumbrar que os dados, em certos casos, 

podem ser entendidos como uma estrutura essencial para a entrada e o 

desenvolvimento de produtos e serviços digitais.   

Destarte, urge que haja uma maior sensibilidade na análise 

antitruste frente a fatores que vão muito além do preço, como é o caso dos 

dados e a violação à proteção desses (a exemplo da coleta sem consentimento 

ou do uso para fins diversos do que o autorizado). Se a privacidade, aqui 

desdobrada nos dados, virou um insumo essencial, a autoridade antitruste 

pode e deve buscar que haja uma maior competitividade no acesso e no uso 

desses. 

Ao lado dessa nova abordagem concorrencial, é preciso propor 

alternativas aos remédios antitruste clássicos, para evitar efeitos colaterais 

desnecessários a uma intervenção, por vezes, necessária. Se em um 

determinado caso concreto for verificado que o compartilhamento das bases 

de dados é a única forma de se viabilizar uma concorrência, seja porque não 

é possível acessar os dados, seja porque não é possível replicá-los, esse deve 
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ser imposto pela autoridade da concorrência, sem prejuízo da adoção de 

medidas de proteção à privacidade nesse compartilhamento (como, por 

exemplo, a anonimização dos dados).  

No entanto, ao lado da atuação antitruste, é interessante o fomento 

da concorrência de forma difusa, pelo exercício do direito de escolha dos 

consumidores através da portabilidade de dados. Tal exercício irá 

complementar eventual intervenção concorrencial, garantindo a liberdade 

individual e o desenvolvimento de uma sólida interconexão entre diferentes 

serviços digitais, fomentando assim um sistema user-centred. 

O direito individual à portabilidade de dados, ainda, tem o condão 

de complementar ou suplementar a política da concorrência, quando essa seja 

incompleta ou inexistente. Considerando a dificuldade que as autoridades 

antitruste têm enfrentado, até o momento, de bem endereçar questões 

tecnológicas, como se vê na própria complexidade de delimitação de 

mercado, bem como na necessidade da configuração de um abuso que 

prejudique a estrutura do mercado para fins de repressão, incentivar outras 

formas de promoção da concorrência é sempre uma boa escolha, ainda que 

ela venha embutida em leis de proteção de dados.  
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PARAMETRIZAÇÃO DO RAMO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL 

EM CASOS DE CARTEL: UMA ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA 

DO CADE 

Parametrization of branch of activity in cartel cases: an analysis of Cade’s 

jurisprudence 

Deborah Lopes d’Arcanchy França 

Resumo: O presente estudo abordou a parametrização do “ramo de atividade 

empresarial” como critério de fixação das multas-base em condenações e de 

sua expectativa em Termos de Compromisso de Cessação (TCCs) em casos 

de cartel pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), 

baseando-se em levantamento jurisprudencial do órgão antitruste brasileiro 

de 2012 a 2019. Adotou-se como metodologia de pesquisa o método de 

abordagem indutivo e o método de procedimento de análise de 

jurisprudência e análise de conteúdo. Concluiu-se pela necessidade de 

aprimoramento da estipulação sancionatória do Cade para efetivar os 

princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica. 

Palavras-chave: Cartel. Multa. Ramo de atividade. Jurisprudência. 

Cade. 

Abstract: The present study addressed the parameterization of the “branch 

of business activity” as a criterion for setting base fines on condemnations 

and its expectation in Cease and Desist Agreement (TCCs) in cartel cases by 

the Administrative Council for Economic Defense (Cade), based on the 

jurisprudential survey of the brazilian antitrust agency from 2012 to 2019. 

The research methodology adopted was the inductive approach method and 

the method of procedural analysis of jurisprudence and content analysis. It 

was concluded that Cade's sanctioning stipulation needs to be improved to 

implement the principles of proportionality and legal certainty. 

Keywords: Cartel. Fine. Hive of activity. Jurisprudence. Cade. 

Introdução 

Um dos possíveis critérios de aplicação de multa pelo Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (Cade) advém da redação dos arts. 37, 
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inciso I, e 85, §2º, ambos da Lei n. 12.529/11 (Lei de Defesa da 

Concorrência), os quais determinam que o ramo de atividade empresarial, 

quando discriminado no faturamento apresentado pelas empresas ao Cade, 

pode ser utilizado como critério de fixação de multas e de contribuições 

pecuniárias. Entretanto, aludido ramo não possui conceitos jurídico e 

econômico determinados, ensejando diversos esforços da Autoridade 

Antitruste em conferir-lhe devida interpretação, desde o início da vigência 

da atual Lei de Defesa da Concorrência, em 2012, a partir de parâmetros 

baseados no princípio da proporcionalidade. 

A presente pesquisa objetiva, portanto, analisar a parametrização 

do ramo de atividade em casos de cartel conforme a lei, a jurisprudência do 

Cade e a doutrina. Para alcançar essa finalidade, inicialmente, no capítulo 1, 

será abordado o conceito jurídico-econômico indeterminado do ramo de 

atividade empresarial na Lei n. 12.529/11 e as tentativas do Cade em 

conferir-lhe sentido. Adiante, no capítulo 2, demonstrar-se-ão os parâmetros 

do ramo de atividade empresarial aplicados aos casos de cartel de acesso 

público na definição das multas-base e/ou suas expectativas e, no capítulo 3, 

expor-se-ão brevemente as conclusões gerais sobre a pesquisa. 

1. O conceito indeterminado de ramo de atividade empresarial na lei 

12.529/11 

A formação das multas administrativas em condenações e das 

contribuições pecuniárias em Termos de Compromisso de cessação (TCC) a 

ser observada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) 

está prevista na Lei n. 12.529 de 2011 (Lei de Defesa da Concorrência). Em 

seu art. 37, inciso I, é estipulado que a multa-base a ser utilizada para 

aplicação de um percentual de 0,1% a 20% há de ser o faturamento bruto da 

empresa ou de seu grupo econômico, no último exercício anterior à 

instauração do processo administrativo, no ramo de atividade empresarial em 

que se observou a conduta infracional, quando possível sua estimação. Após, 

o inciso III impõe à Administração Pública a delimitação de 1% a 20% da 

multa aplicada à empresa. Entretanto, o ramo de atividade só será 

considerado como critério para fins de cômputo da pena se estiver 

discriminado no faturamento da empresa conforme definido pelo Cade, 

consoante o disposto no §2º do art. 37. 
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Pouco adiante, no art. 85, §1º, incisos II e III, e §2º, no âmbito de 

Termos de Compromisso de Cessação (TCCs)1 firmados pelas empresas e 

por seus administradores com o órgão antitruste, é determinado que o valor 

pecuniário a ser recolhido ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD) 

quando a investigação se tratar das condutas de cartel e/ou influenciadoras à 

adoção de conduta comercial uniforme não poderá ser inferior ao mínimo 

previsto no art. 37, inciso I, da lei antitruste. 

Ou seja, a legislação impõe que os acordos de cessação de prática 

anticoncorrencial, quando atinentes à formação de cartel, devem atender 

ditames mínimos de definição sancionatória, como a consideração do ramo 

de atividade empresarial quando discriminado no faturamento apresentado 

pela empresa. Todavia, não foi determinado o seu conceito jurídico ou 

econômico na Lei de Defesa da Concorrência, gerando certa 

discricionariedade na interpretação de seu significado. 

O ramo de atividade empresarial é, pois, um conceito jurídico 

indeterminado que, consoante dizeres de Fredie Didier Jr.2, trata-se de 

concepção semanticamente vaga que enseja efeito jurídico impreciso devido 

 

1 O Termo de Compromisso de Cessação de prática sob investigação está 

previsto no art. 85 e seguintes da Lei 12.529/11, é regulamentado pelo art. 178 e 

seguintes do Regimento Interno do CADE (RICADE) de 2019 e, conforme 

explicação constante no Guia de Termos de Compromisso de Cessação em 

Casos de Cartel do CADE (2017), se trata de acordo entre o órgão antitruste e 

empresas e pessoas físicas sob investigação por infrações à ordem econômica. 

A partir do compromisso, o CADE suspende o prosseguimento investigatório 

em relação ao Compromissário conquanto esse cumpra as obrigações pactuadas 

no Termo, sendo uma das possíveis obrigações a ser exigida pela administração 

pública justamente a contribuição pecuniária ao Fundo de Defesa de Direitos 

Difusos (FDD), que deve ser calculada a partir da “multa esperada” ou 

“espectativa de multa”, em obediência aos critérios de definição da multa 

administrativa constantes no art. 37, inciso I, da Lei 12.529/11. Cumpre ressaltar 

que, apesar da necessária fidelidade à definição da pena em condenações por 

condutas anticoncorrenciais, a contribuição pecuniária não possui natureza 

jurídica de sanção pois o art. 178, §5º do RICADE (2019) permite que os acordos 

sejam celebrados sem que haja confissão pelo Compromissário quanto à matéria 

de fato, tampouco reconhecimento da ilicitude da conduta. A cláusula de 

contribuição pecuniária visa suspender as investigações do CADE contra a 

empresa e seus administradores. 
2 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Cláusulas gerais processuais. Revista de Processo, 

São Paulo: Revista dos Tribunais online/Thomson Reuters, v. 187, set, p. 1. 
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à indefinição legislativa nos “extremos da estrutura lógico-normativa”. 

Justamente pela amplitude interpretativa decorrida da indeterminação de seu 

significado, a discricionariedade em sua interpretação estaria limitada “em 

função, entre outros fatores, do plexo total de normas jurídicas, porque 

ninguém interpreta uma regra de Direito tomando-a como um segmento 

absolutamente isolado”, nas palavras de Bandeira de Mello3. 

À vista disso, alguns indícios de uma interpretação segundo a 

vontade do legislador poderiam ser encontrados no trâmite do projeto da Lei 

n. 12.529/11, no qual ocorreram discussões entre os deputados sobre aludido 

ramo. O Senado Federal introduziu o termo: “ramo de atividade” no inciso I 

do art. 37 e houve tentativa, mediante Emenda da Câmara dos Deputados, no 

sentido de alterá-lo para “mercado relevante”4 para conferir maior 

proporcionalidade ao dano causado à concorrência, extender a multa aos 

ganhos auferidos com o ilícito e diminuir a discricionariedade do 

administrador ao definir as multas e contribuições pecuniárias5. No entanto, 

contraditoriamente a própria Câmara aprovou, no dia 05/10/2011, 

mencionada emenda do Senado, mantendo-se, portanto, a expressão: “ramo 

de atividade empresarial em que ocorreu a infração”. 

Na ausência legislativa, portanto, de qualquer diretriz que auxilie a 

cognição de aludido conceito, o Cade dedicou-se a promover a definição do 

ramo de atividade empresarial desde antes da entrada em vigor da Lei 

12.529/11, em 29 de maio de 2011. 

 

3 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e Controle 

Jurisdicional. 2ª Edição. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 30. 
4 BRASIL. Câmara dos Deputados. Comissão Especial de Defesa da 

Concorrência. Relatório do Deputado Ciro Gomes no trâmite do projeto de lei 

que ensejou a Lei n. 12.529/11. Disponível em:  

http://www.camara.gov.br/sileg/integras/569964.pdf, p. 32. Acesso em: 

21/02/2019. 
5 BRASIL. Câmara dos Deputados. Voto do Relator Deputado Pedro Eugênio 

após emendas do Senado Federal durante o trâmite do projeto de lei que ensejou 

a Lei n. 12.529/11. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=928

019&filename=PSS+1+PL393704+%3D%3E+PL+3937/2004. p 45. Acesso 

em: 21/02/2019. 
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A primeira tentativa, objetivando fornecer previsibilidade6, foi a 

expedição de uma lista anexada à Resolução n. 3, com vigência conjunta à 

Lei de Defesa da Concorrência, de 144 (cento e quarenta e quatro) ramos 

distintos de atividades econômicas assentados na Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas (CNAE). 

Tais ramos tornaram-se referência na prática condenatória e 

negocial de Defesa da Concorrência, mostrando-se, contudo, muitas vezes 

amplos ou exíguos em relação ao escopo da conduta anticompetitiva, de 

modo a abarcar ou deixar de abarcar receitas advindas de atividades afetadas 

pela infração no cômputo da pena7. 

Entretanto, desde 2016, a composição minoritária do Tribunal 

Administrativo do órgão de defesa da concorrência passou a sinalizar a falta 

de aplicação dos ramos previstos na Resolução n. 3/2012 e sua recorrente 

adaptação nos casos concretos. 

Os alertas da prática reiterada de não observância dos ramos da 

Resolução n. 3/2012 fez surgir, em 23 de novembro de 2016, após devida 

consulta pública8, a Resolução n. 18, que inseriu à Resolução n. 3/2012 o art. 

2-A, assim determinando: “o Cade poderá, mediante decisão fundamentada, 

adaptar o ramo de atividade às especificidades da conduta quando as 

dimensões indicadas no art. 1º forem manifestamente desproporcionais”. 

A autarquia tomou iniciativa, ainda, de orientar os seus servidores 

e advogados atuantes na defesa da concorrência à aplicação de critérios de 

cálculo de contribuição pecuniária em negociações no âmbito dos TCCs, ao 

elaborar um Guia para investigação de práticas de cartel9, que veio à 

publicação em maio de 2016. A recente atualização deste documento de 

 

6 GRINBERG, Mauro; ATHIAS, Daniel Tobias. Ramo de atividade e o (des)uso 

da Resolução n. 3/2012: as multas aplicadas pelo CADE. 2016. Disponível em: 

https://jota.info/artigos/ramo-de-atividade-e-o-desuso-da-resolucao-n-32012-

28112016. Acesso em 23/01/2019.  
7 Ibidem. loc. cit.  
8 BRASIL. CADE. Cade abre consulta pública para alteração da Resolução n. 

3/2012. Publicado em 18/10/2016. Disponível em: 

http://www.cade.gov.br/noticias/cade-abre-consulta-publica-para-alteracao-da-

resolucao-no-3-2012. Acesso em 23/01/2019. 
9 Ibidem. Guia: Termos de Compromisso de Cessação para casos de cartel. 

2017. 
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recomendação no ano de 2017 contém tópico específico10 sobre a 

parametrização dos ramos de atividade estipulados na Resolução n. 3/2012 

para fins de atendimento ao princípio da proporcionalidade perante 

peculiaridades do caso concreto, podendo inclusive ser utilizado para fins 

condenatórios e outras infrações à ordem econômica além da formação de 

cartel. 

Diante da exposição das breves tentativas de conferir sentido ao 

ramo de atividade, o objetivo do presente estudo é, à luz do art. 2-A da 

Resolução n. 3/2012, que determina que o órgão antitruste pode, desde que 

fundamentadamente, adaptar o ramo de atividade quando a sua previsão na 

lista de ramos de atividade não for proporcional, verificar quais foram os 

parâmetros definidos pelo Cade como proporcionais e seus eventuais 

desdobramentos jurídicos. 

2. Parametrização do ramo de atividade na jurisprudência do Cade 

O marco teórico da presente pesquisa é o art. 2-A da Resolução n. 

3/2012, que prevê a possibilidade de adaptação do ramo de atividade quando 

fundamentadamente. 

O enfoque da presente pesquisa é, desse modo, observar a 

parametrização advinda da consideração do ramo de atividade empresarial 

como critério de fixação da multa-base ou de sua expectativa em virtude do 

problema assim suscitado: como é interpretado o ramo de atividade 

empresarial na formação das bases das multas administrativas em 

condenações e das contribuições pecuniárias em TCCs no Cade? Quais os 

efeitos jurídicos oriundos de aludida interpretação? 

No início do estudo a hipótese de pesquisa foi a de que, na 

indeterminação conceitual de ramo de atividade empresarial, o órgão 

antitruste vinha empregando diversas tentativas de adequar referido critério 

ao escopo da infração para atingir a finalidade dissuasória da Lei n. 

12.529/11, seja pela expedição da lista de ramos de atividade constantes na 

Resolução n. 3/2012, seja pela possibilidade de ajustes consoante seu art. 2-

A, seja pelo Guia de Negociação de TCCs em casos de cartel do Cade e até 

mesmo pelos princípios resguardados pelo ordenamento jurídico pátrio. E, 

 

10 Ibidem. p. 32. 
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como tais esforços estariam em fase de maturação, a parametrização 

proporcional e previsível estaria sendo formada a partir dos casos concretos. 

O primeiro momento da pesquisa consistiu na compilação de todas 

as condenações em processos administrativos (PAs) e de acordos mediante 

TCCs, em casos de cartel, sob a vigência da Lei n. 12.529/2011, entre 

4/7/2012 e 8/7/2019, de modo a abarcar da 1ª à 146ª Sessão Ordinária de 

Julgamento, disponível em planilha hospedada neste link11.  

Desse levantamento, foram recolhidos os seguintes dados: (i) data 

da sessão de julgamento do procedimento administrativo; (ii) número do 

procedimento; (iii) data de instauração do procedimento; (iv) termos de 

condenação e/ou homologação; (v) conduta investigada; (vi) descrição da 

base da multa ou contribuição pecuniária em que houve expressa 

consideração do ramo de atividade e/ou eventual adaptação ao caso concreto; 

(vii) ramo de atividade (se houver) previsto na Resolução n. 3/2012, 

especificado na decisão ou não; (viii) duração da conduta anticompetitiva (se 

houver especificação); e por último, (ix) o entendimento da 

Superintendência-Geral e de cada Conselheiro. 

Desconsideraram-se os casos em que foi aplicada a antiga lei 

antitruste, qual seja, Lei n. 8.884 de 1994, pois inexistente a figura do ramo 

de atividade empresarial no antigo dispositivo referente à formação 

sancionatória12.  

Quanto aos procedimentos administrativos que foram instaurados 

sob a antiga lei mas foram julgados no vigor da Lei n. 12.529/11, tornou-se 

praxe do Cade aplicar a definição de multa correspondente ao texto novo 

 

11 Pela vultuosa extensão, os dados coletados foram disponibilizados em uma 

planilha. Podem ser conferidos, com detalhes, no seguinte link: 

https://drive.google.com/open?id=1XpjQ0pMRb33muc9SH6Ka51TGCcTLbi

V8. Acesso em 15/09/2019. 
12 O art. 37, incisos I e III, da Lei 12.529/11 corresponde ao prévio art. 23, 

incisos. I e II, da Lei 8.884/94, texto esse em que não havia previsão do ramo de 

atidade como critério de multa: “A prática de infração da ordem econômica 

sujeita os responsáveis às seguintes penas: I - no caso de empresa, multa de um 

a trinta por cento do valor do faturamento bruto no seu último exercício, 

excluídos os impostos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando 

quantificável; II - no caso de administrador, direta ou indiretamente responsável 

pela infração cometida por empresa, multa de dez a cinqüenta por cento do valor 

daquela aplicável à empresa, de responsabilidade pessoal e exclusiva ao 

administrador.” 

https://drive.google.com/open?id=1XpjQ0pMRb33muc9SH6Ka51TGCcTLbiV8
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quando constatada maior benesse às pessoas jurídicas e às pessoas naturais 

administradoras de empresas, de modo que tais casos serão considerados 

para os fins desta pesquisa13. 

Descartou-se procedimentos administrativos em que o acesso, seja 

do documento em si, seja da descrição da multa e/ou a sua fundamentação, 

estão em versão de acesso restrito, considerando-se, assim, somente os casos 

de acesso público. Desses, foram excluídos aqueles cuja multa-base foi 

descrita de forma genérica, devido à impossibilidade de saber se a intenção 

do julgador era considerar o ramo de atividade da Representada como 

elemento da pena. Ainda, excluiu-se os que houve omissão descritiva do 

lapso temporal a ser computado, impossibilitando a constatação sobre a 

dimensão do período da multa ou sua expectativa, que no presente estudo são 

imprescindíveis para a análise dos casos. 

Assim, colacionou-se apenas os casos em que foi expressa a 

intenção de se considerar o ramo de atividade empresarial ou sua eventual 

adaptação na formação da multa da condenação/contribuição pecuniária a ser 

recolhida das empresas, grupos ou conglomerados, e/ou dos administradores 

destes, nos termos do art. 37, incisos I e III, da Lei n. 12.529/2011, 

totalizando o resultado alcançado em 194 condenações e requerimentos de 

TCC. 

O percentual de 0,1 a 20% determinado pelo art. 37, inciso I, da 

Lei n. 12.529/2011, apesar de se tratar de informação importante a ser 

 

13 A decisão no processo administrativo n. 08012.009834/2006-57 da 

Conselheira Ana Frazão tornou-se praxe no CADE quanto à possibilidade de 

aplicação de pena estipulada em lei mais benéfica pois há casos cuja época dos 

fatos vigorava a Lei 8.884/94 mas, ao serem julgados sob a égide da lei nova, 

essa foi constatada mais favorável às pessoas jurídicas e às pessoas naturais 

administradoras de empresas quanto à fixação da pena: “o cotejo entre a Lei 

12.529/11 e a Lei 8.884/94 demonstra de forma clara que, salvo na hipótese de 

sanção prevista no inciso II, do art. 37 da Lei 12.529/11 (que substituiu o inciso 

III, do art. 23 da Lei 8.884), os critérios estabelecidos pelo legislador no novo 

diploma antitruste são presumivelmente mais benéficos do que aqueles 

anteriormente previstos na Lei 8884/94. No que diz respeito à fixação de penas 

para as empresas, o art. 37, inciso 1, da nova Lei 12.529/11 não apenas reduziu 

os percentuais mínimo e máximo previstos na Lei 8.884/94, como também 

diminuiu a base de cálculo da multa, que deixa de ser o faturamento total da 

empresa e passa a ser o faturamento obtido no ramo de atividade empresarial em 

que ocorreu a infração.” 
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coletada, recorrentemente teve restrição de acesso na jurisprudência, motivo 

pelo qual foi desconsiderado na presente pesquisa. 

Feitos os recortes, dos 194 casos em que empregou-se o critério do 

ramo de atividade, restaram 156 condenações e acordos homologados com 

clara descrição das dimensões de mercado computadas. 

A etapa seguinte do estudo concentrou-se em classificar os 156 

precedentes em parâmetros e subparâmetros (esses últimos como extensão 

do lapso temporal adotado pelo Cade) do critério do ramo de atividade. 

Desse modo, os dados coletados demonstraram 7 (sete) parâmetros 

de proporcionalidade para a formação da multa e/ou sua estimativa os casos 

concretos. São eles: A) ramo(s) de atividade previsto(s) na Resolução n. 

3/2012 do Cade; B) mercado relevante14; C) mercado do produto (ou 

material)15; D) Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)16; E) contrato 

afetado pela conduta17; F) receita que efetivamente é retida com o negócio 

em questão18; e G) meio-termo entre dois critérios de fixação de multa-base 

admitidos pelo Cade19. 

 

14 No presente estudo, verificou-se que mercado relevante muitas vezes foi igual 

à descrição: “produto/serviço afetado pela conduta”, uma vez que o faturamento 

utilizado para computar a multa-base ou a sua expectativa engobou tanto o 

mercado material (ou do produto) quanto o geográfico. 
15 O parâmetro intitulado mercado do produto foi assim identificado pela 

ausência de restrição geográfica na descrição da multa-base ou sua expectativa 

a ser computada, a exemplo de cartéis internacionais, em que se computou o 

faturamento global ao invés de restringí-lo às vendas ao Brasil, e em casos de 

licitação local, em que optou-se por computar o faturamento nacional da empresa 

com o produto-alvo da infração em detrimento de sua redução è receita bruta 

local. 
16 Meio-termo entre ramo de atividade e mercado relevante. 
17 Executado ou não. 
18 Exclusão dos valores repassados a terceiros prestadores de serviços, nos TCCs 

no âmbito do PA n. 08012.001183/2009-08, sob justificativa da não obtenção de 

faturamento verificável no Brasil à época da conduta, já que os negócios da 

Compromissária eram aqui operados mediante outra empresa com a qual possuía 

relação contratual, entretanto não mais operava no momento da propositura do 

acordo (TCCs). 
19 A jurisprudência do CADE, em sua maioria decisória, considerou o 

faturamento total para fins de cômputo da pena em casos de combustíveis e o 
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Todos os 7 (sete) parâmetros elencados acima foram computados 

a partir de 17 (dezessete) lapsos temporais-base: a) ano de último exercício 

anterior à instauração do processo administrativo (PA); b) ano de último 

exercício anterior à instauração do inquérito administrativo (IA); c) ano de 

último exercício anterior à instauração do procedimento preparatório de 

inquérito administrativo (PPIA); d) ano de último exercício anterior ao 

protocolo de TCC; e) mesmo ano de instauração do PA; f) ano de maior 

faturamento; g) último ano completo (ou últimos 12 meses) de participação 

na conduta; h) último ano de participação na conduta; i) último ano de 

faturamento disponível do produto; j) período de um ano (sem 

fundamentação); k) média estimada (virtual) anual do valor que seria 

recebido caso o cartel não tivesse sido descoberto; l) média simples dos 

faturamentos no período da conduta; m) média ponderada dos faturamentos 

obtidos entre o início da conduta e o ano anterior à instauração do PA; n) 

média ponderada20 dos faturamentos obtidos entre o início da conduta e o 

 

produto afetado pela conduta e, geralmente, o faturamento total das empresas de 

combustíveis abarca o diesel em uma medida de 10% da receita, mas no caso do 

TCC n. 08700.005349/2017-17 esse percentual foi deveras superior, de modo 

que considerou-se apenas os valores oriundos de combustíveis utilizados em 

automóveis leves. 
20 A Superintendência-Geral demonstrou nos TCCs firmados no PA n. 

08700.001836/2016-11 que a média ponderada é calculada a partir da seguinte 

fórmula: 

 

Seguiu detalhando que “a média ponderada considera o faturamento ao longo de 

toda a duração da conduta, conferindo maior peso aos anos em que houve maior 

faturamento, considerando que a variação no faturamento anual é alta, já que os 

projetos tinham longa duração e concentração do fluxo de pagamentos em alguns 

anos. Desse modo, a média ponderada mostra-se mais adequada do que a média 

simples, por desconsiderar, por exemplo, anos em que não houve faturamento. 

Quando o faturamento é uniforme em todos os anos, a média ponderada é igual 

à média simples, que seria igual ao faturamento no ano anterior à instauração do 

processo administrativo. Nos casos em que há forte variação no faturamento 

anual, a média ponderada resulta em uma base de cálculo que se situa entre a 
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ano anterior à instauração do IA; o) média ponderada dos faturamentos 

obtidos durante o período da conduta; p) período da conduta; e q) período do 

contrato. 

Somados os parâmetros com os lapsos temporais, atingiu-se os 

seguintes resultados: 

 

PARAMETRIZAÇÃO DO RAMO DE 

ATIVIDADE 

Qtde. de 

condenações 

e acordos 

% 

A 
Ramos de atividade previstos na Resolução 

n. 3/2012 
27 17,3% 

A.1 

Ramos de atividade previstos na Resolução n. 

3/2012 no ano de último exercício anterior à 

instauração do PA 

20 12,8% 

A.2 
Ramos de atividade previstos na Resolução n. 

3/2012 no mesmo ano de instauração do PA 
2 1,2% 

A.3 

Ramos de atividade previstos na Resolução n. 

3/2012 no ano de último exercício anterior ao 

protocolo de TCC 

4 2,6% 

A.4 
Ramos de atividade previstos na Resolução n. 

3/2012 no período da conduta 
1 0,6% 

B Mercado relevante 94 60,2% 

B.1 
Mercado relevante no ano de último exercício 

anterior à instauração do PA 
54 34,6% 

B.2 
Mercado relevante no ano de último exercício 

anterior à instauração do IA 
6 3,8% 

B.3 
Mercado relevante no ano de último exercício 

anterior à instauração do PPIA 
1 0,6% 

B.4 
Mercado relevante no ano de último exercício 

anterior ao protocolo de TCC 
12 7,6% 

 

média simples e o ano de maior faturamento, eliminando-se distorções 

decorrentes da utilização de um único ano.” 

 

Tabela 1: Parametrização do ramo de atividade empresarial em que ocorreu 

a infração. 
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PARAMETRIZAÇÃO DO RAMO DE 

ATIVIDADE 

Qtde. de 

condenações 

e acordos 

% 

B.5 
Mercado relevante no ano de maior 

faturamento 
3 1,9% 

B.6 
Mercado relevante no último ano completo (ou 

últimos 12 meses) de participação na conduta 
5 3,2% 

B.7 
Mercado relevante no último ano de 

participação na conduta 
3 1,9% 

B.8 
Mercado relevante no último ano de 

faturamento disponível do produto 
1 0,6% 

B.9 
Mercado relevante na média simples dos 

faturamentos obtidos no período da conduta 
6 3,8% 

B.10 Mercado relevante no período da conduta 3 1,9% 

C Mercado do produto 8 5,1% 

C.1 
Mercado do produto no ano de último exercício 

anterior à instauração do PA 
4 2,6% 

C.2 Mercado do produto no período de um ano 1 0,6% 

C.3 

Mercado do produto na média ponderada dos 

faturamentos obtidos entre o início da conduta 

e o ano anterior à instauração do PA 

3 1,9% 

D Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 4 2,6% 

D.1 
NCM no ano de último exercício anterior à 

instauração do PA 
3 1,9% 

D.2 NCM no ano de maior faturamento 1 0,6% 

E Contrato afetado 16 10,2% 

E.1 
Contrato afetado pela conduta no ano de último 

exercício anterior à instauração do PA 
2 1,2% 

E.2 
Contrato afetado pela conduta no ano de último 

exercício anterior à instauração do IA 
4 2,6% 

E.3 

Contrato afetado pela conduta na média anual 

estimada (ou virtual) do valor que seria 

angariado por ano, caso o cartel não tivesse 

sido descoberto 

1 0,6% 

E.4 

Contrato afetado pela conduta na média 

ponderada dos faturamentos obtidos entre o 

início da conduta e o ano anterior à instauração 

do IA 

5 3,2% 
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PARAMETRIZAÇÃO DO RAMO DE 

ATIVIDADE 

Qtde. de 

condenações 

e acordos 

% 

E.5 

Contrato afetado pela conduta na média 

ponderada dos faturamentos obtidos no período 

da conduta 

2 1,2% 

E.6 
Contrato afetado pela conduta no período do 

contrato 
2 1,2% 

F 
Receita que efetivamente é mantida pela 

empresa com o negócio em questão 
6 3,8% 

F.1 

Receita que efetivamente é mantida pela 

empresa com o negócio em questão no ano de 

último exercício anterior à instauração do PA 

6 3,8% 

G 
Média entre dois critérios de multa-base 

admitidos pela jurisprudência do Cade 
1 0,6% 

G.1 

Meio-termo entre o faturamento total e o 

proveniente do mercado do produto no ano de 

último exercício anterior à instauração do PA 

1 0,6% 

Total 156 100% 

Fonte: Cade. Elaboração própria. 

A partir da sintetização dos 28 (vinte e oito) subparâmetros 

empregados quando utilizou-se o critério do ramo de atividade empresarial 

exposto na Tabela 1, agrupados sob 7 (sete) parâmetros, serão a seguir 

delineadas breves constatações do panorama interpretativo. 

3. Breves constatações do panorama interpretativo 

Inicia-se pelo princípio da segurança jurídica. O princípio da 

segurança jurídica é fundamento do Estado de Direito, de tal modo que forma 

íntimo elo com o princípio da proteção da confiança e, por consequência, o 

da legalidade. J. J. Canotilho o define como a “calculabilidade e 

previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos atos dos 

poderes públicos”, fazendo referência aos três poderes21.  

 

21 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da 

Constituição. Coimbra: Almedina, 2002. p. 257. 
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Os 28 (vinte e oito) subparâmetros elencados revelam evidente 

insegurança jurídica na formação da multa-base e de sua expectativa em 

TCCs no Cade. Isso porque, a partir do momento em que um único critério 

de aplicação de multas ou sua expectativa enseja uma pulverização em quase 

trinta subparâmetros, é forçoso reconhecer que tantas oscilações geram 

imprevisibilidade tanto para a Administração Pública quanto para os 

administrados, interferindo na finalidade dissuasória da defesa da 

concorrência. Trata-se de pontuação já promovida pelo ex-Conselheiro João 

Paulo de Resende22, o qual explicou que 

o conceito de faturamento já assumiu pelo menos sete acepções 

(inclusive valor de compra e lucro), o conceito de ramo de atividade 

já variou pelo menos cinco vezes (inclusive mercado relevante) e o 

conceito de ano anterior ao PA já aceitou seis flexibilizações. Se 

considerarmos que apenas um desses parâmetros foi flexibilizado por 

vez, temos então já 18 diferentes possibilidades metodológicas. Se 

considerarmos que mais de um poderia ser flexibilizado 

simultaneamente (já que já houve precedente), seriam 210 

possibilidades de base de cálculo. Em um caso apenas, o do cartel de 

memória DRAM, a regra de cálculo foi alterada seis vezes, sem 

considerar mudanças de alíquota, como se depreende da tabela no 

Anexo 1. Vejam que não há aqui uma jurisprudência. 

Conclui-se, em termos de segurança jurídica, que o Cade precisa 

de previsibilidade na formação de suas multas. Nas lições positivistas de 

Hans Kelsen23, a efetivação do princípio da segurança jurídica está 

intrinsecamente atrelada à constituição de apenas um significado para cada 

norma, uma vez que, no ato de conhecer e interpretar a norma, o  grau  de  

segurança  é  inversamente  proporcional  à  gama  de significados  possíveis. 

Desse modo, observa-se necessária uma maior limitação do sentido 

conferido às normas previstas no inciso I do art. 37 da Lei 12.529/2011. 

Outro aspecto importante notado foi a fundamentação da 

parametrização pautada no princípio da proporcionalidade. O órgão 

antitruste brasileiro expressamente admitiu 7 (sete) parâmetros quando 

 

22 Voto-Vogal em cartel hardcore de recarga eletrônica para celulares pré-pagos. 

PA 08012.002812/2010-42, 125ª SOJ, 13/06/2018. 
23 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução João Baptista Machado. 6ª 

ed. - São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 177. 
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aplicado o critério do ramo de atividade, divididos em 28 (vinte e oito) 

subparâmetros, considerados proporcionais às finalidades da lei antitruste, 

qual seja, a dissuasão da conduta anticompetitiva e previsíveis. Entretanto, a 

discussão dos últimos anos no Cade diz respeito à falta de proporcionalidade 

e de segurança jurídica na aplicação de sanções administrativas. 

Em 2014, em clássica condenação de cartel de cimento que durou 

20 (vinte) anos, o ex-Conselheiro Márcio de Oliveira Júnior24 atentou que a 

repressão das condutas anticompetitivas dificilmente é efetivada na prática 

antitruste brasileira, em virtude da exiguidade das multas em comparação à 

extensão da formação de cartel, explicando que 

para desestimular a formação de cartéis, as sanções impostas aos 

participantes devem gerar para as empresas perdas superiores ao que 

elas esperariam ganhar com a participação nos cartéis. Mas a realidade 

é que, em regra, os danos são muito mais altos que as multas aplicadas. 

As empresas, principalmente as de grande porte, participantes de 

grupos econômicos com atuação diversificada, têm uma grande 

quantidade de ativos líquidos. As multas, nesse caso, representam 

parcela relativamente pequena do faturamento de todo o grupo. Assim 

sendo, elas podem não ser eficientes para deter cartéis. Por isso, é 

importante uma atenção às multas aplicadas às pessoas naturais para 

prevenir que elas se engajem na formação de cartéis, que podem ser 

parte da estratégia de maximização de lucros das empresas para as 

quais trabalham. 

A partir do ano seguinte, com o término do mandato de Oliveira 

Júnior, dois Conselheiros à época, Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt e 

João Paulo de Resende, notaram a desproporcionalidade do enaltecimento 

em considerar como critério prioritário de aplicação de multas o que 

considera a norma: “multa (...) no último exercício anterior à instauração do 

processo administrativo, no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a 

infração”, em detrimento da “multa (...) a qual nunca será inferior à vantagem 

auferida, quando for possível sua estimação”, ambas constantes na redação 

do inciso I do art. 37 da Lei 12.529/2011.  

 

24 Voto-Vista do Conselheiro Márcio de Oliveira Júnior em condenação de cartel 

nacional de cimento e concreto. PA n. 08012.011142/2006-79, 36ª SOJ, 

22/01/2014. 
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Conforme dizeres da ex-Conselheira Cristiane Schmidt, há 

imprecisão dos ramos previstos na Resolução n. 3/2012, mostrando-se por 

vezes superiores ou inferiores ao mercado investigado no caso concreto, 

distanciando-se, assim, da estimativa do ganho obtido pelas empresas 

infratoras com a conduta25. Ademais, afirmou que a desconsideração do 

aspecto temporal igualmente revelam-se desproporcionais à formação de 

cartel na medida em que a formação de conluio pode durar mais de um ano, 

obstruindo a finalidade repressiva da lei antitruste26. Depreendeu-se dos 

julgados que, durante seu mandato como julgadora, a ex-Conselheira 

manteve uma metodologia de cálculo de estimativa de vantagem auferida na 

individualização de penalidades. 

Por seu turno, o ex-Conselheiro João Paulo de Resende concordou 

com os alertas da ex-Conselheira Schmidt no sentido de que as multas 

administrativas e contribuições pecuniárias em TCCs não possuem padrão 

proporcional em relação à extensão da infração, que atinge o mercado do 

produto em um espaço geográfico em determinado período de tempo. 

Semelhante à Schmidt, o ex-julgador aproximou-se da 

interpretação da vantagem auferida na atividade empresarial afetada pela 

conduta como critério adequado para a formação da multa. Distinguia-se 

dessa porque, ao invés de calcular os possíveis ganhos obtidos caso-a-caso, 

costumeiramente utilizou estudos empíricos internacionais que estimavam o 

ganho auferido com práticas de cartel, comparando o resultado alcançado 

com o critério do ramo de atividade previsto na Resolução n. 3/2011 no lapso 

temporal proposto pela Superintendência-Geral ou por seus pares em cada 

caso. Resende27 frisou tratar-se de metodologia dinfundida no exterior, nos 

ditames de orientações de dosimetria de pena das melhores jurisdições 

antitruste do mundo, conforme a International Competition Network (ICN) 

em 2013. 

Os entendimentos dos ex-Conselheiros Schmidt e Resende, no 

entanto, eram isolados do restante do tribunal administrativo por recorrente 

 

25 Voto da Relatora Cristiane Schmidt no caso de GLP no Pará. PA n. 

08012.002568/2005-51, 93ª SOJ, 18/10/2016. 
26 Voto-Vogal da Conselheira Schmidt em proposta de acordo no cartel 

internacional de transporte marítimo. TCC n. 08700.001444/2015-71, 73ª SOJ, 

25/11/2015. 
27 Voto do Conselheiro Relator Resende no caso de sal. PA n. 

08012.005882/2008-38, 124ª SOJ, 23/05/2018. 
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discordância de seus pares, de modo que suas metodologias não eram 

propagadas na área de defesa da concorrência e não logravam vencedoras em 

Plenário. 

Priorizou-se o entendimento de supramencionados ex-

Conselheiros porque, em realidade, os resultados do presente artigo 

corroboraram com as ponderações de Oliveira Júnior, Resende e Schmidt: 

na parametrização do ramo de atividade, a maioria dos casos foi flexibilizado 

para adaptar o ramo de atividade empresarial para o objeto do cartel, como 

ilustrado no Gráfico 1: 

Gráfico 1: Parâmetros do ramo de atividade empresarial em que ocorreu a 

infração 

 
Fonte: Cade. Elaboração própria. 

Entretanto, em sua maioria não houve adaptação para o período da 

conduta. O Gráfico 2, a seguir, demonstra que na maioria dos casos 

descreveu-se o lapso temporal-base no período de um ano a partir da norma: 
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“último exercício anterior à instauração do processo administrativo”, do 

inciso I do art. 37 da Lei 12.529/2011. Inclusive, houveram casos em que 

promoveu-se uma base de média simples ou ponderada dos faturamentos 

obtidos no período da conduta sem qualquer respaldo legislativo que 

justificasse tal parâmetro. 

Gráfico 2: Lapsos temporais-base descritos. 

 

Fonte: Cade. Elaboração própria. 

Em síntese, grande parte dos precedentes aprovados pelo Cade se 

revelaram demasiadamente híbridos, com flexibilizações do ramo de 

atividade para diversos parâmetros que abarcassem o alvo do cartel em suas 

dimensões do produto e geográfica, porém sem o mesmo intento para o 

período em que ocorreu a infração. Em maior monta, verificou-se lapso 
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temporal-base de um ano, depois a média simples ou a ponderada e depois, 

em raros casos, a duração do conluio.  

A baliza predominante de um ano é, porém, insuficiente para a 

dissuasão das condutas anticompetitivas porque verificou-se que, quando 

explicitada a duração da infração, 60,9% (ou 95 casos) dos precedentes 

colacionados no presente estudo ultrapassaram doze meses de cometimento 

do ilícito, contra 3,8% (ou 6 casos) que contavam com poucos meses 

comprovados de prática anticoncorrencial. Ainda mais alarmante: a média 

da duração dos conluios, desse total de 64,7% (ou 101 casos), foi de 7 (sete) 

anos. 

Com diversas parametrizações e, em grande medida pela não 

adaptação à duração das infrações na formação das multas-base ou suas 

expectativas, insuficiência sancionatória pelo órgão antitruste, a presente 

pesquisa evidencia o transtorno causado pela redação do inciso I do art. 37 

da lei de defesa da concorrência, que emaranha algumas possibilidades 

interpretativas, por vezes precárias para a devida coibição do ilícito, bem 

como a forma como o Cade aplica as penalidades. Conclui-se, assim, pela 

necessidade de melhoria na estipulação de multas do órgão antitruste 

brasileiro. 

Trata-se, inclusive, de orientação recente da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)28, que também atentou 

à necessidade de aprimoramento sancionatório do órgão antitruste brasileiro, 

sendo contundente ao afirmar neste ano que 

no papel, o Brasil impõe multas significativas às empresas que 

infringem a legislação concorrencial. Na prática, contudo, o valor das 

multas aplicadas aos responsáveis pelas infrações parece ser baixo. 

Isto se deve a alguns fatores, dentre os quais: (i) a multa pode ser 

imposta somente em referência ao último ano da infração; (ii) apesar 

de haver um piso teórico para o valor mínimo da multa, 

correspondente à vantagem auferida pela empresa em decorrência da 

infração, ele é de difícil implementação na prática; (iii) não há 

 

28 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). 

Revisão por Pares da OCDE sobre Legislação e Política de Concorrência: 

Brasil, 2019. p. 192. Disponível em: 

http://www.oecd.org/daf/competition/revisoes-por-pares-da-ocde-sobre-

legislacao-e-politica-de-concorrencia-brasil-2019-web.pdf. Acesso em 

15/09/2019. 
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metodologia estabelecida para o cálculo de multa; (iv) o Cade recorre 

bastante ao uso de TCCs, e os descontos fornecidos ao valor das 

multas por estes acordos (em cartéis) é muito alto em relação aos 

padrões internacionais (...). A metodologia para o cálculo do valor das 

multas aplicadas às infrações à Lei de Defesa da Concorrência não é 

clara. Há incerteza sobre o que o “ramo de atividade empresarial” 

representa em relação ao faturamento da empresa responsável pela 

infração, e o sistema de classificação do Cade de 144 setores 

econômicos tem se provado de difícil aplicação prática. Há também 

incerteza acerca de se/como será realizado o cálculo da vantagem 

auferida pela conduta. O cálculo do benefício ilícito obtido pelo 

responsável em decorrência da prática anticompetitiva constitui tarefa 

extremamente difícil. 

O organismo multilateral prosseguiu sugerindo mudanças para o 

melhor cumprimento da finalidade da defesa da concorrência, qual seja, a 

coibição de ilícitos pelo órgão antitruste brasileiro, como alteração da 

legislação concorrencial para abarcar a duração da conduta como um dos 

critérios de formação da multa-base para melhor reprimir condutas de longa 

duração, maior transparência quanto à forma a qual as sanções são calculadas 

e limitação do uso de TCCs. Esse último ponto é interessante, tendo em vista 

que o levantamento jurisprudencial acusou a homologação de 137 (cento e 

trinta e sete) acordos contra 19 (dezenove) condenações ao longo dos últimos 

7 (sete) anos da Lei 12.529/2011 que considerou o ramo de atividade ou sua 

flexibilização como critério de formação da base de cálculo. 

Em nível internacional, demonstra a OCDE29, são duas as 

principais metodologias para alcançar uma maior dissuasão da conduta 

anticoncorrencial: o faturamento da empresa durante todo lapso temporal da 

infração como multa-base ou o faturamento em dado ano multiplicado pelo 

total de anos da conduta anticoncorrencial. O Brasil deveria, segundo o 

organismo, considerar esses tipos de cálculo de multas 

Por fim, passa-se às considerações finais do presente estudo. 

 

29 Ibidem. p. 193. 
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Considerações finais 

O ramo de atividade empresarial é um conceito jurídico-econômico 

indeterminado, ensejando inúmeros esforços do Cade em conferir-lhe devida 

interpretação na prática condenatória e negocial mediante Resolução e Guia 

(soft law). 

Assim, o objetivo da presente pesquisa foi verificar a 

parametrização do ramo de atividade empresarial em multas administrativas 

em condenações e contribuições pecuniárias em TCCs de acesso público, de 

2012 à 2019, e se estavam em harmonia com o os ditames do sistema jurídico 

brasileiro. 

A hipótese de pesquisa foi a de que o órgão antitruste vinha 

construindo a proporcionalidade e a segurança jurídica para atingir a 

finalidade dissuasória da Lei n. 12.529/2011, de modo que as suas 

proporcionalidade e previsibilidade seriam constatadas a partir da 

estabilidade dos precedentes. Entretanto, a hipótese de pesquisa não se 

confirmou. 

O estudo jurisprudencial revelou, em realidade, a aplicação 

expressa de diversas adaptações, em sua maioria, desproporcionais à conduta 

anticompetitiva investigada, devido à desconsideração do lapso temporal da 

infração na formação das multas-base ou de suas expectativas. Constatou-se, 

ao fim, a baixa repressão e a imprevisibilidade das penalidades da Autoridade 

Antitruste. 

Neste ano de 2019, a OCDE atentou para aludido fato, sugerindo 

que o Cade aumente a transparência na formação de multas e as adeque para 

considerar o período das infrações. Sugeriu, também, a limitação do uso de 

TCCs pelo órgão antitruste brasileira, considerada alta para padrões 

internacionais. 

Conclui-se, portanto, pela necessidade de aperfeiçoamento da 

definição das multas quanto à proporcionalidade das penas aplicadas e, de 

igual modo, quanto à segurança jurídica. Desse modo, privilegiar-se-á, em 

sua máxima, a efetividade na tutela da livre concorrência, atendendo os 

interesses dos consumidores, dos agentes econômicos e, ainda, do aparato 

estatal. 
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SOJ de 16/09/2015. 
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_______. _______. Cartel internacional de embreagens. Requerimento de 

TCC n. 08700.011024/2015-01. Nota Técnica da Superintendência-Geral. 

SOJ de 27/07/2016. 

_______. _______. Cartel internacional de mangueiras marítimas. 

Requerimento de TCC n. 08700.006544/2012-41. Relator: Eduardo Pontual 

Ribeiro. SOJ de 23/10/2013. 

_______. _______. Cartel internacional de DRAM. Requerimento de TCC 

n. 08700.003191/2013-09. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

11/02/2015. 

_______. _______. Cartel internacional de DRAM. Requerimento de TCC 

n. 08700.001469/201575. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

02/09/2015. 

_______. _______. Cartel internacional de DRAM. Requerimento de TCC 

n. 08700.004176/2015-40. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

20/01/2016. 

_______. _______. Cartel internacional de DRAM. Requerimento de TCC 

n. 08700.008219/2015-66. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

20/01/2016. 

_______. _______. Cartel internacional de DRAM. Requerimento de TCC 

n. 08700.003672/2016-67. Relator: Márcio de Oliveira Júnior. SOJ de 

17/08/2016. 

_______. _______. Cartel internacional de CRT-CPT. Requerimento de 

TCC n. 08700.011327/2013-54. Nota Técnica da Superintendência-Geral. 

SOJ de 11/02/2015. 

_______. _______. Cartel internacional de CRT-CPT. Requerimento de 

TCC n. 08700.003012/2017-67. Relator: Paulo Burnier da Silveira. SOJ de 

04/10/2017. 

_______. _______. Cartel internacional de CRT-CPT. Requerimento de 

TCC n. 08700.004797/2017-95. Relator: Paulo Burnier da Silveira. SOJ de 

04/10/2017. 

_______. _______. Cartel internacional de CRT-CDT. Requerimento de 

TCC n. 08700.011327/2013-54. Nota Técnica da Superintendência-Geral. 

SOJ de 11/02/2015. 

_______. _______. Cartel internacional de CRT-CDT. Requerimento de 

TCC n. 08700.011328/2013-07. Nota Técnica da Superintendência-Geral. 

SOJ de 11/02/2015. 
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_______. _______. Cartel internacional de CRT-CDT. Requerimento de 

TCC n. 08700.002856/2014-48. Nota Técnica da Superintendência-Geral. 

SOJ de 11/02/2015. 

_______. _______. Cartel internacional de CRT-CDT. Requerimento de 

TCC n. 08700.004918/2017-07. Relator: Mauricio Oscar Bandeira Maia. 

SOJ de 20/09/2017. 

_______. _______. Cartel internacional de TFT-LCD. Requerimento de 

TCC n. 08700.001452/201518. Nota Técnica da Superintendência-Geral. 

SOJ de 25/11/2015. 

_______. _______. Cartel internacional de TFT-LCD. Requerimento de 

TCC n. 08700.001448/201550. Nota Técnica da Superintendência-Geral. 

SOJ de 25/11/2015. 

_______. _______. Cartel internacional de TFT-LCD. Requerimento de 

TCC n. 08700.004917/2017-54. Relator: Mauricio Oscar Bandeira Maia. 

SOJ de 20/09/2017. 

_______. _______. Cartel internacional de TFT-LCD. Requerimento de 

TCC n. 08700.000527/2018-96. Relator: Mauricio Oscar Bandeira Maia. 

SOJ de 21/11/2018. 

_______. _______. Cartel internacional de ODD. Requerimento de TCC n. 

08700.002448/2017-39. Relator: João Paulo de Resende. SOJ de 

13/12/2017. 

_______. _______. Cartel internacional de GIS. Requerimento de TCC n. 

08700.001808/2016-02. Relator: Alexandre Cordeiro Macedo. SOJ de 

25/05/2016. 

_______. _______. Cartel internacional de GIS. Requerimento de TCC n. 

08700.002026/2016-82. Relator: Alexandre Cordeiro Macedo. SOJ de 

08/06/2016. 

_______. _______. Cartel internacional de GIS. Requerimento de TCC n. 

08700.006546/201664. Relator: Alexandre Cordeiro Macedo. SOJ de 

01/02/2017. 

_______. _______. Cartel internacional de cabos. Requerimento de TCC n. 

08700.002074/2013-28. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

18/12/2013. 

_______. _______. Cartel internacional de eletrodos de grafite. 

Requerimento de TCC n. 08700.002147/201543. Nota Técnica da 

Superintendência-Geral. SOJ de 20/05/2015. 
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_______. _______. Cartel internacional de capacitores. Requerimento de 

TCC n. 08700.001449/2015-02. Nota Técnica da Superintendência-Geral. 

SOJ de 27/07/2016. 

_______. _______. Cartel internacional de capacitores. Requerimento de 

TCC n. 08700.009213/2015-14. Nota Técnica da Superintendência-Geral. 

SOJ de 27/07/2016. 

_______. _______. Cartel internacional de capacitores. Requerimento de 

TCC n. 08700.010997/2015-15. Nota Técnica da Superintendência-Geral. 

SOJ de 27/07/2016. 

_______. _______. Cartel internacional de capacitores. Requerimento de 

TCC n. 08700.007863/2017-89. Nota Técnica da Superintendência-Geral. 

SOJ de 07/11/2018. 

_______. _______. Cartel internacional de frete aéreo e marítimo. 

Requerimento de TCC n. 08700.011226/2013-83. Nota Técnica da 

Superintendência-Geral. SOJ de 11/02/2015. 

_______. _______. Cartel internacional de frete aéreo e marítimo. 

Requerimento de TCC n. 08700.001455/201551. Nota Técnica da 

Superintendência-Geral. SOJ de 14/07/2015. 

_______. _______. Cartel internacional de frete aéreo e marítimo. 

Requerimento de TCC n. 08700.005552/2016-02. Nota Técnica da 

Superintendência-Geral. SOJ de 09/11/2016. 

_______. _______. Cartel internacional de frete aéreo e marítimo. 

Requerimento de TCC n. 08700.000098/201776. Nota Técnica da 

Superintendência-Geral. SOJ de 19/04/2017. 

_______. _______. Cartel internacional de frete aéreo e marítimo. 

Requerimento de TCC n. 08700.000120/201788. Voto da Relatora Cristiane 

Alkmin Junqueira Schmidt. SOJ de 19/09/2018. 

_______. _______. Cartel internacional de frete aéreo e marítimo. 

Requerimento de TCC n. 08700.006459/2017-98. Voto da Relatora Cristiane 

Alkmin Junqueira Schmidt. SOJ de 19/09/2018. 

_______. _______. Cartel internacional de substratos de cerâmica. 

Requerimento de TCC n. 08700.002067/2017-50. Nota Técnica da 

Superintendência-Geral. SOJ de 03/10/2018. 

_______. _______. Cartel internacional de transporte marítimo. 

Requerimento de TCC n. 08700.001444/201571. Nota Técnica da 

Superintendência-Geral. SOJ de 25/11/2015. 
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_______. _______. Cartel internacional de transporte marítimo. 

Requerimento de TCC n. 08700.001450/201529. Nota Técnica da 

Superintendência-Geral. SOJ de 25/11/2015. 

_______. _______. Cartel internacional de transporte marítimo. 

Requerimento de TCC n. 08700.001451/201573. Nota Técnica da 

Superintendência-Geral. SOJ de 25/11/2015. 

_______. _______. Cartel internacional de transporte marítimo. 

Requerimento de TCC n. 08700.000843/2016-04. Nota Técnica da 

Superintendência-Geral. SOJ de 25/11/2015. 

_______. _______. Cartel internacional e nacional de rolamentos. 

Requerimento de TCC n. 08700.001393/201588. Nota Técnica da 

Superintendência-Geral. SOJ de 29/07/2015. 

_______. _______. Cartel internacional e nacional de rolamentos. 

Requerimento de TCC n. 08700.001393/201588. Nota Técnica da 

Superintendência-Geral. SOJ de 29/07/2015. 

_______. _______. Cartel internacional e nacional de rolamentos. 

Requerimento de TCC n. 08700.001393/201588. Nota Técnica da 

Superintendência-Geral. SOJ de 17/08/2016. 

_______. _______. Cartel internacional e nacional de velas de ignição. 

Requerimento de TCC n. 08700.008910/2015-40. Nota Técnica da 

Superintendência-Geral. SOJ de  

_______. _______. Cartel nacional e argentino de válvulas. Requerimento 

de TCC n. 08700.004388/2017-99. Nota Técnica da Superintendência-Geral. 

SOJ de 09/05/2018. 

_______. _______. _______. Requerimento de TCC n. 08700.004192/2018-

85. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 22/05/2019. 

_______. _______. Cartel internacional e nacional de EPS. Requerimento 

de TCC n. 08700.007742/2015-75. Nota Técnica da Superintendência-Geral. 

SOJ de 24/02/2016. 

_______. _______. Cartel nacional de “airbag”, cinto e volante. 

Requerimento de TCC n. 08700.009978/2015-46. Nota Técnica da 

Superintendência-Geral. SOJ de 09/11/2016. 

_______. _______. _______. Requerimento de TCC n. 08700.003931/2017-

31. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 26/06/2019. 
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_______. _______. Cartel nacional de amortecedores. Requerimento de 

TCC n. 08700.009944/2015-51. Nota Técnica da Superintendência-Geral. 

SOJ de 11/05/2016. 

_______. _______. _______. Requerimento de TCC n. 08700.010925/2015-

78. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 11/05/2016. 

_______. _______. _______. Requerimento de TCC n. 08700.000502/2017-

10. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 16/08/2017. 

_______. _______. Cartel nacional de sistemas térmicos automotivos. 

Requerimento de TCC n. 08700.002492/2015-87. Nota Técnica da 

Superintendência-Geral. SOJ de 22/06/2016. 

_______. _______. Cartel nacional de filtros. Requerimento de TCC n. 

08700.005312/2017-81. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

08/08/2018. 

_______. _______. _______. Requerimento de TCC n. 08700.005693/2017-

06. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 08/08/2018. 

_______. _______. _______. Requerimento de TCC n. 08700.005193/2017-

66. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 08/08/2018. 

_______. _______. _______. Requerimento de TCC n. 08700.002005/2018-

28. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 26/06/2019. 

_______. _______. Cartel nacional de sistemas de exaustão. Requerimento 

de TCC n. 08700.005134/2017-98. Nota Técnica da Superintendência-Geral. 

SOJ de 05/09/2018. 

_______. _______. Cartel nacional de pistões de motor, bronzinas, camisas, 

pinos, bielas, porta anéis, anéis e juntas de vedação, e anéis de pistões de 

motor (em conjunto e/ou separadamente). Requerimento de TCC n. 

08700.002299/2018-99. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

20/03/2019. 

_______. _______. Cartel em licitação de ambulâncias. Requerimento de 

TCC n. 08700.009872/2013-80. Relator: Alessandro Octaviani Luis. SOJ de 

16/07/2014. 

_______. _______. Cartel em licitação de ambulâncias. Requerimento de 

TCC n. 08700.003071/2014-92. Relator: Alessandro Octaviani Luis. SOJ de 

16/07/2014. 

_______. _______. Cartel em licitação de ambulâncias. Requerimento de 

TCC n. 08700.002740/2014-09. Relator: Alessandro Octaviani Luis. SOJ de 

30/07/2014. 
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_______. _______. Cartel em licitações da Petrobras. Requerimento de 

TCC n. 08700.007402/2015-44. Nota Técnica da Superintendência-Geral. 

SOJ de 19/08/2015. 

_______. _______. Cartel em licitações da Petrobras. Requerimento de 

TCC n. 08700.010978/201599. Nota Técnica da Superintendência-Geral. 

SOJ de 18/01/2017. 

_______. _______. Cartel em licitações da Petrobras. Requerimento de 

TCC n. 08700.011995/201543. Nota Técnica da Superintendência-Geral. 

SOJ de 18/01/2017. 

_______. _______. Cartel em licitações da Petrobras. Requerimento de 

TCC n. 08700.011998/201587. Nota Técnica da Superintendência-Geral. 

SOJ de 18/01/2017. 

_______. _______. Cartel em licitações da Petrobras. Requerimento de 

TCC n. 08700.012016/201574. Nota Técnica da Superintendência-Geral. 

SOJ de 18/01/2017. 

_______. _______. Cartel em licitações da Petrobras. Requerimento de 

TCC n. 08700.005078/2016-19. Nota Técnica da Superintendência-Geral. 

SOJ de 21/11/2018. 

_______. _______. Cartel em licitações da Petrobras. Requerimento de 

TCC n. 08700.001880/2016-21. Nota Técnica da Superintendência-Geral. 

SOJ de 21/11/2018. 

_______. _______. Cartel em licitações da Petrobras. Requerimento de 

TCC n. 08700.004337/2016-86. Nota Técnica da Superintendência-Geral. 

SOJ de 21/11/2018. 

_______. _______. Cartel em licitações da Petrobras. Requerimento de 

TCC n. 08700.004341/2016-44. Nota Técnica da Superintendência-Geral. 

SOJ de 21/11/2018. 

_______. _______. Cartel em licitações da Petrobras. Requerimento de 

TCC n. 08700.008158/2016-18. Nota Técnica da Superintendência-Geral. 

SOJ de 21/11/2018. 

_______. _______. Cartel em licitações da Petrobras. Requerimento de 

TCC n. 08700.008223/2016-13. Nota Técnica da Superintendência-Geral. 

SOJ de 21/11/2018. 

_______. _______. Cartel em licitações da Valec. Requerimento de TCC n. 

08700.003677/2016-90. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

21/11/2018. 
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_______. _______. Cartel em licitações da Valec. Requerimento de TCC n. 

08700.003679/2016-89. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

21/11/2018. 

_______. _______. Cartel em licitações da Valec. Requerimento de TCC n. 

08700.005045/2016-61. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

21/11/2018. 

_______. _______. Cartel em licitação de manutenção predial. 

Requerimento de TCC n. 08700.000591/201281. Relator: Paulo Burnier da 

Silveira. SOJ de 05/04/2017. 

_______. _______. Cartel em licitação de manutenção predial. 

Requerimento de TCC n. 08700.000814/201715. Relator: Paulo Burnier da 

Silveira. SOJ de 05/04/2017. 

_______. _______. Cartel em licitação de manutenção predial. 

Requerimento de TCC n. 08700.001785/2017-17. Relator: Paulo Burnier da 

Silveira. SOJ de 28/06/2017. 

_______. _______. Cartel em licitação de manutenção predial. 

Requerimento de TCC n. 08700.001429/2015-23. Nota Técnica da 

Superintendência-Geral. SOJ de 18/10/2016. 

_______. _______. Cartel em licitação de medicamentos antirretrovirais. 

Requerimento de TCC n. 08700.009026/2013-60. Nota Técnica da 

Superintendência-Geral. SOJ de 20/08/2014. 

_______. _______. Cartel em licitações para a Copa do Mundo de 2014. 

Requerimento de TCC n. 08700.007077/2016-09. Nota Técnica da 

Superintendência-Geral. SOJ de 21/11/2018. 

_______. _______. Cartel em licitações para a Copa do Mundo de 2014. 

Requerimento de TCC n. 08700.007078/2016-45. Nota Técnica da 

Superintendência-Geral. SOJ de 21/11/2018. 

_______. _______. Cartel em licitações para favelas. Requerimento de TCC 

n. 08700.008066/2016-38. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

21/11/2018. 

_______. _______. _______. Requerimento de TCC n. 08700.008074/2016-

84. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 21/11/2018. 

_______. _______. _______. Requerimento de TCC n. 08700.008159/2016-

62. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 21/11/2018. 



REVISTA DO IBRAC Número 1 - 2020 

197 

_______. _______. Cartel nacional de equipamentos de alta voltagem. 

Requerimento de TCC n. 08700.002076/2013-17. Nota Técnica da 

Superintendência-Geral. SOJ de 10/12/2014. 

_______. _______. _______. Requerimento de TCC n. 08700.002108/2016-

27. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 18/10/2016. 

_______. _______. _______. Requerimento de TCC n. 

08700.006038/201686. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

07/06/2017. 

_______. _______. Cartel nacional de equipamentos de alta voltagem. 

Requerimento de TCC n. 08700.002526/2018-86. Relator: João Paulo de 

Resende. SOJ de 07/11/2018. 

_______. _______. _______. Requerimento de TCC n. 08700.004372/2018-

67. Relator: João Paulo de Resende. SOJ de 07/11/2018. 

_______. _______. Cartel nacional de rolos cerâmicos. Requerimento de 

TCC n. 08700.005258/201692. Nota Técnica da Superintendência-Geral. 

SOJ de 19/04/2017. 

_______. _______. _______. Requerimento de TCC n. 

08700.007053/201641. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

19/04/2017. 

_______. _______. _______. Requerimento de TCC n. 08700.007420/2015-

26. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 19/04/2017. 

_______. _______. Cartel nacional de pistões de motor, bronzinas, camisas, 

pinos, bielas, porta anéis, anéis e juntas de vedação, e anéis de pistões de 

motor (em conjunto e/ou separadamente). Requerimento de TCC n. 

08700.001362/2018-70. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

05/12/2018. 

_______. _______. Cartel nacional de pistões de motor, bronzinas, camisas, 

pinos, bielas, porta anéis, anéis e juntas de vedação, e anéis de pistões de 

motor (em conjunto e/ou separadamente). Requerimento de TCC n. 

08700.001542/2018-51. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

05/12/2018. 

_______. _______. Cartel nacional de silicatos. Requerimento de TCC n. 

08700.001464/201542. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

24/06/2015. 
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_______. _______. Cartel nacional de silicatos. Requerimento de TCC n. 

08700.007343/201512. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

09/12/2015. 

_______. _______. Cartel nacional de silicatos. Requerimento de TCC n. 

08700.008068/2015-46. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

27/04/2016. 

_______. _______. Cartel nacional de resinas. Requerimento de TCC n. 

08700.001415/201518. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

20/05/2015. 

_______. _______. Cartel nacional de resinas. Requerimento de TCC n. 

08700.002611/201500. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

02/09/2015. 

_______. _______. Cartel nacional de resinas. Requerimento de TCC n. 

08700.004433/2016-24. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

07/12/2016. 

_______. _______. Cartel nacional de resinas. Requerimento de TCC n. 

08700.001560/201752. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

07/06/2017. 

_______. _______. Cartel nacional de resinas. Requerimento de TCC n. 

08700.007963/2017-13. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

22/08/2018. 

_______. _______. Cartel nacional de medidores. Requerimento de TCC n. 

08700.003727/201558. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

09/12/2015. 

_______. _______. Cartel de estacionamentos em São Paulo/SP. 

Requerimento de TCC n. 08700.001414/201565. Nota Técnica da 

Superintendência-Geral. SOJ de 19/08/2015. 

_______. _______. Cartel nacional de forros e perfis de PVC. Requerimento 

de TCC n. 08700.001801/2017-63. Nota Técnica da Superintendência-Geral. 

SOJ de 08/02/2018. 

_______. _______. Cartel de GLP no DF. Requerimento de TCC n. 

08700.003266/2015-13. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

24/02/2016. 

_______. _______. Cartel de GLP no DF. Requerimento de TCC n. 

08700.007979/2016-37. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

06/09/2017. 
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_______. _______. Cartel de GLP no DF. Requerimento de TCC n. 

08700.002140/2017-93. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

06/09/2017. 

_______. _______. Cartel de GLP no NE. Requerimento de TCC n. 

08700.003268/2015-11. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

24/02/2016. 

_______. _______. Cartel de GLP no NE. Requerimento de TCC n. 

08700.007978/2016-92. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

06/09/2017. 

_______. _______. Cartel de GLP no NE. Requerimento de TCC n. 

08700.002137/2017-70. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

22/11/2017. 

_______. _______. Cartel de GLP no NE. Requerimento de TCC n. 

08700.002025/2017-19. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

22/11/2017. 

_______. _______. Cartel de GLP no Pará. Requerimento de TCC n. 

08700.002028/2013-29. Relator: Ricardo Machado Ruiz. SOJ de 

28/08/2013. 

_______. _______. Cartel de GLP no Pará. Requerimento de TCC n. 

08700.008299/2013-98. Relator: Ana Frazão. SOJ de 06/08/2014. 

_______. _______. Cartel de GLP em SP. Requerimento de TCC n. 

08700.003017/201528. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

02/09/2015. 

_______. _______. Cartel e manipulação de índices de referência 

internacional de câmbio “offshore”. Requerimento de TCC n. 

08700.006946/2015-99. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

07/12/2016. 

_______. _______. Cartel e manipulação de índices de referência 

internacional de câmbio “offshore”. Requerimento de TCC n. 

08700.007064/2015-41. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

07/12/2016. 

_______. _______. Cartel e manipulação de índices de referência 

internacional de câmbio “offshore”. Requerimento de TCC n. 

08700.007074/2015-86. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

07/12/2016. 
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_______. _______. Cartel e manipulação de índices de referência 

internacional de câmbio “offshore”. Requerimento de TCC n. 

08700.007418/2015-57. Nota Técnica da Superintendência-Geral. SOJ de 

07/12/2016. 

_______. _______. Cartel e manipulação de índices de referência 

internacional de câmbio “offshore”. Requerimento de TCC n. 
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A ARBITRABILIDADE DO DIREITO CONCORRENCIAL: UMA 

INTERFACE ENTRE A DEFESA DA CONCORRÊNCIA E OS 

MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS 
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Resumo: Um inédito e recentíssimo caso ocorrido em 4 de setembro de 

2019, envolvendo Arbitragem e Direito Concorrencial nos Estados Unidos, 

vem gerando controvérsias e debates intensos entre juristas e especialistas 

pelo mundo. Trata-se da submissão à Arbitragem da questão da definição do 

mercado relevante relacionado a aquisição da Aleris pela Novelis.  

O presente artigo examinará referido caso, ainda que sucintamente, de modo 

a demonstrar que este, embora inovador, apenas evidencia a evolução 

histórica de uma tendência já existente no mundo jurídico há anos e mais 

recentemente no Brasil: a tendência da aproximação entre Direito 

Concorrencial e Arbitragem, de modo a se aumentar os mecanismos de 

efetivação da tutela do Direito Concorrencial e, em grande parte, também da 

expansão dos limites da chamada “arbitrabilidade objetiva”. 

Palavras-chaves: Arbitragem. Concorrência. Direito Concorrencial. 

Antitruste. Acordos em Controle de Concentração. Cláusulas Arbitrais. 

Abstract: A very recent and unprecedented case on September 4, 2019, 

involving arbitration and competition law in the United States, has been 

generating intense controversy and debate among jurists and experts around 

the world. It deals with the submission to arbitration of the definition of the 

relevant market related to the acquisition of Aleris by Novelis. 

This paper proposes to analyze this case, albeit succinctly, in order to 

demonstrate that this case, although innovative, only highlights the historical 

evolution of a trend already existing in the legal world for years and more 

recently in Brazil: the tendency of the approximation between competition 

law and arbitration, in order to increase the mechanisms for the enforcement 

of competition law and, to a large extent, also the expansion of the limits of 

the so-called “objective arbitrability”. 

Keywords: Arbitration. Competition. Competition Law. Antitrust. Merger 

Control Agreements. Arbitration Clauses. 
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1. Introdução 

A notícia1 publicada no website do Departmento de Justiça dos 

Estados Unidos da América, DoJ na sigla em inglês, em 4 de setembro de 

2019, causou grandes controvérsias e polêmicas no mundo jurídico. O DoJ 

ingressou em referida data perante o poder judiciário norte-americano, 

questionando a aquisição da Aleris pela Novelis, e submetendo, no mesmo 

dia, à Arbitragem a questão da definição do mercado relevante relacionado 

ao caso. 

A controvérsia e polêmica residiria na questionabilidade da 

viabilidade jurídica de submissão, a um tribunal arbitral, da delimitação do 

mercado relevante em sede de um ato de concentração submetido a uma 

autoridade antitruste, o que, para muitos, não poderia ser arbitrável, pois 

relacionada ao Direito Concorrencial que, supostamente, por sua natureza 

própria de ramo do direito público dotado de normas cogentes de ordem 

pública e tendo por objeto a proteção a direitos difusos e coletivos, seria 

indisponível e, portanto, inarbitrável. 

Até poucos anos atrás, no Brasil, e até algumas décadas atrás, no 

mundo, a possibilidade de utilização de Arbitragem – método alternativo de 

resolução de conflitos por meio de árbitro ou árbitros dotados de jurisdição 

e reconhecidos como juízes de fato e de direito – no âmbito do Direito 

Concorrencial parecia improvável, ou, até mesmo, impossível.  

De fato, em 1968, um importante precedente judicial nos Estados 

Unidos denominado Corp v. J P Maguire & Co2 demonstrava o entendimento 

jurídico até então dominante nos Estados Unidos e, em geral, no mundo, no 

sentido de que “o interesse público generalizado na aplicação das leis 

antitruste e a natureza das pretensões que surgem em tal caso, combinam-se 

para fazer das pretensões antitruste inapropriadas para a Arbitragem.”3. Esse 

 

1 ESTADOS UNIDOS, Department of Justice, Justice Department Sues to Block 

Novelis's Acquisition of Aleris. Notícia públicada em 04.09.2019 no website 

oficial do Department of Justice, acessível em: 

<https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-sues-block-noveliss-

acquisition-aleris-1>. Acesso em 04.09.2019. 
2 ESTADOS UNIDOS, American Safety Equipment Corp v. J P Maguire & Co, 

391 F 2d 821, second circuit Court of Appeal, decidido em 1968. 
3 ESTADOS UNIDOS, American Safety Equipment Corp v. J P Maguire & Co, 

391 F 2d 821, second circuit Court of Appeal, decidido em 1968. 
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entendimento, como será visto, só começaria a ser superado nos Estados 

Unidos ao menos na década de 1980 e, no Brasil, ao menos na década de 

2010.  

Do ponto de vista brasileiro, essa problemática iria historicamente 

além, pois os primórdios da utilização do instituto da Arbitragem no Brasil, 

por si só, já eram cercados de controvérsias: isso é ilustrado por meio do 

leading case Agravo Regimental na Sentença Estrangeira nº 5.206, julgado 

em 12 de dezembro de 2001, por meio do qual o Supremo Tribunal Federal, 

foi instado a se manifestar sobre a susposta inconstitucionalidade da Lei 

Federal nº 9.307/1996 (Lei Brasileira de Arbitragem). 

Como será visto adiante, no entanto, importantes evoluções 

ocorreram no mundo e no Brasil ao longo das últimas décadas, levando não 

só a uma superação da desconfiança em relação à utilização da Arbitragem 

como método alternativo de resolução de conflitos como também a 

superação da ideia generalizada de que a Arbitragem não poderia ser 

utilizada para a resolução de questões relacionadas ao Direito Concorrencial. 

O presente artigo enveredar-se-á em apresentar e analisar, de 

maneira objetiva, o caso ora sob análise para, após, abordar sucintamente as 

discussões sobre a arbitrabilidade do Direito Concorrencial e alguns dos 

precedentes mais relevantes sobre o tema existentes no Brasil e no mundo. 

Para tanto, o presente artigo será dividido em três partes, além da introdução 

e conclusão: a primeira parte terá por objeto o exame do caso ora sob análise, 

a segunda, uma breve análise da evolução histórica da arbitrabilidade do 

Direito Concorrencial e dos precedentes mais importantes relacionados a 

essa evolução em âmbito mundial, e a terceira parte a arbitrabilididade do 

Direito Concorrencial no Brasil.  

2. O caso “aleris/novelis” e a definição do mercado relevante por um 

tribunal arbitral em auxílio à autoridade antitruste 

A supramencionada notícia publicada no website do Departmento 

de Justiça dos Estados Unidos – DoJ, em 4 de setembro de 2019, relatou que 

o DoJ ingressou judicialmente com medida questionando a fusão entre as 

empresas Novelis Inc. e Aleris Corporation. 

Isso porque, de acordo com refereida notícia, o ato de concentração 

em questão combinaria dois dos únicos quatro produtores norte-americanos 

de chapas de carroçaria de alumínio para automóveis, e o interesse na medida 
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judicial teria por objetivo “preservar a concorrência no mercado norte-

americano de chapas de alumínio laminado para aplicações automotivas, 

comumente referido como chapa de corpo de alumínio para automóveis” 4. 

A Divisão Antitruste do DoJ concordou com os requerentes 

(Novelis/Aleris) em submeter a questão à Arbitragem, atendidas algumas 

condicionantes, sendo que a Arbitragem resolveria a questão da definição do 

mercado relevante envolvida no ato de concentração em questão. De acordo 

com referida notícia, seria a primeira vez na história dos Estados Unidos que 

a Arbitragem seria utilizada para tanto, ou seja, para a definição de mercado 

relevante como subsídio para uma análise antitruste da autoridade 

concorrencial.  

A justificativa para a utilização da Arbitragem foi a de que esta 

garantiria a eficiência e eficácia na definição do mercado relevante, além de 

propiciar a economia dos recursos dos contribuintes, de modo que a solução 

alternativa de disputas por meio da Arbitragem se afiguraria como 

maximização de recursos de aplicação da lei para proteger os consumidores 

americanos5.  

Conforme exposto na medida judicial interposta pelo DoJ, “a 

Aleris é um concorrente agressivo cuja expansão no mercado norte-

americano teve um impacto imediato nos preços na América do Norte”. A 

mesma notícia menciona que, se esse acordo fosse permitido, “a Novelis 

bloquearia 60% da capacidade doméstica total projetada e a grande maioria 

da capacidade não comprometida”, de modo a permitir “que a empresa 

aumentasse preços, reduzisse a inovação e fornecesse termos de serviço 

 

4 ESTADOS UNIDOS, Department of Justice, Justice Department Sues to Block 

Novelis's Acquisition of Aleris. Notícia públicada em 04.09.2019 no website 

oficial do Department of Justice, acessível em: 

<https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-sues-block-noveliss-

acquisition-aleris-1>. Acesso em 04.09.2019. 
5 ESTADOS UNIDOS, Department of Justice, Justice Department Sues to Block 

Novelis's Acquisition of Aleris. Notícia públicada em 04.09.2019 no website 

oficial do Department of Justice, acessível em: 

<https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-sues-block-noveliss-

acquisition-aleris-1>. Acesso em 04.09.2019. 
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menos favoráveis em detrimento das montadoras e, finalmente, 

consumidores americanos” 6. 

Como bem abordado por ALFORD7, nos termos do acordo 

relacionado à Arbitragem no caso ora sob análise, o árbitro determinará a 

definição do mercado do produto, e, se o árbitro decidir que o mercado 

relevante é mais amplo que o alumínio, a Divisão Antitruste do DoJ exercerá 

seu poder de acusação e negará provimento à reclamação, permitindo o 

fechamento da fusão. Se, por outro lado, o árbitro decidir que o mercado 

relevante é o alumínio, as partes incorporadas concordarão em alienar a parte 

dos ativos que suscita preocupações competitivas para um comprador aceito 

pelo DoJ.  

Prossegue ALFORD8 explicando que esse acordo estará sujeito a 

revisão judicial nos termos da Lei Tunney, que exige que qualquer 

julgamento de consentimento proposto seja apresentado ao tribunal federal 

para notificação pública e comentário para determinar se o julgamento é de 

interesse público. 

 

6 ESTADOS UNIDOS, Department of Justice, Justice Department Sues to Block 

Novelis's Acquisition of Aleris. Notícia públicada em 04.09.2019 no website 

oficial do Department of Justice, acessível em: 

<https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-sues-block-noveliss-

acquisition-aleris-1>. Acesso em 04.09.2019. 
7 ALFORD, Roger. U.S. Department of Justice Uses Arbitration to Challenge 

Merger.  (Notre Dame Law School)/September 15, 2019. Disponível em 

<http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/09/15/u-s-department-of-

justice-uses-arbitration-to-challenge-merger/>. Acesso em 19 de setembro de 

2019. 
8 ALFORD, Roger. U.S. Department of Justice Uses Arbitration to Challenge 

Merger.  (Notre Dame Law School)/September 15, 2019. Disponível em 

<http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/09/15/u-s-department-of-

justice-uses-arbitration-to-challenge-merger/>. Acesso em 19 de setembro de 

2019. 
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Ainda de acordo com ALFORD9, recentemente houve um discurso 

proferido por DELRAHIM10, Assistant Attorney General da Antitrust 

Division do DoJ, no qual este levantou a questão sobre qual seria a melhor 

opção – um juiz generalista ou um árbitro especializado – para casos 

antitrustes (concorrenciais) complexos.  

Na análise de DELRAHIM, a Arbitragem permite um essencial 

auxílio de um terceiro neutro – o árbitro ou os árbitros – que pode ser, por 

exemplo, um especialista em Direito Concorrencial ou mesmo um ex-juiz, 

com treinamento em economia ou com uma vasta experiência em casos 

concorrenciais complexos, de modo que a autoridade antitruste poderá se 

valer dos benefícios da Arbitragem e especialização dos árbitros para ajudar 

não apenas a própria autoridade na tomada de decisões mas para também 

garantir que a sociedade americana seja beneficiada por uma resolução 

rápida e sólida dos direitos previstos nos Sherman Act e Clayton Act11. 

Nesse sentido, conclui DELRAHIM, os casos envolvendo controle 

de estruturas ou de condutas podem se beneficiar e estarem prontos para a 

utilização da Arbitragem, e a autoridade antitruste americana poderá explorar 

a utilização das Arbitragem nesses casos nas seguintes condições: (1) se isso 

puder “economizar tempo e dinheiro significativos”, (2) se a questão 

contestada “for clara e puder ser acordada pelas partes”, e (3) “se a 

 

9 ALFORD, Roger. U.S. Department of Justice Uses Arbitration to Challenge 

Merger.  (Notre Dame Law School)/September 15, 2019. Disponível em 

<http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/09/15/u-s-department-of-

justice-uses-arbitration-to-challenge-merger/>. Acesso em 19 de setembro de 

2019. 
10 DELRAHIM, Makan. “Special, So Special” - Specialist Decision-Makers in, 

and the Efficient Disposition of, Antitrust Cases. Discurso proferido no 7th Bill 

Kovacic Antitrust Salon, George Washington University Law School 

Washington, DC, em 9 de setembro de 2019. Disponível em: 

<https://www.justice.gov/opa/speech/file/1201301/download.>. Acesso em 20 

de setembro de 2019. 
11 DELRAHIM, Makan. “Special, So Special” - Specialist Decision-Makers in, 

and the Efficient Disposition of, Antitrust Cases. Discurso proferido no 7th Bill 

Kovacic Antitrust Salon, George Washington University Law School 

Washington, DC, em 9 de setembro de 2019. Disponível em: 

<https://www.justice.gov/opa/speech/file/1201301/download.> 
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Arbitragem não resultar em uma oportunidade perdida de criar um 

precedente legal valioso” 12. 

Como será visto abaixo, referido caso apenas evidencia uma 

relevantíssima evolução histórica de uma tendência já existente no mundo 

jurídico há anos, ao menos desde 1985 nos Estados Unidos, e desde 2014 no 

Brasil: a tendência da aproximação entre Direito Concorrencial e Arbitragem 

de modo a se aumentar os mecanismos de efetivação da tutela do Direito 

Concorrencial e, em grande parte, também da expansão dos limites da 

chamada “arbitrabilidade objetiva”. 

3. A arbitrabilidade do direito concorrencial no mundo 

O ponto de partida para o reconhecimento da arbitrabilidade de 

questões ligadas ao Direito Concorrencial ocorreu em 1985, a partir do 

leading case Mitsubishi Motors Corp v Soler Chrysler-Plymouth, Inc.13, 

julgado pela Suprema Corte Americana, que rompeu com o entendimento 

anterior até então vigente14 e exposto no precedente American Safety 

Equipment Corp v. J P Maguire & Co15 no sentido de inarbitrabilidade de 

questões relacionadas ao Direito Concorrencial.  

Em suma, no caso Mitsubishi Motors Corp v Soler Chrysler-

Plymouth, Inc, a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu que certos 

litígios contratuais guardando relação com o Direito Concorrencial são 

arbitráveis, desde que as pretensões específicas estejam enquadradas dentro 

dos termos da convenção de Arbitragem dispondo sobre eventuais litígios 

 

12 DELRAHIM, Makan. “Special, So Special” - Specialist Decision-Makers in, 

and the Efficient Disposition of, Antitrust Cases. Discurso proferido no 7th Bill 

Kovacic Antitrust Salon, George Washington University Law School 

Washington, DC, em 9 de setembro de 2019. Disponível em: 

<https://www.justice.gov/opa/speech/file/1201301/download.> 
13 SUPREMA CORTE DOS ESTADOS UNIDOS, Mitsubishi Motors 

Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc., 473 U.S. 614 (1985). 
14 LEW, Julian D. M.  Competition Laws: Limits to Arbitrators' Authority. in 

MISTELIS, Loukas A.; BREKOULAKIS, Stavros L. (eds), Arbitrability: 
International and Comparative Perspectives, International Arbitration Law 

Library, Volume 19, Kluwer Law International, 2009, p. 250. 
15 ESTADOS UNIDOS, American Safety Equipment Corp v. J P Maguire & Co, 

391 F 2d 821, second circuit Court of Appeal, decidido em 1968. 
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entre as partes, ressalvando-se, no entanto, a possibilidade do poder 

judiciário poder rever decisões arbitrais que contrariem o a aplicação do 

Direito Concorrencial16.  

Na Europa, nesse mesmo sentido, cita-se o precedente Eco Swiss 

China Time Ltd v. Benetton International NV17, da Corte de Justiça da União 

Europeia, pelo qual se reconheceu inclusive a possibilidade de anulação, pelo 

poder judiciário, de sentenças arbitrais violadoras de questões de ordem 

públicas relacionadas ao Direito Concorrencial.  

Não há, no entanto, um conflito de competências entre as 

autoridades antitruste e os árbitros. Isso porque, de um lado, as autoridades 

antitruste continuam com suas competências exclusivas na aplicação do 

Direito Concorrencial, na aplicação de multas em decorrência da violação do 

Direito Concorrencial, por exemplo. De outro lado, os árbitros podem, por 

exemplo, declarar a nulidade de cláusulas contratuais violadoras de normas 

concorrenciais. Podem, ainda,  dependendo de certas circunstâncias, 

estabelecer uma indenização por perdas e danos em decorrência de alguma 

das partes ter violado uma cláusula contratual em desacordo com as leis 

concorrenciais18. 

O documento da OCDE “Arbitration and Competition”, de 2010, 

expõe o fato de que há jurisridições no qual os árbitros possuem o poder-

dever de aplicar, de ofício, ex-post, disposições constantes de normas de 

Direito Concorrencial e reconhecer, por exemplo, a nulidade de cláusulas 

contratuais que contrariem normas cogentes do Direito Concorrencial, desde 

que não haja interferência nas competências exclusivas das autoridades 

 

16 LEW, Julian D. M.  Competition Laws: Limits to Arbitrators' Authority. in 

MISTELIS, Loukas A.; BREKOULAKIS, Stavros L. (eds), Arbitrability: 
International and Comparative Perspectives, International Arbitration Law 

Library, Volume 19, Kluwer Law International, 2009, p. 250. 
17 EUROPEAN COURT OF JUSTICE, Eco Swiss China Time Ltd v. Benetton 

International NV (Case C-126/97) of 1 June 1999, [2000] 5 CMLR 816. 

European Court of Justice – ECJ. 
18 LEW, Julian D. M.  Competition Laws: Limits to Arbitrators' Authority. in 

MISTELIS, Loukas A.; BREKOULAKIS, Stavros L. (eds), Arbitrability: 

International and Comparative Perspectives, International Arbitration Law 

Library, Volume 19, Kluwer Law International, 2009, p. 253-254. 
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concorrenciais, que continuam com sua competência ex ante da aplicação de 

normas do Direito Concorrencial19. 

A possibilidade da utilização de Arbitragem no âmbito do Direito 

Concorrencial, portanto, passou a ser uma realidade em diversas jurisdições 

tão distintas como Estados Unidos, Nova Zelândia, França, Itália e Suiça20. 

4. A arbitrabilidade do direito concorrencial no Brasil 

Conforme mencionado, o Supremo Tribunal Federal brasileiro 

chegou a ser instado a se manifestar, no começo da década de 2000, sobre a 

suposta inconstitucionalidade da Lei Brasileira de Arbitragem, o que 

evidenciava a desconfiança no mundo jurídico, por alguns, não apenas do 

instituto da Arbitragem em si, como também em relação à extensão dos 

litígios que poderiam ser submetidos à Arbitragem. 

Em 12 de dezembro de 2001, por meio do julgamento do Agravo 

Regimental na Sentença Estrangeira nº 5.206,  o Supremo Tribunal Federal, 

reconheceu que não apenas a Arbitragem é constitucional como também não 

implica no afastasmento do princípio constitucional da inafastabilidade da 

jurisdição ou universalidade da jurisdição do poder judiciário insculpido no 

art. 5, XXXV, da Constituição Federal Brasileira, pelo qual “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

O caminho a ser percorrido em relação ao reconhecimento da 

importância e abrangência da Arbitragem no Brasil, e principalmente em 

relação a quais questões poderiam ser submetidas à Arbitragem – o que é 

conhecido como “arbitrabilidade objetiva” – no entanto, ainda era longo. Isso 

porque a Lei Brasileira de Arbitragem determina, em seu art. 1º, que apenas 

os litígios que sejam patrimoniais e disponíveis poderiam ser submetidos à 

Arbitragem – daí as incontáveis discussões e controvérsias acaloradas 

presentes na doutrina e jurisprudência para se definir o que poderia ser 

 

19 OCDE, Arbitration and Competition, 2010, disponível em 

<www.oecd.org/competition/abuse/49294392.pdf>, p. 9 
20 YOUSSEF, Karim. Part I Fundamental Observations and Applicable Law, 
Chapter 3 - The Death of Inarbitrability. In: MISTELIS, Loukas A.; 

BREKOULAKIS, Stavros L.  (eds), Arbitrability: International and 

Comparative Perspectives, International Arbitration Law Library, Volume 19, 

Kluwer Law International, 2009, p.54-55 
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considerado “patrimonial” e “disponível” e, mais do que isso, discutir a 

extensão e definição dos critérios de patrimonialidade e disponibilidade. 

As conquistas nesse sentido foram lentas, é verdade, mas foram 

ocorrendo paulatinamente.  

Algumas provas dessas conquistas graduais foram, por exemplo, a 

Lei Federal nº 13.129/2015, que introduziu o §1º no art. 1º da Lei Brasileira 

de Arbitragem para reconhecer que “a administração pública direta e indireta 

poderá utilizar-se da Arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos 

patrimoniais disponíveis” – o que, como será visto adiante, foi apenas a 

positivação de uma realidade fática já ocorrida e reconhecida amplamente no 

Brasil pelos tribunais superiores e no âmbito da administração pública, por 

exemplo, no âmbito do Cade – uma autarquia federal que, portanto, integra 

a administração pública indireta brasileira. Mais recentemente, a Lei nº 

13.848/2019, a “Lei das Agências Reguladoras” reconheceu inclusive as 

competências arbitrais das agências reguladoras em seu art. 34, e em seu art. 

29, §2º, a possibilidade de utilização de Arbitragem por comissão integrada 

para solução de controvérsias decorrentes da aplicação de atos normativos 

conjuntos estabelecidos entre agencias reguladoras. 

O Cade inovou e introduziu no Brasil, em 2014, com o precedente 

Ato de Concentração 08700.000344/2014-47 (também conhecido como caso 

“BROMISA/ICL”), o reconhecimento de que questões ligadas ao Direito 

Concorrencial podem, sim, ser arbitráveis, sem que isso signifique 

desrespeito aos critérios de arbitrabilidade objetiva estabelecidos pela Lei 

Brasileira de Arbitragem ou mesmo desrespeito à ordem pública.  

Atualmente, há pelo menos 9 precedentes do Cade nos quais este 

se valeu da figura da Arbitragem em Acordos em Controle de Concentração.  

Referidos precedentes são os seguintes, na ordem decrescente de 

ocorrência: caso “Praxair/Linde”21, caso “GSK/Pfizer”22, caso 

 

21 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA, Ato de 

Concentração nº 08700.007777/2017-76, Requerentes Praxair, Inc. e Linde AG. Julgado em 13 de junho 

de 2018. Relator Conselheiro Maurício Oscar Bandeira Maia. 
22 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA, Ato de 

Concentração nº 08700.001206/2019-90, Requerentes: GlaxoSmithKline plc. ("GSK") e Pfizer Inc. ("Pfizer"). 

Julgado em 11 de junho de 2018. Relatora Conselheira Paula Farani de Azevedo 

Silveira. 
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“Petrotemex/Petrobrás”23, caso “AT&T/Time Warner”24, caso 

“Bovespa/Cetip”25, caso “TAM/Iberia/British Airways”26, caso 

“Dow/Dupont”27, caso “Rumo/ALL”28 e, por fim, caso “Bromisa/ICL”29. 

A partir da síntese e metodologia elaborada por MAGALHÃES 

JÚNIOR30, apresenta-se a seguir uma tabela contendo síntese das 

 

23 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA, Ato de 

Concentração nº 08700.004163/2017-32, Requerentes Grupo Petrotemex, S.A. 

de C.V. e Petróleo Brasileiro S.A. Julgado em 7 de junho de 2018. Relatora 

Conselheira Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt. 
24 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA, Ato de 

Concentração nº 08700.001390/2017-14, Requerentes AT&T Inc. e Time 

Warner Inc. Julgado em 18 de outubro de 2017. Relator Conselheiro Gilvandro 

Vasconcelos Coelho de Araujo.  
25 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA, Ato de 

Concentração nº 08700.004860/2016-11, RequerentesBM&FBOVESPA S.A. – 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e CETIP S.A. – Mercados 

Organizados. Julgado em 22 de março de 2017. Relatora Conselheira Cristiane 

Alkmin Junqueira Schmidt. 
26 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA, Ato de 

Concentração nº 08700.004211/201610, Requerentes TAM Linhas Aéreas S.A., 

Iberia Líneas Aéreas de España, S.A. Operadora, Sociedad Unipersonal e British 

Airways Plc. Julgado em 8 de março de 2017. Relatora Conselheira Cristiane 

Alkmin Junqueira Schmidt. 
27 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA, Ato de 

Concentração nº 08700.005937/2016-61, Requerentes The Dow Chemical 

Company, E.I Du Pont de Nemours and Company. Julgado em 17 de maio de 

2016. Relator Conselheiro Paulo Burnier da Silveira. 
28 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA, Ato de 

Concentração nº 08700.005719/2014-65, Rumo Logística Operadora 

Multimodal S.A. e ALL – América Latina Logística S.A. Julgado em 25 de 

fevereiro de 2015. Relator Conselheiro Gilvandro Vasconcelos Coelho de 

Araujo. 
29 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA, Ato de 

Concentração 08700.000344/2014-47. Requerentes: Bromisa Indústria e 

Comercial Ltda., ILC Brasil Ltda. e Vale Fertilizantes S.A. Bromisa Indústria e 

Comercial Ltda., ILC Brasil Ltda. e Vale Fertilizantes S.A. Julgado em 18 de 

dezembro de 2014, Relatora Conselheira Ana Frazão. 
30 MAGALHÃES JÚNIOR, DANILO BRUM. Arbitragem e Direito 

Concorrencial: a arbitragem como método para a resolução de disputas 
privadas que envolvam matéria concorrencial no direito brasileiro. Dissertação 
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preocupações concorrenciais e aspectos mais relevantes relacionados à 

arbitragem para todos os precedentes acima mencionados:  

Caso 
Preocupação 

Concorrencial 
Objetivo da Arbitragem Relator 

Data do 

Julgame

nto 

“Praxair/

Linde” 

Sobreposições 

horizontais. 

preocupações 

derivadas da 

integração vertical 

entre os mercados 

de fornecimento de 

gases industriais e 

especiais a granel, 

por cilindros e no 

segmento de plantas 

onsite e manutenção 

das condições de 

rivalidade 

Resolução de controvérsias 

relacionadas ao Negócio 

Desinvestido pelo Trustee 

de Monitoramento (“O 

Gerente dos Negócios 

Desinvestidos deverá 

gerenciar o negócio em seu 

Curso Ordinário. cumprindo 

com todas as regras internas 

estabelecidas pela Linde e 

legislação aplicável. 

Qualquer conflito resultante 

do não cumprimento das 

regras internas pelos 

Negócios Desinvestidos 

deverá ser arbitrado pelo 

Trustee de Monitoramento’) 

Maurício 

Oscar 

Bandeira 

Maia 

13/06/201

8 

"GSK/Pfi

zer” 

Sobreposição 

horizontal no 

mercado de 

antiácidos simples e 

preocupações 

derivadas da alta 

concentração que o 

Negócio Combinado 

teria no referido 

mercado 

Resolução de controvérsias 

relacionadas ao Negócio 

Desinvestido pelo Trustee 

de Monitoramento (O 

Gerente do Negócio 

Desinvestido deverá, 

durante o Período de Hold- 

Separate, gerenciar o 

negócio em seu Curso 

Ordinário, cumprindo com 

todas as regras internas 

estabelecidas pela Pfizer e 

legislação aplicável. 

Qualquer conflito resultante 

Paula 

Farani de 

Azevedo 

Silveira 

11/06/201

9 

 

de mestrado apresentado perante a Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Porto 

Alegre, 2018.  
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Caso 
Preocupação 

Concorrencial 
Objetivo da Arbitragem Relator 

Data do 

Julgame

nto 

do não cumprimento das 

regras internas pelo Negócio 

Desinvestido deverá ser 

arbitrado pelo Mandatário 

de Monitoramento") 

“Petrotem

ex/Petrob

rás” 

Fechamento de 

mercado vertical 

para a venda de 

Purified Terephtalic 

Acid (“PTA”) para a 

terceira interessada 

M&G 

Polímeros Brasil S 

A (“M&.G”); e 

condutas 

discriminatórias no 

fornecimento de 

PTA à M&G 

Resolução de controvérsia 

relativa a preço e volumes 

de fornecimento de PTA 

(“O Grupo Petrotemex 

apresentará à M&G uma 

proposta do Novo Acordo, 

seguindo os termos e 

condições previstos neste 

ACC [...] Caso a M&G não 

aceite a oferta do Novo 

Acordo, o Grupo 

Petrotemex iniciará o 

fornecimento de PTA nos 

termos do ACC e iniciará 

procedimento arbitral para 

dirimir a controvérsia sobre 

preços e volumes”) 

Cristiane 

Alkmin 

Junqueira 

Schmidt 

07/02/201

8 

“AT&T/T

ime 

Warner" 

Condutas 

discriminatórias 

com seus 

concorrentes ou 

novos entrantes 

Resolução de controvérsias 

relacionadas a condições 

comerciais de contratação 

("qualquer programadora de 

Canais de Programação ou 

Prestadora de TV por 

assinatura não afiliada a 

AT&T ou à SKY poderá 

acionar o mecanismo de 

arbitragem para resolver 

conflitos relacionados às 

condições comerciais de 

contratação, nos termos do 

ACC”) 

Gilvandro 

Vasconcelo

s Coelho de 

Araújo 

18/10/201

7 

“Bovespa

/Cetip” 

Condutas 

discriminatórias 

com seus 

concorrentes ou 

novos entrantes 

Resolução de controvérsias 

relacionadas à política 

comercial de serviços a 

entrantes (“o tribunal 

arbitral determinará a 

política comercial entre as 

partes sobre qualquer 

Cristiane 

Alkmin 

Junqueira 

Schmidt 

2203 2017 
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Caso 
Preocupação 

Concorrencial 
Objetivo da Arbitragem Relator 

Data do 

Julgame

nto 

serviço solicitado pelo 

entrante (que inclui o 

serviço da troca de 

titularidade e os serviços de 

pós-negociação)”) 

“TAM/Ib

eria/Brítis

h 

Airways” 

Fechamento de 

mercado (barreiras à 

entrada) 

Resolução de controvérsias 

primeiramente por um 

trustee de monitoramento 

agindo como árbitro e, 

posteriormente, por um 

tribunal arbitral, 

relacionadas a 

compatibilidade de classes 

tarifárias e resolução de 

controvérsias relacionadas 

Cristiane 

Alkmin 

Junqueira 

Schmidt 

08/03/201

7 

"Dow/Du

pont” 

Problemas 

concorrenciais 

identificados nos 

mercados 

relacionados à 

Ciência Material. 

Defensivos 

Agrícolas e 

Sementes 

(sobreposições 

horizontais. 

integrações verticais 

e fechamento do 

mercado) 

Resolução de controvérsias 

relacionadas ao Negócio 

Desinvestido pelo Trustee 

de Monitoramento (“O 

Gerente de Negócio 

Desinvestido [...] devera 

gerenciar o negócio em seu 

Curso Ordinário, cumprindo 

com todas as regras internas 

estabelecidas pela Dow e 

legislação aplicável 

Qualquer conflito resultante 

do não cumprimento das 

regras internas pelo Negócio 

de Milho Desinvestido 

deverá ser arbitrado pelo 

Trustee de Monitoramento 

[...]”) 

Paulo 

Burnier da 

Silveira 

17/05/201

6 

“Rumo/A

LL” 

Fechamento de 

mercado e condutas 

discriminatórias 

com seus 

concorrentes ou 

novos entrantes; 

Apoio a uma decisão da 

autoridade antitruste 

(constatação se a 

contratação e prestação de 

serviços de transporte 

ocorreu de forma 

discriminatória) 

Gilvandro 

Vasconcelo

s Coelho de 

Araújo 

25/02/201

5 

“Bromisa/

ICL” 

Fechamento de 

mercado e condutas 

discriminatórias 

Apoio a uma decisão da 

autoridade antitruste 

(discutir sobre motivos que 

Ana Frazão 18/12/201

4 
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Caso 
Preocupação 

Concorrencial 
Objetivo da Arbitragem Relator 

Data do 

Julgame

nto 

com concorrentes ou 

novos entrantes 

levaram à recusa de 

negociação ou a 

inadequação dos critérios de 

negociação com terceiros 

 

Mas não é só em Atos de Concentração que a Arbitragem poderá 

ser empregada. Cite-se, por exemplo, casos de infração à ordem econômica 

solucionados por meio de Termos de Cessação de Conduta - TCC. Nas 

condições acordadas no TCC poderá ficar estabelecido que eventuais danos 

causados pelo Representado serão ressarcidos por meio de procedimento 

arbitral. Ou seja, ao celebrar o Acordo o Representado já se compromete a 

discutir eventuais danos causados na esfera arbitral, sob pena de descumprir 

o TCC. 

O art. 1º e parágrafo único da Lei nº 12.529/2019 – Lei de Defesa 

da Concorrência – são claros quanto ao caráter cogente das normas do Direito 

Concorrencial e seu escopo de proteção à ordem pública e direitos, em geral, 

de caráter difuso e coletivo, o que, como é sabido, sobrepõem-se a interesses 

de caráter meramente particulares. Não obstante, como será visto a seguir, 

há certas questões relacionadas ao Direito Concorrencial que são arbitráveis.  

Sob a perspectiva brasileira, como bem ressaltado por LEE, o 

Direito Concorrencial é um ramo do direito que apresenta normas cujas 

disposições fazem parte “das regras de ordem pública econômica e, por isso 

não se pode renunciá-lo nem aliená-lo. Entretanto, ele é arbitrável.”31. Em 

outras palavras, pode-se dizer que as consequências patrimoniais do Direito 

Concorrencial32, por exemplo, ou seja, alguns de seus aspectos, podem ser 

arbitráveis, mesmo que o Direito Concorrencial, em abstrato, diga respeito, 

em última instância, à proteção da ordem pública. 

Para entender essa questão, valemo-nos das lições de 

APRIGLIANO, para o qual “a ordem pública não é incompatível com a 

disponibilidade sobre certos aspectos do direito, nem com renúncia ou 

 

31 LEE, João Bosco. O Conceito de Arbitrabilidade nos Países do Mercosul. 
Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. Vol. 8/2000, Revista dos 

Tribunais, DTR\2000\202m Abr-Jun, 2000, pp. 346-358 
32 BERALDO, Leonardo de Faria. Curso de Arbitragem: Nos Termos da Lei N° 

9.307/96. Atlas, 03/2014. p. 12.  
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transação”, sendo que “no universo de direitos indisponíveis haverá, em 

muitas situações, componentes que se revelam disponíveis” 33.  

A distinção mencionada por BERNARDO LIMA entre 

“macrobem” e “microbem” para justificar a arbitrabitabilidade de certas 

questões relacionadas ao direito ambiental também é aplicável à discussão 

ora sob análise, no âmbito do Direito Concorrencial: “os microbens, 

portanto, diferentemente dos macrobens, são apropriáveis, submetendo-se a 

uma esfera patrimonial individual, variavelmente, a regime de Direito 

Público e Privado”34. 

O Direito Concorrencial, de um ponto de vista do “macrobem” – a 

defesa da Concorrência e a tutela dos interesses difusos e coletivos 

relacionados a essa tutela –, seria indisponível. No entanto, sob um viés 

macroscópico – como o reconhecimento de uma certa situação de fato 

decorrente da violação do Direito Concorrencial ou o arbitramento de uma 

indenização por conta da violação contratual do dever de respeito à 

legislação concorrencial – é possível afirmar que certas questões 

relacionadas ao Direito Concorrencial, interligadas ao “microbem”, são 

arbitráveis.  

É exatamente em consonância com essa realidade que, em 2015, a 

entrada em vigor da Lei nº 13.219 alterou a Lei Brasileira de Arbitragem e 

expressamente positivou a possibilidade de que a Administração Pública 

direta e indireta se valha da Arbitragem para a resolução de litígios que 

versem sobre direitos patrimoniais disponíveis. Deve-se entender que o 

Cade, na qualidade de autarquia federal, é membro da Administração Pública 

indireta, implicando em se reconhecer a possibilidade de se firmar acordos 

em controle de concentração com entes privados contendo cláusulas 

arbitrais. 

Essa previsão legal colocou uma “pá de cal” em relação a 

controvérsias que existiam quanto à possibilidade da Arbitragem em certas 

 

33 APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. A Ordem Pública no Direito Processual 

Civil. Tese de Doutorado apresentada em 2010, na Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo.  p. 24. Disponível em 

<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1900033/mod_resource/content/1/A

prigliano%20-%20Ordem%20p%C3%BAblica%20-

%20vers%C3%A3o%20completa.pdf>, acesso em 20 de setembro de 2019. 
34 LIMA, Bernardo. A Arbitrabilidade do Dano Ambiental. São Paulo: Atlas, 

2010. p. 41. 
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situações que, aparentemente, em um análise apenas prima facie, diriam 

respeito a direitos indisponíveis, mas que, uma análise mais pormenorizada, 

indicariam a possibilidade de arbitrabilidade objetiva, positivando o que já 

vinha sendo o entendimento da jurisprudência tanto do Supremo Tribunal 

Federal (STF) quanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

No âmbito do STF, menciona-se, por exemplo, os famosos “caso 

LAGE” e “TMV vs NUCLEP”, que, em suma, não apenas se asseverou a 

possibilidade de utilização do instituto da Arbitragem em relação aos agentes 

da Administração Pública, mas também se preconizou que a Arbitragem é 

inclusive recomendável a tais entes, tendo em vista privilegiar o próprio 

interesse público35-36. No prececedente TMV vs. NUCEP, mencionou-se, 

inclusive, a distinção entre interesse público primário e secundário cunhada 

por ALESSI37 para se chegar a tal conclusão. 

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, menciona-se os casos 

“CEEE vs. AES Uruguaiana”38 e “Compagás vs. Consórcio Carioca 

Passareli”39, que também se valeram dessa distinção entre interesse público 

primário e secundário para justificar a utilização da Arbitragem na resolução 

 

35 BRASIL, STF/RExt 71.467, Tribunal Pleno, Rel. Min. Bilac Pinto, j. 

14.11.1973 e STF/AI 52.181, Tribunal Pleno, Rel. Min. Bilac Pinto, j. 

14.11.1973. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=22084

>. Acesso em: 13 de abril de 2017. 
36 GRAU, Eros Roberto. Da Arbitrabilidade de Litígios Envolvendo Sociedades 

de Economia Mista e da Interpretação de Cláusula Compromissória, In: Revista 

de Direito Bancário do Mercado de Capitais e da Arbitragem, WALD, Arnold. 

(cord.). Editora Revista dos Tribunais, Ano 5, outubro - dezembro de 2002, pp. 

398/399, 
37 ALESSI, Renato. Principi di diritto amministrativo. 3ª ed. Milão: Giuffrè. v.2 

1974. vol. I. p. 226-227 
38 BRASIL, STJ, MS 11.308/DF (2005/0212763-0), Rel. Min. Luiz Fux, j. 

09.04.2008. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=AT

C&sequencial=3891216&num_registro=200502127630&data=20080519&tipo

=5&formato=PDF>. Acesso em: 13 de abril de 2017.   
39 BRASIL, STJ, REsp 904.813/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 

20.10.2011. Disponível em 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=IT

A&sequencial=1099244&num_registro=200600381112&data=20120228&for

mato=PDF>, acesso em 20 de setembro de 2019.   
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de litígios envolvendo direitos patrimoniais disponíveis no âmbito da 

administração pública. 

A distinção cunhada por ALESSI40 entre o chamado “interesse 

público primário” 41 e o “interesse público secundário”42, portanto, também 

auxilia no entendimento dessa possibilidade inclusive no âmbito do Cade. 

Isso porque a utilização de cláusulas arbitrais em Acordos em 

Controle de Concentração, pelo Cade, serve a atender o interesse público 

secundário, já que tal utilização corresponde, de fato, ao atendimento dos 

“interesses instrumentais ou acessórios do Poder Público”43. 

O caráter instrumental dessa utilização da Arbitragem fica muito 

bem evidenciado nas palavras de alguns dos próprios conselheiros do Cade, 

a exemplo do voto-vogal do Conselheiro Gilvandro Vasconcelos Coelho de 

Araújo no precedente Bovespa-Cetip, ocasião na qual este ressaltou que a 

Arbitragem, nesse sentido, é “vislumbrada como um auxílio ao cumprimento 

 

40 ALESSI, Renato. Principi di diritto amministrativo. 3ª ed. Milão: Giuffrè. v.2 

1974. vol. I. p. 226-227 
41 ALESSI, Renato. Principi di diritto amministrativo. 3ª ed. Milão: Giuffrè. v.2 

1974. vol. I. p. 226-227 
42 ALESSI, Renato. Principi di diritto amministrativo. 3ª ed. Milão: Giuffrè. v.2 

1974. vol. I. p. 226-227 
43 TIBURCIO & PIRES apresentam uma síntese desses conceitos nos seguintes 

termos: “[...] se deve evitar a confusão entre o interesse público propriamente 

dito - também chamado de interesse público primário - e o interesse da 

Administração Pública - ou interesse público secundário. Aquele diz respeito aos 

próprios fins do Estado, i.e., aos objetivos que justificam a existência da 

sociedade política, em particular a promoção do princípio da dignidade da pessoa 

humana pela tutela e efetivação dos direitos fundamentais. Já o segundo 

corresponde aos interesses instrumentais ou acessórios do Poder Público, como 

o aumento na arrecadação e a redução das despesas. Enquanto o interesse 

primário é indisponível por sua natureza, o secundário pode ser - e 

frequentemente é - objeto de disposição por parte do Estado. Muitas vezes, a 

própria satisfação do interesse primário recomendará que o Poder Público efetue 

mais gastos ou abra mão de determinadas pretensões patrimoniais - é o que 

ocorre, e.g., quando se regulariza a posse de áreas indevidamente ocupadas para 

promover o direito fundamental à moradia (art. 6.º da CF/1988 (LGL\1988\3)).”. 

TIBURCIO, Carmen; PIRES, Thiago Magalhães. Arbitragem Envolvendo a 

Administração Pública: Notas Sobre As Alterações Introduzidas Pela Lei 

13.129/2005. Revista de Processo, Ed. Revista dos Tribunais, vol. 254/2016, Abr 

/ 2016, DTR\2016\1969, pp. 431 – 462. 
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do ACC”44, e não a “a substituição dos reguladores ou da intervenção do 

Cade para preservação da livre concorrência” 45, que seria, de fato, um 

desiderato relacionado ao interesse público primário do Cade, por se referir 

exatamente aos “próprios fins do Estado”, mais precisamente à proteção dos 

bens jurídicos protegidos pelo Direito Concorrencial. 

Esse entendimento, inclusive, está em linha com os entendimentos 

da OCDE46. Em outras palavras, a utilização das cláusulas arbitrais e do 

próprio instituto da Arbitragem, nesses casos, presta-se ao atendimento dos 

interesses secundários da Administração Pública.  

Vale dizer, os objetivos primários continuam a ser performados 

pela Administração Pública, seja na figura do Cade ou de outros atores 

relacionados às consequências práticas do ACC em alguns casos, como “a 

Comissão de Valores Mobiliários, do Banco Central ou de qualquer outra 

autoridade regulatórias”47, nas palavras do próprio conselheiro 

supramencionado. 

Para além dessa argumentação de que a Arbitragem, nesses casos, 

relacionar-se-ia ao interesse público secundário, WALD e SERRÃO vão 

 

44 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA, voto 

disponível em 

<http://sei.cade.gov.br/sei/institucional/pesquisa/documento_consulta_externa.

php?iFweHykMFHN48JqkAJdNALcA0imudRMJpSwHZddqWSo8dDTR8uhz

OrJNolgo6uc-ds-lQxDzF3i7pDezOlnKGQ>, acesso em 20 de setembro de 

2019.  
45 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA, voto 

disponível em 

<http://sei.cade.gov.br/sei/institucional/pesquisa/documento_consulta_externa.

php?iFweHykMFHN48JqkAJdNALcA0imudRMJpSwHZddqWSo8dDTR8uhz

OrJNolgo6uc-ds-lQxDzF3i7pDezOlnKGQ>, acesso em 20 de setembro de 

2019.  
46 ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO, OCDE Working Party N. 3, Outubro de 2010; Disponível em 

<http://www.oecd.org/competition/abuse/49294392.pdf, acesso em 

13/04/2017>, acesso em 20 de setembro de 2019.  
47 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA, voto 

disponível em 

<http://sei.cade.gov.br/sei/institucional/pesquisa/documento_consulta_externa.

php?iFweHykMFHN48JqkAJdNALcA0imudRMJpSwHZddqWSo8dDTR8uhz

OrJNolgo6uc-ds-lQxDzF3i7pDezOlnKGQ>, acesso em 20 de setembro de 

2019.  
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além e chegam a cogitar que a utilização de Arbitragem em casos similares 

poderia até mesmo ser equivalente à salvaguarda do interesse público 

primário: “o acesso à segurança jurídica, à celeridade e à especialização 

técnica de um tribunal arbitral podem constituir um interesse público 

primário, cuja indisponibilidade, ao contrário de proibir a sua utilização, 

estaria a exigir que a Administração Pública viesse a valer-se da Arbitragem” 

48. 

Conclusões 

Conforme pôde ser observado na evolução histórica da utilização 

da Arbitragem na seara do Direito Concorrencial, a notícia da utilização da 

Arbitragem para a definição do mercado relevante por um Tribunal Arbitral, 

no caso “Aleris/Novelis”, pode ser entendido como a Arbitragem sendo 

utilizada para dirimir questões relacionadas ao “microbem” jurídico 

interligado ao Direito Concorrencial, ou interesse publico secundário da 

Administração Pública, de modo a se garantir uma efetivação ainda maior do 

Direito Concorrencial por meio de um árbitro ou tribunal arbitral 

especializado que garantirá a celeridade, efetividade e economia na 

resolução de questão interligada ao Direito Concorrencial. 

Trata-se de uma clara evolução histórica de uma tendência já 

existente no mundo jurídico há anos e mais recentemente no Brasil, de 

aproximar o Direito Concorrencial e Arbitragem, de modo a ampliar os 

mecanismos de efetivação da tutela do Direito Concorrencial.  

Cumpre observar que, seja qual for a decisão que chegue o tribunal 

arbitral no caso “Aleris/Novelis”, é fato que, conforme bem exposto no 

precedente supramencionado Mitsubishi Motors Corp v Soler Chrysler-

Plymouth, Inc, dos Estados Unidos, o poder judiciário ainda terá a 

possibilidade de  rever a validade das decisões arbitrais que eventualmente 

contrariem o a aplicação do Direito Concorrencial49. Em suma, a utilização 

 

48 WALD, Arnold; SERRÃO, André. Aspectos Constitucionais e 
administrativos da Arbitragem nas concessões, Revista de Arbitragem e 

Mediação, ano 5, v. 16, jan-mar/2008, p. 20 
49 LEW, Julian D. M.  Competition Laws: Limits to Arbitrators' Authority. in 

MISTELIS, Loukas A.; BREKOULAKIS, Stavros L. (eds), Arbitrability: 
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da Arbitragem em questões relativas ao Direito Concorrencial é uma 

tendência que se erradia, mais uma vez, dos Estados Unidos para o mundo e 

já mostra a sua utilização no Brasil  pelo Cade. 
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COMPETIÇÃO E SOBREVIVÊNCIA: UMA ANÁLISE EMPÍRICA 

DA INTERFACE ENTRE DIREITO CONCORRENCIAL E 

FALIMENTAR 

Eduardo da Silva Mattos 

Resumo: O direito falimentar deveria ser o mecanismo pelo qual empresas 

ineficientes são eliminadas do mercado, sendo intermediário na promoção da 

concorrência. Entretanto, a utilização dos institutos falimentares no Brasil 

parece apontar em outra direção. Por meio de avaliações empíricas macro e 

microeconômicas, com dados nacionais, os resultados deste trabalho indicam 

que grandes empresas são mais insensíveis a variações macroeconômicas e, 

em âmbito micro, possuem maiores chances de soerguimento caso entrem 

em recuperação judicial. Nesse sentido, o direito falimentar parece ser 

instrumento concentrador de estruturas no País, sendo isso mais um insumo 

para se sopesar na aplicação da failing firm defense. 

Palavras-chave: Sobrevivência empresarial; Falência; Recuperação 

Judicial; Failing Firm Defense; Jurimetria. 

Abstract: Bankruptcy law should be the mechanism through which 

inefficient companies are eliminated and, as such, it should serve as a tool to 

achieve competition. Despite that, bankruptcy practice in Brazil seems to 

point in another direction. Using macro and microeconomic empirical 

approaches, this paper suggests that big companies are, in comparison with 

small firms, more insensitive to macroeconomic shocks and have a bigger 

chance of emerging from bankruptcy proceedings. In that sense, bankruptcy 

law seems to be an instrument to concentrate economic structures in Brazil. 

This conclusion should be another input to consider before applying the 

failing firm doctrine. 

Key-words: Corporate survival; Insolvency; Corporate restructuring; 

Failing Firm Defense; Jurimetrics. 

Introdução: contexto e problema de pesquisa 

Aspecto central da teoria (micro)econômica tradicional é que a 

competição entre empresas leva a um equilíbrio social economicamente 

eficiente em longo prazo. Para se chegar a esse estágio, a eliminação das 
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empresas ineficientes seria realizada por meio do direito falimentar, 

enquanto a tutela das condições de concorrência receberia seu próprio 

tratamento pelo direito. Nesse sentido, ambas as disciplinas – quais sejam, 

direito falimentar e concorrencial – seriam inexoravelmente conectadas1. 

Apesar dessa necessidade de complementaridade, não se tem 

notícia de literatura sistemática analisando empiricamente os reflexos 

concorrenciais de questões falimentares. Em verdade, o maior ponto de 

contato entre as duas disciplinas é, justamente, o de uma exceção 

concorrencial, qual seja, a da chamada failing firm defense. Segundo essa 

doutrina, em algumas situações especiais2, poder-se-ia permitir a 

concentração horizontal ou vertical de mercado que, em outras condições, 

não seria aprovada pela autoridade concorrencial, caso uma ou mais das 

empresas envolvidas na operação estejam em condições financeiras críticas3 

– e desde que isso não gerasse, em tese, maiores efeitos prejudiciais à 

concorrência. 

Ou seja, o maior esforço (teórico) conjunto entre as disciplinas 

concorrencial e falimentar até o momento serviu para, de certa forma, 

antagonizá-las – ponto materializado pelo embate entre os princípios da livre 

 

1 Todo o ponto deste parágrafo é realizado em WHITE, Michelle J. The 

corporate bankruptcy decision. Journal of Economic Perspectives, v. 3, n. 2, p. 

129-151, 1989. p. 129. 
2 Segundo Hovenkamp, duas seriam as condições econômicas para justificar a 

eficiência da failing firm defense, quais sejam, (i) evitar os altos custos da 

falência e (ii) manter em mercado ativos que seriam descartados não fosse pela 

concentração. Cf. HOVENKAMP, Herbert. Federal Antitrust Policy: the law of 

competition and its practice. 3 ed. Saint Paul: Thomson/West, 2005 p. 552. 

Efetivamente, literatura sobre dificuldades financeiras sugere que os dois pontos 

trazidos por Hovenkamp são, realmente, gargalos dos procedimentos 

falimentares, cf., por todos e respectivamente, ALTMAN, Edward I.; 

HOTCHKISS, Edith. Corporate Financial Distress and Bankruptcy: predict and 

avoid bankruptcy, analyze and invest in distressed debt. 3rd ed. New Jersey: 

Wiley Finance, 2006. p. 95-96 e BERNSTEIN, Shai; COLONNELLI, 

Emanuele; IVERSON, Benjamin. Asset allocation in bankruptcy. The Journal 

of Finance, v. 74, n. 1, p. 5-53, 2019. 
3 Para uma discussão completa sobre o assunto, veja-se ROSA, Maria Eduarda 

Fleck da. Failing firm no Brasil: empresa em crise e concorrência. 2016. Tese 

de Doutorado (Direito). São Paulo: Universidade de São Paulo. 
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concorrência e da preservação da empresa4, ao se decidir se uma 

concentração pode, ou não, ser levada a cabo no controle de estruturas. 

Dado esse contexto, o presente trabalho opta por deixar 

momentaneamente de lado considerações teóricas apriorísticas sobre a 

relação entre tais ramos do direito. Na verdade, este paper representa uma 

tentativa empírica e interdisciplinar – em direito, economia e estatística – de 

avaliar as interfaces entre essas duas frentes do direito. Isso será feito por 

dois caminhos distintos: primeiramente, será avaliado como o tamanho de 

empresas impacta suas respectivas chances de sobrevivência a choques 

macroeconômicos; depois, será avaliado, microeconomicamente, se o 

tamanho empresarial é determinante nas chances de uma empresa ter 

resultado positivo em processos de recuperação judicial. 

A partir desses resultados empíricos é que se volta ao ponto 

fundamental da relação entre as disciplinas: a realidade falimentar no Brasil 

apresenta algum efeito sobre estruturas de mercado e, consequentemente, 

sobre o direito concorrencial? 

Dada a limitação de páginas do certame, alguns pontos do 

desenvolvimento empírico – principalmente na estratégia de identificação – 

precisarão ser sensivelmente condensados. Abaixo se apresentam descrições 

da metodologia e resultados pelas abordagens macro (seção 2) e micro (seção 

3), com uma discussão de aplicação desses resultados na failing firm defense 

(seção 4). A seção 5 conclui o artigo, seguido das referências e apêndices. 

1.Análise empírica macroeconômica: a sensibilidade de diferentes 

tamanhos de empresas a variações macro 

Metodologia e definição de variáveis 

Na presente parte do artigo, serão avaliadas as respostas de 

empresas de diferentes portes a variações em algumas condições 

macroeconômicas. Isso é relevante na medida em que os resultados indicarão 

 

4 Para uma revisão da discussão do embate entre estes dois princípios, veja-se 

OLIVEIRA JUNIOR, Fernando Antônio Alves de. A empresa em crise e o 
direito da concorrência: a aplicação da teoria da failing firm no controle 

brasileiro de estruturas e seus reflexos no processo de recuperação judicial e de 

falência. 2014. Dissertação de mestrado (Direito). Brasília: Universidade de 

Brasília. p. 111-118. 
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como empresas de tamanhos diversos respondem a esses tipos de choques 

externos a elas. 

Para tanto, serão utilizados os dados levantados mensalmente pelo 

Serasa Experian acerca do número de empresas que quebram no Brasil, 

segregados por porte5. Por mais que outros trabalhos na área de previsão 

agregada de falências venham se valendo de técnicas vetoriais de regressão 

em série de tempo6, a estratégia de identificação aqui adotada parte dos 

mesmos fundamentos de estudo seminal sobre o assunto7, utilizando 

variáveis defasadas em até 12 meses8 para saber como elas impactam o 

número de falências atual. Para se chegar aos resultados finais, variáveis 

foram excluídas caso seu respectivo p-valor fosse superior a 0,1. 

Os dados abrangem o período entre janeiro de 2006 (primeiro mês 

do ano seguinte à entrada em vigor da Lei de Recuperação e Falência – Lei 

nº. 11.101/2005) e dezembro de 2016 para a amostra de treino, e entre janeiro 

 

5 A definição dos limites dos tamanhos de empresa é feita pelo próprio Serasa 

Experian: empresas pequenas são aquelas que faturam até R$ 4 milhões por ano, 

médias faturam entre R$ 4 milhões e R$ 50 milhões por ano e grandes faturam 

acima de R$ 50 milhões. 
6 HARADA, Nobuyuki; KAGEYAMA, Noriyuki. Bankruptcy dynamics in 

Japan. Japan and the World Economy, v. 23, n. 2, p. 119-128, 2011; ZHANG, 

Jin; BESSLER, David A.; LEATHAM, David J. Aggregate business failures and 

macroeconomic conditions: a VAR look at the US between 1980 and 2004. 

Journal of Applied Economics, v. 16, n. 1, p. 179-202, 2013; TOMAS ŽIKOVIĆ, 

Ivana. Modelling the impact of macroeconomic variables on aggregate corporate 

insolvency: case of Croatia. Economic research-Ekonomska istraživanja, v. 29, 

n. 1, p. 515-528, 2016; RODRIGUEZ, Rodrigo Zalli. A relação de variáveis 
macroeconômicas com a taxa de falência de empresas brasileiras. 2017. 

Dissertação de mestrado: Insper, São Paulo. 
7 Cf. ALTMAN, Edward I. Why businesses fail. Journal of Business Strategy, 

v. 3, n. 4, p. 15-21, 1983. 
8 Apesar de ser um período de tempo também usado em outros trabalhos, deve-

se fazer a ressalva de que outro artigo apontou que ciclos econômicos (avaliados 

pelo crescimento do PIB) costumam estar ligados às falências de empresas em 

um horizonte temporal muito mais longo (7 a 11 anos). Cf. KOOPMAN, Siem 

Jan; LUCAS, André. Business and default cycles for credit risk. Journal of 

Applied Econometrics, v. 20, n. 2, p. 311-323, 2005. Para os autores, mesmo 

ciclos mais curtos (6 anos) já não apresentam uma ligação direta entre quebras 

de empresas e crescimento do PIB. 
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de 2017 e dezembro de 2018 para amostra de teste/previsão para aferir a 

robustez dos modelos. 

A partir de revisão de literatura, optou-se pela adoção das seguintes 

variáveis como determinantes do número de falências de empresas: (i) 

câmbio; (ii) PIB; (iii) juros; (iv) liquidez; (v) expectativas; (vi) desemprego. 

Explica-se, brevemente, o motivo da seleção de cada uma para teste: 

Sobre o câmbio: câmbio é um fator fundamental para 

competitividade da indústria exportadora e um risco para quem importa 

insumos. Ou seja, essa variável pode afetar falências tanto positivamente 

quanto negativamente9, a depender do perfil de empresa dominante no 

mercado. Afinal, em “economias emergentes, submetidas às inúmeras 

variantes, não apenas de mercado, mas, fundamentalmente, da mão visível 

do Estado, tem sido uma realidade a circunstâncias nevrálgica das dívidas 

em moeda estrangeira”10. Estudos de países fora do eixo das maiores 

economias mundiais inseriram câmbio na análise e os resultados foram 

significativos11. Utilizou-se o câmbio médio de cada mês, retirado do Banco 

Central. 

Sobre o PIB: a relação entre crescimento econômico e quebra de 

empresas é lógica e intuitiva12. Afinal, quanto mais um país cresce, maior é 

 

9 QU, Yiping. Macroeconomic factors and probability of default. European 

Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, v. 13, p. 192-215, 

2008. 
10 ABRÃO, Carlos Henrique. A crise da empresa e os meios recuperacionais. 

Revista de Direito Recuperacional e Empresa, v. 1, 2016. [s.l]. 
11 Vejam-se FUNCHAL, B. The effects of the 2005 Bankruptcy Reform in 

Brazil. Economics Letters, v. 101, 2008; BAGGS, Jen; BEAULIEU, Eugene; 

FUNG, Loretta. Are Service Firms Affected by Exchange  Rate Movements? 

Review of Income and Wealth, v. 56, p. S156-S176, 2010; SALMAN, A. Khalik; 

FUCHS, Matthias; ZAMPATTI, Davide. Assessing risk factors of business 

failure in manufactoring sector: a count data approach from Sweden. 

International Journal of Economics, Commerce and Management, v. 3, n. 9, p. 

42-62, 2015; RODRIGUEZ, Rodrigo Zalli. A relação de variáveis 

macroeconômicas com a taxa de falência de empresas brasileiras. 2017. 

Dissertação de mestrado: Insper, São Paulo. 
12 MOYER, Stephen G. Distressed Debt Analysis: Strategies for Speculative 

Investors. J.Ross, 2005. p. 23. No original: “Perhaps the factor most logically 

related to financial distress is a sustained period of general economic weakness. 

Intuitively, if the economy is weak and the demand for goods and services is 
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a demanda agregada, o que afeta positivamente as vendas das empresas. Já 

“no período de recessão, reduzem-se os fornecedores, diminuem-se as 

expectativas de venda e os colaboradores, paulatinamente, também não mais 

comparecem, o que demonstra, no diagnóstico da crise, algo mais amplo”13. 

Por tal motivo, a variável é uma das mais usadas14 quando se busca analisar 

a relação entre variáveis macro e bancarrotas empresariais. Os dados foram 

retirados da base de dados do Banco Central. 

Sobre os juros: os juros representam o custo de crédito de empresas 

e são das variáveis mais relacionadas à falência15. A taxa de juros utilizada 

é a taxa média cobrada mês a mês para capital de giro para pessoas jurídicas 

– já que se está analisando somente falências empresariais. Os dados foram 

retirados da base de dados do Banco Central. 

Sobre a liquidez: se, de um lado, os juros representam o custo do 

crédito, de outro, uma proxy das restrições do mercado de crédito pode ser 

dada por algum indicador de liquidez. Afinal, uma fonte comum de 

problemas financeiros é a necessidade de as empresas se socorrerem do 

mercado de crédito para quitarem alguma obrigação quando não possuem 

 

soft, many businesses will have difficulty increasing either unit growth or prices, 

which can lead to reduced cash flow”. 
13 ABRÃO, Carlos Henrique. A crise da empresa e os meios recuperacionais. 

Revista de Direito Recuperacional e Empresa, v. 1, 2016. [s.l]. 
14 ZANIBONI, Natália Cordeiro. A inadimplência do sistema financeiro no 

Brasil explicada por meio de fatores macroeconômicos. Dissertação de 

mestrado: Universidade de São Paulo, 2013. p. 31. 
15 LA PORTA, Rafael; LOPEZ-DE-SILANES, Florencio; SHLEIFER, Andrei, 

VISHNY, Robert. Legal determinants of external finance. Journal of finance, v. 

52, n. 3, p. 1131-1150, 1997; LA PORTA, Rafael; LOPEZ-DE-SILANES, 

Florencio; SHLEIFER, Andrei, VISHNY, Robert. Law and finance. The Journal 

of Political Economy, v. 106, n. 6. p. 1113–1155, 1998. 
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recursos disponíveis para tanto16. Utilizou-se M1 como indicador de 

liquidez17. Os dados foram retirados da base de dados do Banco Central. 

Sobre as expectativas: agentes econômicos, sejam credores ou 

devedores, tenderão a postergar o pedido de falência caso haja expectativa 

de que as condições econômicas, e consequentemente os prospectos de 

quitação de dívidas, melhorarão no futuro. Diferentemente de outros 

trabalhos que usaram o índice do mercado acionário como proxy das 

expectativas18, acredita-se existirem limitações para esse indicador em 

âmbito nacional19, por isso se utilizou indicador específico de expectativa 

 

16 MOYER, Stephen G. Distressed Debt Analysis: Strategies for Speculative 

Investors. J.Ross, 2005. p. 28. No original: “a common source of financial 

distress is a firm’s need to pay back its existing debt in accordance with its 

contractual obligations. In most instances, relatively highly leveraged companies 

cannot accumulate sufficient funds from free cash flow to repay significant debt 

maturities as they come due. To make such payments, they are usually dependent 

on having access to the capital markets to refinance the obligation”. 
17 Os meios de pagamento possuem diferentes níveis de liquidez e, 

consequentemente, de remuneração. Em economia, diferencia-se os meios de 

pagamento em M1 (Moeda em poder do público + depósitos à vista nos bancos 

comerciais), M2 (M1 + depósitos de poupança + títulos privados), M3 (M2 + 

fundos de renda fixa + operações compromissadas com títulos federais) e M4 

(M3 + títulos públicos federais). “O conceito mais utilizado é o que acabamos 

de definir e é chamado de M1, que é o total de moeda que não rende juros e é de 

liquidez imediata”, cf. VASCOCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. 

Economia: micro e macro. 6ª edição. São Paulo: Atlas, 2015. p. 302. 
18 ALTMAN, Edward I. Why businesses fail. Journal of Business Strategy, v. 3, 

n. 4, p. 15-21, 1983; ZHANG, Jin; BESSLER, David A.; LEATHAM, David J. 

Aggregate business failures and macroeconomic conditions: a var look at the US 

between 1980 and 2004. Journal of Applied Economics, v. 16, n. 1, p. 179-202, 

2013; RODRIGUEZ, Rodrigo Zalli. A relação de variáveis macroeconômicas 

com a taxa de falência de empresas brasileiras. 2017. Dissertação de mestrado: 

Insper, São Paulo. 
19 Em países com a bolsa de valores ainda em desenvolvimento – serviço caro, 

com poucas empresas listadas, poucos players ofertantes de serviço e 

relativamente poucos investidores –, o desempenho de algum índice ligado ao 

mercado mobiliário não necessariamente reflete de maneira adequada as 

expectativas da grande maioria dos empresários, investidores e consumidores. 

Cf. MATTOS, Eduardo da Silva. Concorrência no sistema de pagamentos: 

condutas anticompetitivas e acesso a câmaras de compensação como Essential 
Facility. Revista de Direito Bancário do Mercado de Capitais e da Arbitragem, 
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dos agentes20, o Índice de Expectativas, calculado pelo Instituto Brasileiro 

de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

Sobre o desemprego: a última variável escolhida como regressor é 

o desemprego, sendo relacionada às falências tanto em âmbito nacional21 

quanto internacional 22. Em termos de escolhas familiares, a explicação de 

como o desemprego afeta a insolvência é razoavelmente direta: sem 

emprego, a família perde sua fonte de renda (ou pelo menos uma delas) e, 

consequentemente, entra em dificuldades para fazer frente às suas 

obrigações23. Isso geraria, em um segundo momento24, um problema para as 

empresas, seja pela queda no consumo, seja pela administração de recebíveis. 

Os dados foram retirados do IpeaData. 

 

v. 67, p. 111-132, 2015 e RODRIGUEZ, Rodrigo Zalli. A relação de variáveis 

macroeconômicas com a taxa de falência de empresas brasileiras. 2017. 

Dissertação de mestrado: Insper, São Paulo, p. 32. 
20 Cf. também feito em DEWAELHEYNS, Nico; VAN HULLE, Cynthia. Legal 

reform and aggregate small and micro business bankruptcy rates: evidence from 

the 1997 Belgian bankruptcy code. Small Business Economics, v. 31, n. 4, p. 

409, 2008. 
21 Vide ORENG, Mariana Aparecida Calabrez. Bank responses to corporate 
reorganization: evidence from Brazil. 2017. Dissertação de mestrado: FGV, São 

Paulo, p. 33. 
22 PLATT, Harlan D.; PLATT, Marjorie B. Business cycle effects on state 

corporate failure rates. Journal of Economics and Business, v. 46, n. 2, p. 113-

127, 1994; TOMAS ŽIKOVIĆ, Ivana. Modelling the impact of macroeconomic 

variables on aggregate corporate insolvency: case of Croatia. Economic 

research-Ekonomska istraživanja, v. 29, n. 1, p. 515-528, 2016. 
23 HENDERSHOTT, Patric H.; SCHULTZ, William R. Equity and Nonequity 

Determinants of FHA Single‑Family Mortgage Foreclosures in the 1980s. Real 

Estate Economics, v. 21, n. 4, p. 405-430, 1993. DENG, Yongheng; QUIGLEY, 

John M.; VAN ORDER, Robert. Mortgage terminations, heterogeneity and the 

exercise of mortgage options. Econometrica, v. 68, n. 2, p. 275-307, 2000. 

AGARWAL, Sumit; LIU, Chunlin. Determinants of credit card delinquency and 

bankruptcy: Macroeconomic factors. Journal of Economics and Finance, v. 27, 

n. 1, p. 75-84, 2003. 
24 Sobre o desemprego atingir, de modo atrasado as falências empresariais, veja-

se PLATT, Harlan D.; DEMIRKAN, Sebahattin; PLATT, Marjorie. Does 

Unemployment Steer Personal and Corporate Bankruptcies?. Review of Business 

and Economics, 2011. 
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1.2 Resultados 

Os gráficos das previsões (acrescidos de um intervalo de 95% de 

confiança) podem ser conferidos em detalhe na Figura 1 do Apêndice. 

Entretanto, pode-se aqui sumarizar o que foi encontrado da seguinte maneira: 

quanto maior a empresa, menor sua sensibilidade a variações 

macroeconômicas em, basicamente, todas as variáveis. O número de eventos 

passados que impacta grandes empresas é menor, enquanto a magnitude dos 

efeitos desses eventos é mais reduzida. 

O PIB, que é indicador da renda nacional e aquecimento da 

atividade econômica, foi componente mais importante de todos os 

modelos25, mas a gravidade de seus efeitos foi muito mais perversa para 

pequenas empresas do que para grandes. O mesmo vale para as variáveis do 

mercado de crédito: juros26 – com baixa aderência em todos modelos – e 

liquidez27 impactam de maneira mais aguda a determinação da falência de 

negócios menores. 

É interessante perceber, ainda, que quanto menor o tamanho da 

empresa, mais relevante é o câmbio na determinação das quebras. Esse 

resultado confirma pesquisa seminal de Nance, Smith e Smithson28 sobre os 

 

25 Resultado que corrobora outros estudos nacionais correlatos. Veja-se 

LINARDI, Fernando. Avaliação dos Determinantes Macroeconômicos da 

Inadimplência Bancária no Brasil. In: Anais do XXXVI Encontro Nacional de 
Economia da ANPEC, 2008. MARINS, Jaqueline Terra Moura; NEVES, Myrian 

Beatriz Eiras das. Inadimplência de Crédito e Ciclo Econômico: um exame da 

relação no mercado brasileiro de crédito corporativo. Trabalhos para discussão 

n. 304, Banco Central, 2013. 
26 ARAUJO, Aloisio; FUNCHAL, Bruno. A nova lei de falências brasileira: 

primeiros impactos. Brazilian Journal of Political Economy/Revista de 

Economia Política, v. 29, n. 3, 2009. p. 208-209. O artigo citado vai na mesma 

direção deste ao indicar que o crédito concedido a pessoas jurídicas não foi 

afetado de maneira estatisticamente significativa pelo seu custo, medido a partir 

da taxa básica de juros. 
27 Conforme resultados de LIU, Jia. Macroeconomic determinants of corporate 

failures: evidence from the UK. Applied Economics, v. 36, n. 9, p. 939-945, 

2004. Os testes foram feitos somente com empresas de capital aberto, já de 

considerável tamanho. 
28 NANCE, Deana R.; SMITH, Clifford W.; SMITHSON, Charles W. On the 

determinants of corporate hedging. The Journal of Finance, v. 48, n. 1, p. 267-

284, 1993. 
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determinantes do hedge empresarial, segundo a qual, em razão de efeitos de 

escala29 e capacidade financeira30, empresas maiores realizam mais 

operações de hedge do que empresas menores e, por isso, estariam mais 

protegidas do que estas. Em outras palavras, “macroempresas que negociam 

seus papéis em mercados internacionais possuem colchão de resistência 

maior e a própria musculatura, no momento de crise, para respaldar as 

negociações e vincular as novações aos credores estrangeiros”31 em um 

ambiente de dificuldades. 

E se isso pode, de um lado, ser motivado pela adoção de políticas 

econômico-financeiras adequadas e necessárias que fogem às possibilidades 

de empresas menores, por outro, pode ser indicativo também de captura 

 

29 A existência de efeitos de escala na utilização de hedge foi vastamente 

documentada em estudos posteriores, cf. MIAN, Shehzad L. Evidence on 

corporate hedging policy. Journal of Financial and Quantitative Analysis, v. 31, 

n. 3, p. 419-439, 1996; GÉCZY, Christopher; MINTON, Bernadette A.; 

SCHRAND, Catherine. Why firms use currency derivatives. The Journal of 

Finance, v. 52, n. 4, p. 1323-1354, 1997. 
30 HAUSHALTER, G. David. Financing policy, basis risk, and corporate 

hedging: Evidence from oil and gas producers. The Journal of Finance, v. 55, n. 

1, p. 107-152, 2000. 
31 ABRÃO, Carlos Henrique. A crise da empresa e os meios recuperacionais. 

Revista de Direito Recuperacional e Empresa, v. 1, 2016. [s.l.] 
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macro32 ou de situações de risco moral33, nas quais o agente usufrui dos 

bônus de uma conduta, mas não arca com os ônus caso ela dê errado, tendo, 

assim, os incentivos para proceder de maneira irresponsável. 

Os resultados aqui reportados vão em sentido oposto a alguns dos 

resultados de Rodriguez34. Diferentemente do que foi defendido pelo autor, 

os resultados deste trabalho sugerem que pequenas empresas são muito 

afetadas por variações nas condições reais da economia – algo que vai sendo 

reduzido à medida que o porte da empresa aumenta. Pequenas empresas são 

mais sensíveis do que as grandes em variação do PIB, câmbio, juros e 

 

32 A tradicional teoria da captura foi desenvolvida em STIGLER, George J. The 

theory of economic regulation. The Bell journal of economics and management 

science, p. 3-21, 1971. A consequência básica dessa teoria é a de que 

reguladores, muitas vezes, acabam utilizando de seu poder antes em favor de 

regulados do que dos consumidores. A discussão aqui é um pouco distinta: 

embora envolva também a captura, está a se falar dos formuladores de políticas 

econômicas (e não reguladores) favorecendo determinado grupo de interesse, 

mesmo que isso venha a prejudicar consumidores. No Brasil, não faltam 

exemplos de indústrias que conseguem moldar políticas macroeconômicas em 

seu próprio favor – desde a automotiva, passando pela escolha dos “campeões 

nacionais” até, mais recentemente, a indústria de leite. Desde o Império, “em vez 

de empresas, mais valia ter um bom amigo no governo para ganhar dinheiro”, 

CALDEIRA, Jorge. Mauá: empresário do Império. p. 281. Veja-se, também, 

LAZZARINI, Sergio G. Capitalismo de laços: os donos do Brasil e suas 

conexões. 3ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
33 O problema do risco moral advém de uma situação na qual quem colhe os 

benefícios de uma determinada conduta não é o mesmo agente que suporta os 

riscos pela adoção de tal conduta. Nesses casos, caso um agente usufrua dos 

bônus de uma conduta, mas não arque com os ônus caso ela dê errado, esse 

agente tem os incentivos para proceder de uma maneira irresponsável. Uma das 

consequências disso é a criação de agentes “grandes demais para quebrar” (too 

big to fail), pois sua falência geraria efeitos e problemas sistêmicos. Há evidência 

dos problemas advindos do risco moral na experiência falimentar internacional 

(Coréia do Sul), cf. LIEBERMAN, Ira; GOBBO, Mario; MAKO, William; 

NEYENS, Ruth. Recent International Experiences in the Use of Voluntary 

Workouts under Distressed Conditions. In.: POMERLEANO, Michael; SHAW, 

William. Corporate restructuring: lesson from experience. Washington: World 

Bank, 2005. p. 74-75. 
34 RODRIGUEZ, Rodrigo Zalli. A relação de variáveis macroeconômicas com 

a taxa de falência de empresas brasileiras. 2017. Dissertação de mestrado: 

Insper, São Paulo. 
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liquidez e menos sensíveis quanto às expectativas, que é um componente sem 

uma contrapartida real direta e imediata. 

2. Análise empírica microeconômica: o tamanho da empresa como 

determinante fundamental na recuperação 

2.1 Metodologia e variáveis 

Visto o efeito do tamanho empresarial na sensibilidade a variações 

macroeconômicas, passa-se a uma avaliação microeconômica: dado que a 

empresa já se encontra em dificuldade financeira, ela ser maior oferece 

vantagens ao seu soerguimento? 

A dificuldade em se conseguir informações detalhadas sobre 

processos judiciais é o principal motivo pelo qual ainda são poucos os 

estudos e avaliações sobre resultados de demandas35. Com a atual 

digitalização dos processos, essa abordagem vai se tornando mais factível, 

por mais que ainda existam severas dificuldades e necessidade de bastante 

tempo de trabalho manual. Foi realizada, então, consulta a todas as 160 

comarcas com competência para distribuição falimentar no estado do Paraná. 

Todos os processos ativos na plataforma de processos digitais em 1º de 

janeiro de 2017 foram selecionados e categorizados em recuperações bem-

sucedidas e aquelas que foram convoladas em falência. 

Como não somente o tamanho das empresas impacta a chance de 

sobrevivência, é necessário inserir variáveis de controle nas regressões. 

 

35 HARRIS, Catherine T.; PEEPLES, Ralph; METZLOFF, Thomas B. Does 

Being a Repeat Player Make a Difference-The Impact of Attorney Experience 

and Case-Picking on the Outcome of Medical Malpractice Lawsuits. Yale 

Journal of Health Policy, Law & Ethics, v. 8, p. 253, 2008. No original: 

“Empirical analyses explaining litigation outcomes are not often attempted 

either in legal scholarship or in the sociology of law. (…) There are several 

reasons for the dearth of studies. Determining outcomes of actual, filed civil 

cases is difficult, tedious, and time-consuming. There are few databases from 

which samples may be drawn in a systematic way. Cases must be identified. 

Court records must be found, read, and abstracted. Critical information about 

cases is often not a part of the court file” (p. 254). 
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Serão usadas cinco razões contábeis utilizadas originalmente em 

estudo seminal sobre a previsão microeconômica de falências36, quais sejam: 

(i) liquidez (capital circulante como porcentagem do total do ativo); (ii) 

lucratividade passada (lucros acumulados como porcentagem do total do 

ativo); (iii) desempenho atual (resultado do exercício como porcentagem do 

total do ativo); (iv) estrutura de capital (valor de mercado do capital próprio 

dividido pelo valor do passivo); e (v) rotatividade do ativo (receita como 

porcentagem do total do ativo). 

Além disso, controlou-se pelo número de credores e empregados 

da recuperanda, sua idade, setor de atuação, tipo societário, especialização 

do juízo que julga o processo e especialização do corpo jurídico da 

recuperanda. 

Foram desenvolvidos 4 modelos: (1) regressão linear, com 

tamanho empresarial usado em valores absolutos; (2) regressão linear, com 

tamanho empresarial usado em logaritmo; (3) probit, com tamanho usado em 

logaritmo; (4) logit, com tamanho usado em logaritmo. Para se chegar aos 

resultados finais, variáveis foram excluídas caso seu respectivo p-valor fosse 

superior a 0,1. 

2.2 Resultados 

Os resultados das regressões de cada um dos modelos podem ser 

conferidos na Tabela 1 do apêndice. 

O tamanho da recuperação foi a variável estatisticamente mais 

significativa dos modelos (2), (3) e (4), corroborando, basicamente, a 

totalidade de estudos que se tem notícia que utilizaram a variável37 – “a 

dependência entre sucesso e tamanho foi confirmada como sendo 

 

36 ALTMAN, Edward I. Financial ratios, discriminant analysis and the 

prediction of corporate bankruptcy. The Journal of Finance, v. 23, n. 4, p. 589-

609, 1968. 
37 Cf. OHLSON, James A. Financial ratios and the probabilistic prediction of 

bankruptcy. Journal of Accounting Research, p. 109-131, 1980; HOTCHKISS, 

Edith Shwalb. Postbankruptcy performance and management turnover. The 

Journal of Finance, v. 50, n. 1, p. 3-21, 1995; CAMPBELL, Steven V. Predicting 

bankruptcy reorganization for closely held firms. Accounting Horizons, v. 10, n. 

3, p. 12, 1996; KIM, Minchoul; KIM, Minho. A note on the determinants of the 

outcomes of bankruptcy petitions: evidence from Korea. Journal of Business 

Finance & Accounting, v. 26, n. 7‑8, p. 997-1011, 1999. 
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estatisticamente muito significativa”38. Não apenas isso, há evidência de que, 

em alguns casos, o tamanho, por si só, apresenta resultados melhores de 

previsão do que análises envolvendo diversos fatores39. 

Considerando que a diferença entre o modelo (1) e os demais foi 

somente a especificação funcional da variável “tamanho”, percebe-se, de 

plano, que a relação entre tamanho da empresa e sucesso na recuperação não 

é linear. Ou seja, empresas maiores realmente possuem uma vantagem nas 

chances de se recuperar, mas isso não significa que esse ganho possui retorno 

constante ou escalabilidade. Na verdade, os ganhos são, marginalmente, cada 

vez menores para cada real a mais de dívida. Em outras palavras, a partir de 

um dado tamanho da recuperação, a sua ampliação não auxilia de maneira 

proporcional nas chances de sucesso do processo judicial40. 

Por mais que se pudesse pensar que o tamanho da empresa estaria 

refletido indiretamente em outros indicadores relevantes como, por exemplo, 

na contratação de equipe técnica especializada, isso não se mostrou cabal na 

análise do perfil dos dados41. 

 

38 LOPUCKI, Lynn M. The debtor in full control – systems failure under chapter 

11 of the bankruptcy code. American Bankruptcy Law Journal, v. 57, 1983, p. 

109. Tradução livre pelo autor. No original: “The dependecy between success 

and size was confirmed to be statiscally very significant”. O autor nota que 

grandes empresas industriais se recuperaram 86% das vezes que entraram com 

o processo, sendo que pequenas empresas de outros setores só conseguiram 

sucesso em 15% dos casos (p. 100). 
39 JACKSON, Richard HG; WOOD, Anthony. The performance of insolvency 

prediction and credit risk models in the UK: A comparative study. The British 

Accounting Review, v. 45, n. 3, p. 183-202, 2013. 
40 A forma funcional encontrada corrobora os resultados de outros estudos 

citados, como HOTCHKISS, Edith Shwalb. Postbankruptcy performance and 

management turnover. The Journal of Finance, v. 50, n. 1, p. 3-21, 1995; 

CAMPBELL, Steven V. Predicting bankruptcy reorganization for closely held 

firms. Accounting Horizons, v. 10, n. 3, p. 12, 1996; GINÉ, Xavier; LOVE, 

Inessa. Do reorganization costs matter for efficiency? Evidence from a 

bankruptcy reform in Colombia. The Journal of Law and Economics, v. 53, n. 4, 

p. 833-864, 2010; IVASHINA, Victoria; IVERSON, Benjamin; SMITH, David 

C. The ownership and trading of debt claims in Chapter 11 restructurings. 

Journal of Financial Economics, v. 119, n. 2, p. 316-335, 2016. 
41 Em verdade, as duas maiores correlações de tamanho empresarial são com o 

tipo societário (sociedades anônimas são positivamente correlacionadas com 
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3. Cotejo entre a evidência sobre sobrevivência empresarial e a 

aplicação da failing firm defense 

Condições para aplicação da failing firm defense foram sendo 

devolvidas ao longo do tempo pelas Cortes e pela literatura internacional42 . 

No Brasil, tais condições foram inicialmente delineadas pelo Cade no 

julgamento de alguns processos43 e posteriormente positivadas, a partir de 

2016, no “Guia para Análise de Atos de Concentração Horizontal” da 

autarquia44. São elas: (i) caso reprovada a operação apresentada, a empresa 

sairia do mercado ou não poderia cumprir suas obrigações financeiras em 

decorrência de suas dificuldades econômicas e financeiras; (ii) caso 

reprovada a operação, os ativos da empresa não iriam permanecer no 

mercado, o que poderia significar uma redução da oferta, um maior nível de 

concentração do mercado e uma diminuição do bem-estar econômico; (iii) a 

empresa em crise deve demonstrar que empreendeu esforços na busca de 

alternativas com menor dano à concorrência (por exemplo, por meio de 

compradores alternativos ou de um processo de recuperação judicial) e que 

não resta outra solução para a manutenção de suas atividades econômicas 

que não a aprovação da operação. 

 

maior tamanho) e com o número de credores (recuperações maiores em valores 

também são maiores em credores), ambas um pouco inferiores a 0,5 e com as 

duas variáveis (tipo societário e número de credores) descartadas em todos os 

modelos. 
42 O caso paradigma para discussões da failing firm defense foi o International 

Shoe Co. v. FTC. Cf., por todos, AREEDA, Philip; KAPLOW, Louis; EDLIN, 

Aaron. Antitrust analysis: problems, text, cases. 7 ed. New York: Wolters 

Kluwer Law and Business, 2013. p. 788. 
43 Para uma revisão dos casos que contaram com avaliação da failing firm 
defense pelo CADE, veja-se OLIVEIRA JUNIOR, Fernando Antônio Alves de. 

A empresa em crise e o direito da concorrência: a aplicação da teoria da failing 

firm no controle brasileiro de estruturas e seus reflexos no processo de 

recuperação judicial e de falência. 2014. Dissertação de mestrado (Direito). 

Brasília: Universidade de Brasília. p. 103-111. 
44 Guia disponível em <http://www.cade.gov.br/acesso-a-

informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia-para-analise-de-

atos-de-concentracao-horizontal.pdf>, acesso em 19 de setembro de 2019. Sobre 

as condições de aplicação da failing firm defense, p. 55. 
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Por mais que essas condições possam parecer restritas o suficiente 

em tese45, ocorre que os resultados macro e micro anteriormente delineados 

sugerem que grandes empresas gozam de sensíveis vantagens face a 

pequenas empresas – menor sensibilidade a variações macroeconômicas e 

maiores chances de soerguimento caso entrem em recuperação judicial. 

Ainda, há evidência nacional46 e internacional47 de que até mesmo 

empresas inviáveis conseguem aprovar qualquer “rabisco malfeito”48 como 

plano de recuperação, dado que credores de empresas em recuperação são 

 

45 Diz-se “em tese” porque os efeitos deletérios da concentração são sentidos por 

muito tempo, ainda mais em um país como o Brasil, que atravessou duas 

recessões nos últimos 10 anos, algo que acaba por facilitar a aproximação entre 

concorrência e falências via a failing firm defense. Nesse sentido, vale se 

mencionar a posição do ex-conselheiro do CADE, Carlos Ragazzo, que expôs 

em voto acerca de ato de concentração que “é bastante evidente que o 

relaxamento da legislação antitruste é claramente inadequado como instrumento 

de assistência a firmas em dificuldades financeiras. Ao mesmo tempo em que 

existem inúmeros instrumentos legais e econômicos voltados a esse fim 

específico (desde empréstimos e capitalizações diversas até a aplicação jurídica 

de recuperação judicial e venda de ativos a firmas sem potencialidade de danos 

concorrenciais), políticas de condescendência por parte da autoridade antitruste 

para com firmas em déficit incentivam e premiam empresas ineficientes ou que 

operam erroneamente, e penalizam aquelas firmas que atuam em acordo com as 

normas legais e de mercado, e que foram capazes de se manter operantes e 

eficientes por si sós (...). a teoria da failing firm, capaz de justificar a aprovação 

de um ato de concentração, só deve se aplicar naqueles casos raros e restritos 

nos quais ficar indubitavelmente comprovado que, ao final, a não ocorrência 

daquela fusão específica trará́ consequências piores aos consumidores do que a 

sua ocorrência”. Cf. Voto do Conselheiro Relator Carlos Emmanuel Joppert 

Ragazzo no Ato de Concentração no 08012.04423/2009-18.  
46 Veja-se que, em um dos processos analisados de recuperação judicial, no qual 

a recuperanda passava por sérias dificuldades e estava envolta em escândalos de 

corrupção, um produtor rural, presidente de uma associação cujos membros 

forneciam insumos à recuperanda, chegou a declarar, literalmente: “se fosse 

decretada a falência, com certeza ninguém iria receber nada”. 
47 Cf. FRANKS, Julian; LORANTH, Gyongyi. A study of bankruptcy costs and 

the allocation of control. Review of Finance, v. 18, n. 3, p. 961-997, 2013. 
48 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Nova Lei de Falências e de 

Recuperação de Empresas. 3ª edição. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 116. 



Prêmio IBRAC-TIM 2019 

242 

descrentes quanto à recuperação de quaisquer créditos daquela empresa em 

dificuldade. 

Ou seja, empresas maiores que chegam a esse estágio financeiro 

crítico demonstram extrema inaptidão de gestão ou inviabilidade de modelo 

de negócio. É preciso alto nível de ineficiência para se perder com um 

baralho viciado e não é dever do direito concorrencial, tampouco do 

falimentar, preservar empresas “a todo custo”49. Se o direito concorrencial 

serve para proteger a concorrência, e não o concorrente50, por sua vez o 

direito falimentar serve para preservar a empresa, mesmo que isso só seja 

possível por meio da falência51. 

O resultado da ineficiência empresarial não deveria ser a 

concentração de mercado e proteção de grandes agentes em prejuízo dos 

menores, mas sim a eliminação daqueles inegavelmente ineficientes – sejam 

eles quão grandes forem. 

4. Conclusão 

De todo o debate realizado até aqui, pode-se extrair uma lição: 

empresas grandes são menos vulneráveis a variações macroeconômicas e 

partem de uma posição de extrema vantagem, em termos financeiros 

 

49 Em julgado que se tornou paradigma para diversas decisões posteriores, a 

ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi, relatora do respectivo 

recurso, posicionou-se no sentido que “a função social da empresa exige sua 

preservação, mas não a todo custo. A sociedade empresária deve demonstrar ter 

meios de cumprir eficazmente tal função, gerando empregos, honrando seus 

compromissos e colaborando com o desenvolvimento da economia, tudo nos 

termos do art. 47 da Lei nº 11.101/05". Cf. AgRg no CC 110250/DF, Rel. 

Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 08/09/2010, DJe 

16/09/2010. 
50 Cf. SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito industrial, direito concorrencial e 

interesse público. Revista CEJ, v. 10, n. 35, p. 12-19, 2006. 
51 Cf. PUGLIESI, Adriana Valéria. Direito Falimentar e preservação da 

empresa. São Paulo: Quartier Latin, 2013. p. 275 e ss; TOLEDO, Paulo 

Fernando Campos Salles de. A Preservação da Empresa, mesmo na falência. In: 

DE LUCCA, Newton; DOMINGUES, Alessandra de Azevedo (coord.). Direito 

Recuperacional: Aspectos Teóricos e Práticos. São Paulo, Quartier Latin, 2009. 

p. 528. 
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internos, para conseguirem sair da recuperação. Tanto em âmbito macro 

quanto micro, as grandes sociedades sobrevivem, enquanto as pequenas são 

limadas. 

Por essa ótica, o direito falimentar não é só um instrumento para 

promoção dos negócios eficientes e eliminação dos ineficientes, ou seja, uma 

ferramenta adequada para o direito concorrencial – como efetivamente deve 

ser –, mas também um concentrador de estruturas em direito concorrencial – 

algo que, a priori, não deveria ser. 

Isso deve ser levado em conta na aplicação do failing firm defense 

– reiterando a posição do Cade de que as situações que justificariam a 

aplicação da teoria devem ser extremamente restritas e de evidente 

comprovação. Isto pois a atual conjugação de direito falimentar e 

concorrencial parece servir para manutenção de negócios ineficientes, sob o 

manto dos princípios da livre concorrência e da preservação da empresa. 
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6. Apêndice  

Figura 1. Valores estimados e observados fora da amostra e análises de 

resíduos dos modelos de falência 

Falências totais Pequenas empresas 

  

  

Médias empresas Grandes empresas 
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Tabela 1. Resultados das regressões sobre recuperações judiciais 

 (1) (2) (3) (4) 

 OLS OLS Probit Logit 

Age 0,000540309*

* 

   

 (0,000224703)    

Service −0,190204** −0,218235*** −0,524755*

* 

−0,882094*

* 

 (0,0769537) (0,0714287) (0,236098) (0,403453) 

Asset_tang 0,226777**    

 (0,0989929)    

WC_TA 0,173530*    

 (0,105798)    

BVE_TL  0,0247272* 0,0911321* 0,148563* 

  (0,0148551) (0,047766) (0,076687) 

S_TA −0,0245150* −0,0356171**

* 

−0,132987*

* 

−0,218728*

* 

 (0,0145966) (0,0133781) (0,0645264) (0,107949) 

Prop_haircut 0,427316***    

 (0,129114)    

Attorney_spe

c 

0,34712*** 0,267461*** 0,771245**

* 

1,28690*** 

 (0,0713949) (0,0702618) (0,225211) (0,380630) 

Size  0,0357195*** 0,252646**

* 

0,426705**

* 

   (0,00371205) (0,0616471) (0,107206) 

R² 0,630853 0,673793   

p-value White 0,141386 0,000818   

p-value 

RESET 

0,339 0,338   

Log-

likelihood 

  −88,23656 −88,40153 

Acertos   75% 75% 

Obs. 168 164 168 168 

Fonte: elaboração própria.  Erros-padrão dos parâmetros se encontram entre 

parênteses, logo abaixo dos respectivos valores. *, ** e *** indicam, 

respectivamente, significância 
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O PROCESSO DE ACESSÃO AO COMITÊ DE CONCORRÊNCIA 

DA OCDE: A EXPERIÊNCIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 

DE DEFESA ECONÔMICA - CADE 

Fábio Lopes de Sousa, 
Noemy Melo Colin  

Resumo: O presente artigo versa sobre o processo de admissão do Brasil 

como membro Associado do Comitê de Concorrência da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE. O trabalho apresenta 

a evolução da relação entre o país e a Organização em matéria concorrencial, 

bem como os aspectos práticos da elevação do status brasileiro no referido 

Comitê com o intuito de que a documentação dessa experiência possa servir 

de contribuição para atores que busquem dar início a procedimento similar. 

Além disso, foram elencados os principais resultados notados até então, após 

a obtenção da condição de Associado ao Comitê.  

Palavras-chave: Cade, OCDE, Cooperação Internacional, Comitê de 

Concorrência, concorrência. 

Abstract: The paper presents Brazil’s experience in its admission process as 

an Associate member of the Competition Committee of the Organization for 

Economic Cooperation and Development - OECD. It also presents the 

development of the relationship between the country and the Organization in 

the field of competition, as well as the practical aspects of obtaining the 

Associate status in the Committee aiming at contributing with other actor 

that may went through a similar process. In addition, the paper presents the 

main results reported so far since the Associate status was obtained. 

Keywords: Cade, OECD, International Cooperation, Competition 

Committee, competition. 

1. Introdução 

Em dezembro de 2017, o Brasil encaminhou pedido formal de 

admissão como membro Associado do Comitê de Concorrência e órgãos 

subsidiários da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico– OCDE. O pedido se inseriu em um contexto amplo de 

intensificação da aproximação entre o Brasil e a OCDE e consolidou quase 



Prêmio IBRAC-TIM 2019 

252 

três décadas de cooperação entre ambos os atores em matéria concorrencial. 

Em março de 2019, a OCDE anunciou a aprovação do pleito brasileiro em 

uma decisão que reflete os benefícios mútuos dessa relação.  

Apesar da importância da OCDE no cenário econômico global, a 

sua crescente aproximação com o Brasil e a relação de longa data entre 

ambos os atores, ainda há uma escassez de estudos sistemáticos sobre o 

funcionamento da Organização e sobre a participação brasileira em suas 

diversas instâncias, em especial no que tange aos assuntos afetos à política 

de concorrência. Dessa forma, o presente artigo tem como objetivo 

apresentar um breve histórico acerca do desenvolvimento da cooperação 

brasileira com a OCDE em matéria concorrencial. Além disso, a experiência 

brasileira, em especial por meio da atuação do Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica - Cade, pode servir de contribuição para demais atores 

que tenham interesse em realizar movimento similar de intensificação do 

nível de colaboração e participação nas diferentes estâncias da OCDE.   

A primeira seção do artigo apresenta uma breve descrição sobre a 

OCDE e o Comitê de Concorrência. Em seguida, apresenta-se de maneira 

um pouco mais detalhada a evolução da relação entre o Brasil e a OCDE em 

matéria concorrencial para, a seguir, discorrer sobre o processo de admissão 

do país como membro Associado do Comitê de Concorrência. Por fim, os 

autores apresentam os principais resultados já notados após a obtenção do 

novo status.  

2. Breve descrição sobre a OCDE e o Comitê de Concorrência 

2.1. A OCDE em geral 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

– OCDE foi estabelecida em 1961, após a reformulação da Organização 

Europeia para a Cooperação Econômica – OECE1. A OCDE tem como 

finalidade o desenvolvimento e difusão de políticas públicas voltadas para o 

bem-estar econômico e social, por meio do intercâmbio de experiências 

 

1 A Organização Europeia para a Cooperação Econômica – OECE tinha como 

principal objetivo coordenar a distribuição dos recursos de ajuda externa 

oferecida pelos Estados Unidos para a reconstrução da Europa, por meio do 

Plano Marshall. Em 1961, com a retomada do crescimento europeu, a OECE 

passou por um processo de reforma estrutural que deu origem a OCDE. 
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relacionadas à política, legislação e práticas nos mais variados temas entre 

diferentes países em busca de soluções comuns. A Organização produz e 

utiliza dados com o objetivo de desenvolver indicadores e estatísticas que 

permitam a comparação entre os países em relação a uma diversidade de 

assuntos. Por tratar de uma variedade de temas, a Organização se distingue 

das demais instituições internacionais, sendo reconhecida por sua 

versatilidade e profundidade no tratamento de assuntos interrelacionados 

com o fim de incluí-los na agenda de desenvolvimento e crescimento dos 

governos de países membros e não membros parceiros.  

No que tange a sua estrutura de governança, a OCDE é organizada 

em três instâncias principais, o Conselho (Council), o Secretariado 

(Secretariat) e os diversos Comitês. O Conselho é o órgão mais alto na 

hierarquia da OCDE, possui funções decisória e executiva, sendo 

responsável pelas grandes decisões políticas na Organização. O Conselho é 

formado pelos embaixadores dos países membros e da Comissão Europeia, 

que possuem a prerrogativa, por exemplo, de definir os termos das relações 

externas com países não membros e de admitir novos membros quando 

considerado apropriado.2 

O Secretariado é o órgão estrutural da OCDE responsável pelo 

apoio às atividades dos comitês, suporte técnico, administrativo e logístico, 

condução de estudos, análises, recomendações de políticas públicas e 

implementação das prioridades definidas pelo Conselho. Este órgão é 

coordenado pelo Secretário-Geral da OCDE e se divide em diretorias, 

departamentos e órgãos especiais, abrangendo aproximadamente 3,3 mil 

funcionários em sua maioria economistas, juristas e cientistas profissionais, 

recrutados fundamentalmente dos países membros, com expertise 

reconhecida e independência no tratamento dos estudos e tópicos de trabalho.  

Os Comitês, por sua vez, reúnem técnicos especializados, 

conjuntamente com representantes das missões acreditadas junto à OCDE, 

para tratar de temas específicos. Ao se reunir duas vezes ao ano, os 

representantes promovem o intercâmbio de informações e experiencias sobre 

temas determinados, debatem diferentes políticas nacionais e suas 

repercussões sobre a economia internacional e, quando oportuno, advogam 

quanto à necessidade de elaborar regulamentação em um determinado setor. 

 

2 De acordo com o artigo 16 da Convenção da OCDE, a admissão da adesão de 

novos membros está condicionada a votação unânime de aprovação pelos 

membros da OCDE, sendo permitida a abstenção.  
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Esta instância exerce a importante função de “fiscalizar” as políticas setoriais 

dos países membros, por meio de um procedimento de monitoramento 

conhecido como revisão por pares (peer review). Por meio desse 

procedimento, a política, legislação e práticas sob determinado tema do país 

objeto de análise são estudadas e avaliadas por outros países membros da 

OCDE, os “pares”. Esse escrutínio pode resultar em recomendações visando 

o aperfeiçoamento da política nacional naquela temática.  

Em relação aos meios empregados para exercer influência, a 

OCDE dispõe de uma variedade de instrumentos legais, normas, diretrizes e 

padrões internacionais de boas práticas. Dentre esses instrumentos, as 

Recomendações são os mais comumente utilizados (somam-se 293 no total), 

sendo produzidas de maneira conjunta, a partir da coleta e análise de dados 

pelo Secretariado, discussão da política nos Comitês e, por fim, adoção por 

consenso pelo Conselho para implementação pelos estados membros. As 

Recomendações não são juridicamente vinculantes, mas possuem grande 

força moral, tendo em vista a pressão dos pares para o seu cumprimento, 

como representação da vontade política dos países membros.3 

A OCDE conta com 36 países membros. A Organização prevê 

também a participação de países não membros em uma das seguintes 

categorias, organizadas em nível crescente de envolvimento: i) Convidados: 

participam de uma reunião por vez para tratar de assuntos não confidenciais 

de um determinado órgão subsidiário; ii) Participantes: podem ser 

convidados para todas as reuniões não confidenciais do órgão e contribuem 

ativamente às suas atividades, salvo quando vedada parcial ou integralmente 

pelo Conselho; e iii) Associados: participam das instâncias ou atividades da 

OCDE com os mesmos direitos e obrigações que os membros, com exceção 

das discussões sobre a adesão de novos membros. 

2.2. O Comitê de Concorrência  

O Comitê de Concorrência se dedica precipuamente à defesa e 

promoção da concorrência como um princípio organizador das economias 

modernas4. O Comitê é considerado uma das principais plataformas para a 

 

3 Para ver mais sobre a diferenciação da natureza jurídica e grau vinculante dos 

diversos instrumentos de que dispões a OCDE, conferir: FGV. O Brasil na 

OCDE: membro pleno ou mero espectador? (2018). 
4 Directory of Bodies of the OECD (2012), p. 238 
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troca de experiências entre países membros e observadores da OCDE em 

relação às questões envolvendo leis e políticas da concorrência, intercâmbio 

de informações, definição de melhores práticas e elaboração de revisões por 

pares ou preparação de recomendações. 5 

Além dos 36 países membros da OCDE, quatorze observadores 

estão envolvidos nas atividades do Comitê de Concorrência6. O Comitê 

trabalha em estreita cooperação e coordenação com outras organizações 

dedicadas à concorrência, notadamente o Grupo Intergovernamental de 

Peritos em Direito e Política da Concorrência da Conferência das Nações 

Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) e da Rede 

Internacional de Concorrência (ICN em sua sigla em inglês), com a alocação 

de pontos de contato responsáveis pelo acompanhamento e coordenação do 

trabalho conjunto.7 Atualmente, o ponto de contato da coordenação dos 

trabalhos da OCDE em parceria com a UNCTAD é a Áustria, enquanto 

Portugal é responsável pela Coordenação dos trabalhos conjuntos realizados 

entre a OCDE e a ICN. Além disso, participam de suas atividades, em 

especial das reuniões plenárias, representantes de organizações não-

governamentais, como o Comitê Consultivo Econômico e Industrial - BIAC 

e a Comissão Sindical Consultiva – TUAC.  

O Comitê de Concorrência está vinculado ao Diretório para 

Assuntos Financeiros e Empresariais (Directorate for Financial and 

Enterprise Affairs – DAF). Dois órgãos subsidiários fazem parte da 

composição do Comitê: o Grupo de Trabalho n° 2 (WP2) sobre Concorrência 

e Regulação e o Grupo de Trabalho n° 3 (WP3) sobre cooperação e aplicação 

da legislação concorencial. O WP2 é responsável por aprimorar a efetividade 

das reformas econômicas pró competitivas nas diferentes jurisdições, 

inclusive por meio da revisão de questões concorrenciais em correlação com 

diversos setores da economia a fim de endereçar os principais desafios e 

desenvolver melhores práticas. O WP3, por sua vez, é responsável pelo 

 

5 F. Jenny, International Cooperation on competition: myth, reality and 

perspective, Antitrust Bulletin; Winter 2003, vol. 48, ed. 5, p. 981.  
6 Brasil e Romênia são os únicos países não membros que possuem o status de 

Associado, gozando dos mesmos deveres e direitos dos países membros, com 

exceção do direito a votação no processo de acessão de novos membros. África 

do Sul, Bulgária, Colômbia, Egito, Índia, Indonésia, Malta, Peru, Taipei, Rússia 

e Ucrânia estão engajados no Comitê na condição de Participantes.  
7 Directory of Bodies of the OCDE, OECD Publishing 2012, p. 237 - 239 
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aperfeiçoamento da efetividade da aplicação da legislação concorrencial, 

através de medidas que incluem o desenvolvimento de melhores práticas e 

promoção da cooperação entre autoridades de concorrência. 8 

Além das instâncias supramencionadas, o Comitê tem 

empreendido esforços para influenciar países não membros da OCDE. Vale 

a pena mencionar, por exemplo, a criação em janeiro de 2001 do Fórum 

Global de Concorrência (GFC), que realiza uma conferência anual aberta 

para todas as jurisdições interessadas. O principal objetivo do GFC é a 

disseminação da experiência da OCDE e das melhores práticas 

internacionais, intercâmbio de experiências entre países não membros e a 

criação de uma rede ampliada de cooperação.  Além do GFC foram criados 

dois centros regionais e um fórum regional para concorrência, o OECD-GVH 

Centre for Competition in Budapest (2005), o OECD/Korea Policy Centre 

(2003) e o Latin American and Caribbean Competition Forum (2003)9 no 

qual o Brasil é um participante ativo. Atualmente, a OCDE estuda também a 

possibilidade de abrir um Centro Regional para a América Latina no Peru.    

3. A relação entre o Brasil e a OCDE em matéria concorrencial 

O relacionamento entre o Brasil e a OCDE passa a apresentar 

evolução tangível a partir do início dos anos 1990.10 Essa interação mais 

densa ocorre em um cenário de confluência de desdobramentos favoráveis 

tanto no âmbito da OCDE quanto no cenário brasileiro.  

Por parte da OCDE, nota-se, a partir de 1990, maior abertura a 

países não membros. A verificação de documentos oficiais demonstra 

crescente interesse da Organização em promover a modernização 

institucional por meio da aproximação com economias emergentes e em 

 

8 Directory of Bodies of the OECD, OECD Publishing 2012, p. 242. 
9 A LACCF foi criada pela OCDE em parceria com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento em um esforço conjunto para fomentar a concorrência nos 

países da América Latina e do Caribe 
10 Segundo Pinto (2000), o evento mais notável, até então, havia sido o convite 

realizado pela OCDE, em 1978, para que o Brasil participasse das atividades do 

Comitê do Aço, em razão do peso expressivo que o país exercia no mercado 

siderúrgico mundial. Nesta ocasião, o governo brasileiro decidiu manter contatos 

ainda informais com o comitê devido ao modelo predominantemente estatal do 

setor no país.  
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desenvolvimento a fim de ampliar o alcance, relevância e efetividade das 

discussões de suas políticas públicas.11 Godinho (2018) nota que, a partir 

daquele momento, a OCDE começa a implementar atividades com países não 

membros, em contraste com o perfil até então dominante de atividades 

direcionadas ou a respeito de países membros. 

No contexto brasileiro, verifica-se no plano da política externa a 

intenção de aprimoramento de relações com economias avançadas. Em 1991, 

o Brasil envia missão exploratória com o objetivo de coletar informações 

acerca do funcionamento da OCDE, averiguar os requisitos para ingresso de 

novos membros e identificar os meios para participação brasileira na 

Organização. A missão resultou em ingresso gradativo e seletivo do país em 

instâncias determinadas da OCDE. 

Nesse cenário de modernização da OCDE e participação gradual 

brasileira na Organização, associado a um contexto de estabilização 

macroeconômica e implementação de reformas no país, o governo brasileiro 

solicitou ingresso, na categoria de Observador (equivalente ao status 

subsequente de Participante) em uma séria de comitês, dentre eles o Comitê 

de Políticas de Concorrência12. Em 1998, a delegação do Brasil, composta 

pelo então presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – 

Cade, Gesner de Oliveira, e de funcionário da Embaixada do Brasil em Paris, 

participa da primeira reunião ordinário do Comitê de Concorrência na 

condição de país Observador. A partir de então, o relacionamento entre o 

Brasil e a OCDE em matéria concorrencial passa a apresentar uma crescente 

evolução. Como sinal deste engajamento e do compromisso do país com as 

melhores práticas internacionais, pode-se mencionar, por exemplo, que o 

Brasil foi o primeiro país a adotar o modelo recomendado pela OCDE no que 

concerne ao procedimento para notificação de atos de concentração e o 

primeiro país não membro a aderir à recomendação da Organização sobre o 

combate a carteis hardcore.13 

 

11 O Comunicado do Conselho Ministerial da OCDE de 1996 reafirmou o 

entendimento quanto à necessidade de modernização da OCDE em vistas de 

acelerar o processo de mudanças estruturais com o objetivo de aprimorar a 

relevância, eficiência e efetividade da Organização.   
12 Em 2001, o Conselho da OCDE concordou em alterar a nomenclatura do 

Comitê sobre Políticas de Concorrência “Commmittee on Competition Law and 

Policy” para Comitê de Concorrência (C/M(2001)23, item 402 e C(2001)261. 
13 Carta Embaixada do Brasil (junho de 2000). 
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No contexto macropolítico, em 2007, o Brasil, África do Sul, 

China, Índia e Indonésia, passam a ser considerados pela OCDE como 

parceiros-chave (key partner). A nomenclatura se insere um contexto de 

engajamento ampliado em vistas a uma eventual adesão desses países. No 

caso brasileiro, o evento significou o aprofundamento de quinze anos de 

cooperação entre ambos os atores. Os desafios comuns e benefícios mútuos 

da cooperação mais intensa entre o Brasil e a OCDE foram reafirmados ainda 

no Acordo Marco de Cooperação. Em amparo ao acordo foi firmada a 

Declaração conjunta sobre o Programa de Trabalho Brasil-OCDE 2016-

2017.  

Da mesma maneira, no nível da política concorrencial, a relação 

entre o Brasil e a OCDE tem apresentado evolução tangível. Pode-se 

mencionar, por exemplo, que a definição dos critérios para notificação 

obrigatória de atos de concentração, em 2005, levando em consideração o 

volume de negócios nacional - e não mundial, como costumava ser a prática 

– foi inspirada nas recomendações da OCDE. Ademais, é mister sublinhar 

que a lei vigente que regula o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência 

– SBDC – Lei 12.529/2011 – foi largamente inspirada nas recomendações, 

práticas e revisões por pares conduzidas pela OCDE em 2005 e 2010. A nível 

ilustrativo, as orientações da OCDE contribuíram de forma significativa para 

que o Brasil instituísse um regime de notificação prévia de atos de 

concentração e elaborasse também o modelo brasileiro de Termo de 

Renúncia à Confidencialidade (waiver of confidentiality) para cooperação 

entre as autoridades de concorrência na análise de fusões e aquisições. Desde 

a aprovação da nova lei 12.529/2011, o Brasil participa assiduamente das 

reuniões e atividades do Comitê de Concorrência e de seus órgãos 

subsidiários. O país contribui consideravelmente para as discussões do 

Comitê em temas atuais sobre concorrência e, ao mesmo tempo, se beneficia 

das recomendações, documentos e experiências reunida pela OCDE.14  

 

14 O Brasil tem apresentado uma média significativa de contribuições escritas a 

OCDE sobre a sua experiência em matéria concorrencial, como pode ser 

verificado em https://www.oecd.org/daf/competition/roundtables.htm, além de 

responder a questionários e participar de workshops, treinamentos e projetos em 

parceria com a Organização. Na mesma medida, a pesquisa por meio do Sistema 

Eletrônico de Informações – SEI do Cade demonstra que inúmeros votos 

mencionam os documentos produzidos pela OCDE como elemento de suporte 

às decisões da autarquia, o que demonstra a relevância da Organização nos 

debates nacionais.  

https://www.oecd.org/daf/competition/roundtables.htm
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Mais recentemente, em um contexto mais amplo de avaliação da 

relação entre o Brasil e a OCDE, o Governo Federal deu início a uma 

avaliação da adequação da legislação brasileira em relação ao acervo e 

padrões da Organização. A iniciativa denominada “acquis” teve início em 

abril de 2017 e foi coordenado pela Casa Civil da Presidência da República 

e pelo Ministério das Relações Exteriores, no âmbito do Grupo 

Interministerial de trabalho sobre a OCDE (GT OCDE). Considerando que 

o Brasil encaminharia solicitação formal à OCDE, em junho de 2017, o país 

buscava aderir ao maior número possível de instrumentos e se comprometer 

a implementar o seu conteúdo. 15 

No âmbito desta iniciativa, coube ao Cade posicionar-se em relação 

aos instrumentos legais que versam sobre concorrência. Dentre as 12 

recomendações que competiam ao Cade, a autarquia avaliou que o país já 

havia aderido ou apresentado pedido de adesão a 7 daqueles instrumentos, 

incluindo as recomendações consideradas mais importantes para o Comitê 

(“core recommendations) e que não havia reservas para adesão aos demais16. 

Dessa forma, os itens relativos à concorrência foram agrupados pelo GT 

OCDE na categoria de instrumentos de fácil adesão, que coincidiriam com 

as diretrizes de políticas e que não apresentariam conflito com a atual 

legislação brasileira.17 

Como o Brasil havia aderido às principais Recomendações em 

matéria concorrencial e diante da morosidade de acessão do país como 

membro pleno da Organização, o MRE e a Casa Civil concederam aval para 

que o Cade tentasse a admissão como Associado no Comitê de Concorrência.  

 

15 FGV. O Brasil na OCDE: membro pleno ou mero espectador? (2018). 
16 No momento desta pesquisa, verificou-se que o Brasil já realizou adesão à 6 

dos 10 instrumentos da OCDE relativos à Concorrência. 

https://legalinstruments.oecd.org/en/ 
17 Seguindo o exemplo do roadmap da Lituânia à OCDE, o GT OCDE orientou 

os diferente atores envolvidos no processo a se posicionarem da seguinte forma 

em relação aos instrumentos legais: a) aceitar; b) aceitar com prazo específico 

para implementação; c) aceitar com reservas e observações ou d)rejeitar.  

https://legalinstruments.oecd.org/en/
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4. O processo de a admissão do Brasil como membro Associado 

Diante da decisão estratégica de elevação do status brasileiro junto 

à OCDE em comitês específicos, o Cade e o MRE deram seguimento ao 

pedido de adesão ao Comitê de Concorrência. Assim, em carta enviada à 

OCDE em 7 de dezembro de 2017, o Brasil comunicou oficialmente o seu 

interesse em se tornar um membro Associado do Comitê de Concorrência e 

de suas instâncias subsidiárias, de acordo com o Programa de Cooperação 

OCDE-Brasil 2016-2017. 18  

A resposta ao pedido foi encaminhada pela OCDE ao Cade, em 

março de 2018, tendo sido redigida pelo próprio presidente do Comitê de 

Concorrência, o Professor Frédéric Jenny. O comunicado demonstrou o 

entusiasmo do Comitê quanto a admissão do Brasil como membro 

Associado, reconhecendo a extensiva contribuição e participação ativa do 

país a longo dos anos. No entanto, antes que o Comitê pudesse recomendar 

ao Conselho da OCDE a aprovação do pedido, o Brasil deveria passar por 

mais uma revisão por pares da política e legislação concorrencial.19   

No que tange aos aspectos procedimentais deste processo, a 

condução de mais uma revisão por pares exigiu uma séria de medidas de 

cunho administrativo e estratégico por parte da autoridade de concorrência a 

fim de garantir que as etapas necessárias para a obtenção da recomendação 

do Comitê ao Conselho fossem cumpridas de maneira bem-sucedida e em 

tempo hábil. Durante as tratativas entre os atores brasileiros envolvidos no 

processo e a OCDE, foi acordado que, caso os requisitos fossem satisfeitos, 

o pleito brasileiro entraria na pauta para decisão do Conselho no encontro 

com o External Relations Committee, que ocorreria no primeiro trimestre de 

2019.   

 

18 Carta Embaixada do Brasil (2017) 
19 Disponível em: 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_ex

terna.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-

n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPXVSiXdB_Xtr8ab8Y2dfPxfkQQAuY8qMnq9c

8MViQ1JkFZacAFYJd-eWR5h4mGlR0D2XR-lTEJrD5lO82a137l 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPXVSiXdB_Xtr8ab8Y2dfPxfkQQAuY8qMnq9c8MViQ1JkFZacAFYJd-eWR5h4mGlR0D2XR-lTEJrD5lO82a137l
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPXVSiXdB_Xtr8ab8Y2dfPxfkQQAuY8qMnq9c8MViQ1JkFZacAFYJd-eWR5h4mGlR0D2XR-lTEJrD5lO82a137l
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPXVSiXdB_Xtr8ab8Y2dfPxfkQQAuY8qMnq9c8MViQ1JkFZacAFYJd-eWR5h4mGlR0D2XR-lTEJrD5lO82a137l
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPXVSiXdB_Xtr8ab8Y2dfPxfkQQAuY8qMnq9c8MViQ1JkFZacAFYJd-eWR5h4mGlR0D2XR-lTEJrD5lO82a137l
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Os custos relativos à condução da revisão por pares são de 

responsabilidade do país que se submete ao processo20. Dessa forma, para 

fazer frente a essa despesa com a agilidade necessária, o Cade recorreu à 

cooperação institucional com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento - PNUD, no âmbito da parceria estabelecida a partir do 

projeto de desenvolvimento BRA/11/008, para processar o pagamento por 

meio de um mecanismo conhecido como please pay.21 Por meio do projeto 

de cooperação, a autarquia contratou também uma consultoria técnica para 

auxiliar na execução das atividades inerentes ao processo de adesão.  

Cumprida a etapa do pagamento, teve início o terceiro processo de 

revisão por pares conduzido pela OCDE sobre a Política e legislação 

concorrencial do Brasil. O primeiro passo para a elaboração do estudo, 

consistiu no envio de um extenso questionário elaborado pela OCDE ao 

Brasil. As questões consolidadas no documento abrangeram aspectos 

relacionados ao desenho institucional, poderes para aplicação da legislação 

e advocacia, no âmbito do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, 

além de aspectos jurisprudenciais, administrativos, históricos e políticos. 

Para responder ao questionário dentro do prazo exíguo de um mês negociado 

com a OCDE, a Assessoria Internacional do Cade se responsabilizou pela 

consolidação das respostas com o suporte da consultoria técnica, a partir dos 

valiosos subsídios de todos as unidades da autarquia e da atual Secretaria de 

Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência, no que dizia 

respeito às questões relativas à advocacia da concorrência.  

O resultado das respostas ao questionário foi um documento de 161 

páginas, contendo informações amplas e aprofundadas sobre diferentes 

aspectos da legislação e política concorrencial brasileira. Após o envio deste 

documento à OCDE, a Organização realizou também, em julho de 2018, uma 

visita técnica ao Brasil, conhecida como missão de verificação factual. A 

missão realizou uma série de entrevistas organizadas pelo Cade com uma 

 

20 O valor pago à OCDE incluiu custos administrativos, despesas com 

consultores e especialistas, além do pagamento de missões técnicas ao Brasil, 

totalizando 133.113,00 euros. 
21 Disponível em: 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_ex

terna.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-

n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOlC_wbYPRJETrZm_zEYqGjyyXdzz9X4TYVH

d0WUzP5ehqwLeTWFhix0HcXxMYZvqwBEaM_L23_dAVBvgcUW5Rp 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOlC_wbYPRJETrZm_zEYqGjyyXdzz9X4TYVHd0WUzP5ehqwLeTWFhix0HcXxMYZvqwBEaM_L23_dAVBvgcUW5Rp
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOlC_wbYPRJETrZm_zEYqGjyyXdzz9X4TYVHd0WUzP5ehqwLeTWFhix0HcXxMYZvqwBEaM_L23_dAVBvgcUW5Rp
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOlC_wbYPRJETrZm_zEYqGjyyXdzz9X4TYVHd0WUzP5ehqwLeTWFhix0HcXxMYZvqwBEaM_L23_dAVBvgcUW5Rp
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOlC_wbYPRJETrZm_zEYqGjyyXdzz9X4TYVHd0WUzP5ehqwLeTWFhix0HcXxMYZvqwBEaM_L23_dAVBvgcUW5Rp
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diversidade de autoridades profissionais (“stakeholders”) atuantes na área 

concorrencial ou regulatória22 com o objetivo de coletar evidência e 

aprofundar as informações obtidas através do questionário.  

A partir das informações obtidas por meio do questionário, missão 

de verificação factual e extenso acervo de documentos produzidos pelo 

Brasil sobre a matéria concorrencial (respostas a questionários, contribuições 

escritas e relatórios anuais) a OCDE produziu o relatório de análise da 

legislação e política concorrencial brasileira. O relatório foi apresentado 

durante a 130ª reunião do Comitê de Concorrência, realizada em Paris, na 

França, em novembro de 2018. Nesta ocasião, a delegação do Brasil passou 

por uma espécie de sabatina, tendo como base o relatório produzido pela 

OCDE, por um grupo de países selecionados com base no critério de 

diversidade geográfica. Os países selecionados para realizar as perguntas 

foram a África do Sul, Dinamarca, México e Nova Zelândia. Cumpre 

mencionar que o Cade realizou uma séria de reuniões e preparativos para 

preparar a delegação para a cerimônia. A autarquia contratou, por exemplo, 

uma consultoria especializada sobre técnicas de apresentação em público. A 

delegação realizou também diversas rodadas de simulação da “sabatina” 

baseados em perguntas em potencial que poderiam ser apresentadas.  

Antes de divulgar o relatório final, a OCDE circulou mais uma vez 

o documento de revisão por pares para revisão final do Brasil e dos países 

membros da OCDE. As considerações levantadas foram avaliadas pelo 

Secretariado da Organização e consolidadas no documento final divulgado à 

sociedade brasileira na cerimônia de lançamento do peer review, realizada 

em Brasília, no dia 25 de março. Nesta ocasião, se tornou pública também a 

decisão do Conselho da OCDE de aceitar o Brasil como membro Associado 

do Comitê de Concorrência.  

 

22 O processo de seleção dos entrevistados ocorreu entre a autoridade de 

concorrência em estreita colaboração com a OCDE. O Cade organizou uma lista 

bastante representativa, envolvendo profissionais do meio acadêmico e  de 

instituições públicas e privadas, em seguida, a OCDE aprovou esta seleção e 

apresentou recomendações de autoridades que teria interesse em entrevistar.  
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4. Resultados do processo de peer review 

4.1 Recomendações da OCDE para melhoria do SBDC 

O relatório do processo de revisão por pares da OCDE traz 

Recomendações em 8 grandes áreas do SBDC: desenho institucional e 

questões administrativas, aplicação da lei concorrencial, controle de fusões 

e aquisições, penalidades civis e sanções, penalidades criminais, outras 

sanções, questões de políticas gerais, e cooperação internacional. As 

principais Recomendações, conforme destacado pela OCDE, foram23: 

• Garantir uma melhor separação entre a investigação e a tomada 

de decisão;  

• Estabelecer um sistema de nomeação mais transparente para os 

Conselheiros e o Superintendente-Geral do Cade;  

• Dedicar recursos adequados à persecução concorrencial;  

• Aumentar o número de investigações de potenciais práticas de 

abuso de posição dominante; Melhorar o escopo e a aplicação 

da política de acordos do Cade;  

• Garantir que somente critérios quantificáveis de forma objetiva 

e que estejam prontamente acessíveis sejam utilizados como 

critérios para a notificação obrigatória; 

• Esclarecer a metodologia para o cálculo de multas;   

• Aumentar a segurança jurídica e a previsibilidade por meio da 

publicação de guias substantivos;  

• Esclarecer as respectivas competências e funções em advocacia 

da concorrência do Cade e do Ministério da Fazenda (SEPRAC 

e SEFEL). 

Apesar de as Recomendações não serem vinculantes ou haver 

exigência de cumprimento imediato, o Cade se comprometeu a adotar as 

Recomendações ao seu alcance no menor tempo possível e engendrar os seus 

maiores esforços para que as recomendações que ultrapassem sua 

competência sejam levadas em consideração pelo Governo e adotadas 

também no menor lapso temporal. Para tanto, o Cade encaminhou 

exemplares do relatório do peer review realizado pela OCDE para 

parlamentares e senadores para que as Recomendações fossem debatidas no 

 

23 Inserir link pro flyer 
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âmbito do trabalho de advocacia da concorrência conduzido pela autarquia 

na Câmara e no Senado. Exemplares desse relatório também foram enviados 

para o Supremo Tribunal de Justiça, o Tribunal de contas da União e a 

Controladoria Geral da União.  

Um bom exemplo dos resultados das Recomendações no desenho 

institucional do SBDC foi a promulgação, em 25 de junho de 2019, da Lei 

nº 13.848. A referida Lei equipara o Cade às agências reguladoras no que 

tange a questão da independência e autonomia funcional decisória, 

administrativa e financeira.24 Essa lei endereça a Recomendação 10.1.7 

Melhorar a separação de controle do Cade pelo Ministério da Justiça, 

principalmente no que tange a supervisão orçamentária. Na prática, a lei 

permite que o Presidente do Cade, transcorrido o tempo de vacatio legis, 

autorize o afastamento dos servidores da autarquia em viagens 

internacionais. A época da elaboração da Recomendação já havia um projeto 

de lei estabelecendo autonomia administrativa e orçamentária ao Cade. No 

entanto, não havia previsão de sanção da lei. Acreditamos que o relatório da 

OCDE reforçou a necessidade da modificação e consequente promulgação 

da Lei. 25   

Internamente, o Cade adotou uma série de medidas com o objetivo 

de endereçar as Recomendações da OCDE. A autarquia está atualmente 

elaborando uma proposta de melhoria do guia de Termos de Compromisso 

de Cessação e de seu Regimento Interno para mitigar alguns dos problemas 

 

24 Segundo o artigo 51 da referida Lei “aplica-se ao CADE o disposto no art. 3º 

e, no que couber, nos arts. 14 a 20”. O art. 3º da referida Lei, por sua vez, dispõe 

que: “A natureza especial conferida à agência reguladora é caracterizada pela 

ausência de tutela ou de subordinação hierárquica, pela autonomia funcional, 

decisória, administrativa e financeira e pela investidura a termo de seus 

dirigentes e estabilidade durante os mandatos, bem como pelas demais 

disposições constantes desta Lei ou de leis específicas voltadas à sua 

implementação.” 
25 A recomendação da OCDE dispões de forma expressa que “ o projeto de lei 

estabelecendo autonomia regulatória deveria ser adotado rapidamente para 

eliminar a exigência de aprovação obrigatória de gastos com viagem 

internacional” 
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apontados na Recomendação 10.2.3. Melhorar o escopo e a aplicação da 

política de acordos (Termos de Compromisso de Cessação) do Cade26.  

Está também em fase inicial no Cade a elaboração de um guia sobre 

cálculo de multas que procura endereçar as críticas feitas na Recomendação 

10.4.2. Esclarecer a metodologia para o cálculo de multas. Ademais, em 

junho de 2019, o Cade contratou um consultor para auxiliar na elaboração de 

um manual sobre Termo de Compromisso de Cessação (TCC) no âmbito do 

Tribunal do Cade. O objetivo é fornecer à comunidade antitruste um manual 

que registre e consolide a memória institucional com relação a TCCs e sirva 

de referência para negociações de acordos futuros. É também um exemplo 

de medida adotada para endereçar a Recomendação 10.7.1. Aumentar a 

segurança jurídica e a previsibilidade por meio da elaboração de guias 

sobre temas substantivos. Outras medidas adotadas para endereçar essa 

recomendação foi a elaboração de um guia para envio de dados ao 

Departamento de Estudos Econômicos do Cade.  

O Cade também encaminhou uma proposta de estrutura ao 

Ministério da Economia com pedido de reforço na estrutura do Cade (das 

CGAA 1 a 4), de modo que possa haver melhor distribuição entre as 

atividades de análise de Atos de Concentração e processos de posição 

dominante. Essa medida endereçaria a Recomendação 10.2.1. Aumentar o 

número de investigações envolvendo potencial abuso de posição dominante.  

Para endereçar a Recomendação 10.1.6. Alocar recursos 

adequados para a persecução concorrencial, o Cade realizou um processo 

de recrutamento de gestores e servidores públicos federais27. A campanha de 

recrutamento foi pensada para atrair não apenas servidores com os 

conhecimentos técnicos necessários, mas principalmente servidores que 

compartilham dos valores do órgão. Além do recrutamento, podem ser 

mencionados os reforços orçamentários e o foco na elaboração do Plano de 

Capacitações para contemplar ações destinadas à área finalística. 

 

26 Cabe ressaltar que o Cade deixou claro durante o processo de sabatina suas 

ressalvas a essa Recomendação que tem um caráter genérico e não levam em 

conta os diferentes tipos de acordos existentes sobre o guarda-chuva do TCC 
27 http://www.cade.gov.br/noticias/cade-abre-processo-para-recrutamento-de-

gestores-e-servidores-publicos-federais 

http://www.cade.gov.br/noticias/cade-abre-processo-para-recrutamento-de-gestores-e-servidores-publicos-federais
http://www.cade.gov.br/noticias/cade-abre-processo-para-recrutamento-de-gestores-e-servidores-publicos-federais
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4.2 Implicações do novo status do Brasil como membro Associado 

O novo status do Brasil como membro associado ao Comitê de 

Concorrência traz várias vantagens, mas também uma maior 

responsabilidade em termos de participação do país tanto na preparação dos 

documentos que são utilizados para as discussões presenciais quanto na 

participação dessas reuniões.  

A primeira reunião no qual o Brasil participou como membro 

associado do Comitê de Concorrência ocorreu em junho de 2019 e contou 

com a participação de uma delegação do Cade composta por quatro 

servidores. Em termos práticos, o novo status confere ao Brasil direito a voto 

e preferência na fala durante as discussões. É esperado que, com o novo 

status, o Brasil intensifique sua participação nas discussões do Comitê, o que 

pode ser considerado um desafio, uma vez que já participava ativamente das 

reuniões da OCDE, como demonstrado pelo quadro de contribuições 

enviadas nos últimos anos: 

 

Ano Número de 

Contribuições28: 

2019 429 

2018 4 

2017 6 

2016 6 

2015 5 

2014 4 

2013 4 

2012 3 

2011 4 

2010 6 

2009 5 

2008 3 

 

28 Número de contribuições enviadas pelo CADE para as reuniões do 

Competition Committee, Global Forum, WP2, WP3 e LACCF. 
29 Contabilizado até o momento as contribuições enviadas para a reunião de 

junho do Competition Committee, WP2, WP3 e para a reunião do LACCF que 

ocorrerá em setembro agora. 



REVISTA DO IBRAC Número 1 - 2020 

267 

O novo status também permite ao Brasil a participação em reuniões 

fechadas aos membros do Comitê - como a reunião para discutir o mandato 

do Comitê e seus órgãos subsidiários - e analisar e prestar assistência na 

elaboração de documentos que subsidiarão discussões presenciais – os 

chamados call for contributions. Recentemente, por exemplo, o Brasil teve 

a oportunidade de se manifestar sobre a call for contribution nos temas 

“cláusulas concorrenciais em acordos regionais de livre comércio 

(competition provisions in regional trade agreements).  

O novo status também permite participar, em pé de igualdade com 

os países membros da OCDE, da elaboração e aprovação das 

Recomendações exaradas pelo Comitê. Recentemente, por exemplo, o Cade 

foi solicitad a se manifestar sobre a Recomendação on Competition 

Assessment. Ademais, desde junho de 2019, o Brasil faz parte da equipe de 

elaboração da versão preliminar da Recomendação sobre Neutralidade 

Concorrencial (Competitive neutrality). Vale lembrar que, na condição de 

Membro Associado, uma vez que uma Recomendação é aprovada pelo 

Conselho, os países membros são automaticamente aderentes àquela 

recomendação a não ser que tenham se manifestado de forma contrária.  

Outra decorrência do novo status é a participação na eleição dos 

membros do “Bureau” do Comitê de Concorrência da OCDE. Além da maior 

participação nas reuniões da OCDE, o novo status de Membro Associado ao 

Comitê de concorrência chamou atenção de parceiros nacionais e 

internacionais sobre a experiência do Cade no processo de admissão como 

membro Associado. Prova disso foram as demandas recebidas pela 

Assessoria Internacional do Cade para compartilhar a experiências sobre o 

processo de adesão ao comitê de concorrência da OCDE.  Em seis meses30, 

a Assessoria internacional do Cade recebeu pedidos de reunião para o 

compartilhamento de informações de outros órgãos do governo brasileiro 

como Senacon e ANEEL e da Costa Rica.  

5. Considerações Finais 

A obtenção do status de Associado no Comitê de Concorrência da 

OCDE, confere ao Brasil acesso ampliado a uma organização considerada 

uma das principais instituições internacionais para deliberações sofisticadas, 

 

30 De março a setembro de 2019. 
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abrangendo as principais autoridades do mundo, no que tange à matéria 

concorrencial. A admissão é resultado de uma parceria mutuamente benéfica 

entre ambos que soma quase três décadas. Como um dos diferenciais da 

OCDE em relação a outras entidades internacionais que também se dedicam 

à promoção da concorrência ou foros concorrenciais regionais, pode se 

destacar que a Organização oferece uma plataforma ideal para discussões 

aprofundadas em matéria concorrencial, possibilitando a intersecção dessas 

discussões com outras políticas públicas.  

Ademais, tendo em vista o peso conferido pelo Brasil à 

Organização, as recomendações provenientes do último processo de revisão 

por pares servirão como uma peça importante para que o país possa advogar 

pelo constante aperfeiçoamento da política concorrencial.  

Se por um lado, essa participação mais aprofundada exigirá maior 

disposição de recursos financeiros e humanos dedicados à Organização, por 

outro, foram demonstrados os inúmeros benefícios provenientes da relação 

entre o Brasil e a OCDE, que devem seguir sendo uma realizada ainda mais 

concreta a partir do novo status de Associado.  
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Anexo I: Contribuições do Brasil para a OCDE 

Contribuições BRASIL – OCDE / 

(Competition Committee, Global Forum, WP2, WP3 e LACCF) 

Ano N. de 

contrib. 

Temas: 

2019 4 - The standard of review by courts in competition cases - Note 

by Brazil 

- Competition Issues in Labour Markets - Note by Brazil  

- Digital Disruption in Financial Markets - Note by Brazil 

- Vertical mergers in the technology, media and telecom 

sector - Note by Brazil  

2018 4 - Investigative Power in Practice - Contribution from Brazil 

- Implications of E-commerce for Competition Policy - Note 

by Brazil 

- Non-price Effects of Mergers - Note by Brazil 

- Roundtable on challenges and co-ordination of leniency 

programmes - Note by Brazil 

2017 7 - Latin American and Caribbean Competition Forum Session 

III: Addressing Competition Challenges in Financial Markets-

- Contribution from Brazil  

- Latin American and Caribbean Competition Forum Session 

III: Addressing Competition Challenges in Financial Markets-

- Contribution from Brazil 

- Roundtable on Safe Harbours and Legal Presumptions in 

Competition Law - Note from Brazil 

- Roundtable on the Extraterritorial Reach of Competition 

Remedies - Note by Brazil 

- Common ownership by institutional investors and its impact 

on competition - Note by Brazil 

- Latin American and Caribbean Competition Forum Session 

I: Cartels: Estimation of Harm in Public Enforcement Actions 

-- Contribution from Brazil 

- Latin American and Caribbean Competition Forum Session 

II: Merger Control in Latin America and the Caribbean - 

Recent Developments and Trends-- Contributions from Brazil 
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Contribuições BRASIL – OCDE / 

(Competition Committee, Global Forum, WP2, WP3 e LACCF) 

Ano N. de 

contrib. 

Temas: 

2016 6 - Latin American and Caribbean Competition Forum Session 

III: Promoting effective competition in public procurement-- 

Contribution from Brazil 

- Independence of Competition Authorities - From Designs to 

Practices Contribution By Brazil 

- Innovations And Competition In Land Transport-- Note by 

Brazil 

- Latin American And Caribbean Competition Forum Session 

II: Leniency Programmes in Latin America and the Caribbean 

- Recent Experiences and Lessons Learned-- Contribution 

from Brazil 

- Sanctions in Antitrust Cases -Contribution By Brazil 

- Jurisdictional Nexus In Merger Control Regimes-- Note By 

Brazil 

2015 5 - Roundtable On Competitive Neutrality In Competition 

Enforcement - Note By Brazil 

- The Impact Of Disruptive Innovations On Competition Law 

Enforcement  - Contribution From Brazil 

- Latin American Competition Forum Session I - Structural 

Issues in the Groceries Sector: Merger and Regulatory Issues-

- Contribution from Brazil 

- Serial Offenders: Industries Prone To Endemic Collusion 

Contribution From Brazil 

- Relationship Between Public And Private Antitrust 

Enforcement -- Brazil 

2014 5 - Latin American Competition Forum Session II - Electricity 

Markets in Latin America: Regional Integration and 

Competition Issues-- Contribution from Brazil 

- Airline Competition-- Note By Brazil  

- Airline Competition-- Note By Brazil  

- Investigations Of Consummated And Non-Notifiable 

Mergers—Brazil 

- Use Of Markers In Leniency Programs – Brazil 
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Contribuições BRASIL – OCDE / 

(Competition Committee, Global Forum, WP2, WP3 e LACCF) 

Ano N. de 

contrib. 

Temas: 

2013 4 - Roundtable On Competition Issues In Food Chain Industry-

- Note By Brazil 

- Competition And Poverty Reduction Contribution From 

Brazil-- Session I 

- Roundtable On Competition In Road Fuel-- Note By Brazil 

- Latin American Competition Forum Session Iii: 

Unannounced Inspections In Antitrust Investigations 

Contribution From Brazil 

2012 3 - Latin American Competition Forum Session I: Competition 

And Poverty Reduction Contribution From Brazil 

- Competition In Hospital Services—Brazil 

- Improving International Co-Operation In Cartel 

Investigations Contribution From Brazil 

2011 4 - Institutional And Procedural Aspects Of The Relationship 

Between Competition Authorities And Courts, And Update 

On Developments In Procedural Fairness And 

Transparency—Brazil 

- Roundtable On Impact Evaluation Of Merger Decisions-- 

Note By The Delegation Of Brazil 

- Excessive Prices – Brazil 

- Economic Evidence In Merger Analysis—Brazil 

2010 6 - Latin American Competition Forum-- Session Iii: Strategies 

For Competition Advocacy --Contribution From Brazil 

- Latin American Competition Forum-- Session I: 

Competition Principles In Essential Facilities --Contribution 

From Brazil 

- Roundtable On Cross-Border Merger Control: Challenges 

For Developing And Emerging Economies Contribution 

From Brazil 

- Roundtable On Exit Strategies-- Note By The Delegation Of 

Brazil 

- Standard Setting—Brazil 

- Procedural Fairness Issues In Civil And Administrative 

Enforcement—Brazil 
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Contribuições BRASIL – OCDE / 

(Competition Committee, Global Forum, WP2, WP3 e LACCF) 

Ano N. de 

contrib. 

Temas: 

2009 5 - Questionnaire On The Challenges Facing Young 

Competition Authorities Contribution From Brazil-- Session 

Iii 

- Competition Policy, Industrial Policy And National 

Champions Contribution From Brazil-- Session I 

- Competition And Financial Markets Roundtable 2 On The 

Role Of Competition Policy In Financial Sector Rescue And 

Restructuring-- Note By Brazil 

- Roundtable On The Application Of Antitrust Law To State-

Owned Enterprises—Brazil 

- Margin Squeeze—Brazil 

2008 3 - Roundtable On The Experience With Direct Settlements In 

Cartel Cases—Brazil 
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RETRATO DA DIVERGÊNCIA: CRITÉRIOS DE 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA REJEIÇÃO DE 

REQUERIMENTOS DE TCC PELO TRIBUNAL DO CADE 

Fernando Amorim Soares de Mello, 
Beatriz de Mattos Queiroz 

Resumo: Trata-se de pesquisa empírica que investigou os critérios de análise 

de proporcionalidade e razoabilidade nos requerimentos de Termos de 

Compromisso de Cessação no âmbito do Tribunal do Cade. Parte-se de uma 

hipótese de ausência de clareza na definição dos critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade na fundamentação dos votos pela rejeição 

dos Requerimentos. Foi proposto um recorte metodológico em duas fases: i) 

mapeamento de todas as decisões no tema e, em seguida, ii) análise 

qualitativa dos Votos que levaram a decisões com votos vencidos. Após o 

exame dos 315 de TCCs, foram identificados os critérios mais utilizados pelo 

Tribunal.  

Palavras-chave: Termos de Compromisso de Cessação (TCC); Cade; 

Critérios; Proporcionalidade; Razoabilidade. 

Keywords: Cease and Desist Agreements; Cade; Criteria; Proportionality; 

Reasonableness. 

1. Introdução 

O presente artigo apresenta os resultados de uma pesquisa empírica 

sobre os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na apreciação dos 

requerimentos dos Termos de Cessação de Conduta (TCCs), no âmbito do 

Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), no 

período de maio de 20121 a julho de 2019. 

O TCC como instrumento para a política concorrencial no Brasil já 

tem uma década de experiência. Em breve linhas, o agente ao qual foi 

imputada a prática de infração tipificada no art. 36, caput, da Lei 

12.529/2011 podem celebrar, no âmbito dos procedimentos preparatórios, 

inquérito ou processos administrativos acordo chamado “compromisso de 

 

1 Correspondente ao mês de vigência da Lei 12.529/2011. 
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cessação”, por força do qual (i) a Administração Pública abre mão do 

prosseguimento do processo administrativo (e, consequentemente, da 

penalização do infrator), enquanto estiverem sendo cumpridos os termos do 

compromisso; e (ii) o administrado compromete-se a fazer cessar 

imediatamente a prática, sem que haja reconhecimento de eventual ilicitude2. 

A negociação de “compromissos de cessação” é importante tanto 

para o Cade quanto para as requerentes (na maior parte das vezes, empresas). 

Isso porque, a coleta e análise de evidências feita pelo Cade de forma 

autônoma pode ser longa e dispendiosa, de forma que a colaboração com os 

envolvidos nas práticas ilícitas torna o processo investigativo mais célere e 

eficiente. Além disso, eventual condenação seria um desgaste para a imagem 

das empresas, bem como poderia levar ao pagamento de altas multas, o que 

torna para elas mais vantajoso contribuir com as investigações do Cade e 

pagar quantias menores à título de contribuição pecuniária dos TCCs. 

O processo de negociação dos TCCs envolve algumas etapas e 

requer tempo e dedicação de todos os envolvidos. As requerentes oferecem 

ao Cade suas propostas e, caso sejam consideradas convenientes e oportunas 

pela autoridade3, estas são recebidas atendendo a ordem de um sistema de 

senhas (“markers”). 

A pesquisa propôs traçar um mapa dos principais critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade utilizados pelo Tribunal para rejeitar 

propostas de TCC. Assim, a investigação sobre os fundamentos da rejeição 

de propostas poderá servir de baliza para a celebração de novos acordos, de 

modo que tenham mais chances para uma futura homologação. 

O problema da pesquisa pode ser sintetizado na seguinte 

indagação: quais seriam os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na 

apreciação dos requerimentos de TCCs no âmbito do Tribunal do Cade? 

Para responder à questão proposta, foi realizada uma pesquisa 

empírica com um recorte temporal entre requerimentos foram analisados a 

 

2 FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 9. ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2016. p. 155. Para uma análise com um enfoque 

administrativo, cf. MARRARA, Thiago. Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência: organização, processos e acordos administrativos. 1.ed. São 

Paulo: Atlas, 2015, p.377ss. 
3 Art. 85, caput, a Lei 12.529/2011. 
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partir de maio de 20124. A pesquisa parte da hipótese da ausência de clareza 

na definição dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados na 

fundamentação dos votos pela rejeição dos requerimentos de TCC. Para 

confirmar ou refutar nossa hipótese, optamos por um recorte metodológico 

composto por uma análise primeiramente quantitativa com um mapeamento 

mapear de todas as decisões do Tribunal sobre a homologação ou rejeição 

dos TCCs julgados no recorte temporal proposto5 e, posteriormente, ii) uma 

análise qualitativa dos votos para examinar as diferentes opiniões dos 

Conselheiros que levaram a decisões com votos vencidos6. 

Foram 315 decisões sobre requerimento de TCC analisadas, 

coletadas a partir das atas de julgamento disponibilizadas no site da 

autarquia7, de maio de 2012 até julho de 2019. A primeira ata a indicar 

julgamento de TCCs disponível para esse período refere-se à 1ª Sessão 

Ordinária de Julgamento realizada em 04 de julho de 20128, enquanto a 

última refere-se à 146ª Sessão Ordinária de Julgamento, realizada em 08 de 

julho de 20199. Os Termos trataram tanto de condutas colusão quanto 

unilaterais10.  

Antes da apresentação dos resultados, vale destacar que as decisões 

sobre requerimentos de TCC costumavam ser unânimes entre 2012 e 2015. 

A primeira divergência percebida neste período analisado ocorreu em 2016, 

com voto do ex-Conselheiro João Paulo de Resende11. A partir de então, em 

todos os julgamentos com decisões não unânimes, seja pela aprovação do 

 

4 Início da vigência da Lei 12.529/11 foi em 29/05/2012. 
5 http://www.cade.gov.br/assuntos/sessoes/sessoes-pasta-geral/atas-de-

julgamento/atas-de-sessoes-ordinarias-de-julgamento-2018 
6https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.ph

p?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesqui

sar&id_orgao_acesso_externo=0 
7 http://www.cade.gov.br/assuntos/sessoes/pautas-das-sessoes-ordinarias-1 
8 Com publicação no Diário Oficial da União do dia 10/07/2012. 
9 Com publicação no DOU do dia 10/07/2019 
10 Para uma distinção teórica, cf. SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito 

concorrencial. 1.ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 458 e seguintes. 
11 Requerimento nº 08700.003364/2016-31; Requerente: North 

Empreendimentos Ltda; Relatoria: ex-Conselheiro Paulo Burnier da Silveira; 

Data do Julgamento: 22/06/2016; Data de Publicação no DOU: 28/06/2016. 

http://www.cade.gov.br/assuntos/sessoes/sessoes-pasta-geral/atas-de-julgamento/atas-de-sessoes-ordinarias-de-julgamento-2018
http://www.cade.gov.br/assuntos/sessoes/sessoes-pasta-geral/atas-de-julgamento/atas-de-sessoes-ordinarias-de-julgamento-2018
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0
http://www.cade.gov.br/assuntos/sessoes/pautas-das-sessoes-ordinarias-1
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acordo, seja pela sua rejeição, vencidos estavam os ex-Conselheiros João 

Paulo de Resende e/ou Cristiane Alkmin, pontuando seus entendimentos 

minoritários sobre o cálculo da contribuição pecuniária dos acordos. 

Dito isso, o propósito da pesquisa foi identificar critérios utilizados 

pelo Tribunal do Cade para a análise de proporcionalidade e razoabilidade 

dos acordos de TCC. Ainda é cedo para afirmar categoricamente que o 

Tribunal não está em completo acordo sobre esses critérios porque muitas 

decisões foram unânimes até o início dos posicionamentos dos ex-

Conselheiros Cristiane e João Paulo.  Os dois sinalizaram a possibilidade de 

divergência e deixaram opções de cálculo que podem ser adotadas ou não 

pela nova composição do Tribunal.  

O artigo foi divido em cinco tópicos. Imediatamente após esta 

introdução, a segunda seção apresenta o panorama geral dos dados coletados 

nesta pesquisa, bem como uma análise dos grupos de decisões por 

unanimidade, tanto pela homologação quanto pela rejeição. Em seguida, o 

tópico três ilustra o retrato da divergência entre os Conselheiros do Tribunal, 

demonstrando os motivos que levaram a decisões por maioria, com ênfase 

na fundamentação dos votos pela rejeição. Ato contínuo, a seção posterior 

apresentará uma síntese dos principais critérios observados como balizas 

para a análise de proporcionalidade e razoabilidade do Tribunal. Por fim, 

encerra-se com considerações finais acerca os achados sobre o 

posicionamento do Tribunal quanto aos mencionados critérios investigados.  

2. Panorama dos TCCs homologados no Tribunal do Cade (mai. 2012 a 

jul. 2019) 

Neste capítulo, serão apresentados os primeiros dados 

quantitativos e qualitativos encontrados durante a pesquisa. O cenário é 

positivo para o período analisado, já que o número de requerimentos de TCC 

homologados é ampla maioria quando comparado ao número de rejeitados. 

Por ora, a ênfase recairá nas decisões unânimes do Tribunal: num primeiro 

momento, pela homologação (tópico 2.1) e, em seguida, pela rejeição (tópico 

2.2). 
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Após a Resolução 5/201312, que regulamentou os TCCs em casos 

de cartel no Cade, houve um crescimento exponencial das negociações e 

homologações dessa espécie de acordo no âmbito da autarquia, mesmo 

diante da fixação de exigências relativamente severas (como o 

reconhecimento de participação na conduta, a necessidade de contribuição 

pecuniária e a obrigatoriedade de colaboração com as investigações)13. Hoje, 

outras pesquisas indicam que praticamente 90% dos acordos em cartel 

firmados no Cade tem início na SG e para cada acordo de leniência 

assinado14, tem-se, ao menos um TCC subsequente15, o que demonstra o 

sucesso da política de enforcement da autarquia. 

No recorte temporal proposto para esta pesquisa (mai. 2012 a jul. 

2019), foram analisados 315 requerimentos de TCC. Desse valor total, 77 

foram homologados por maioria, 225 por unanimidade, 3 requerimentos 

foram rejeitados por maioria e 10 por unanimidade. 

Os dados quantitativos encontrados estão demonstrados no quadro 

e gráficos abaixo: 

Quadro 1 – Requerimentos de TCCs julgados pelo Tribunal do Cade 

(maio/2012 a jul.2019) 

Ano 
Homologação 

por Maioria 

Homologação 

por 

Unanimidade 

Rejeição 

por 

Maioria 

Rejeição por 

Unanimidade 

201216  4   

2013  12  2 

2014  34  2 

 

12 Disponível em: http://www.cade.gov.br/assuntos/normas-e-

legislacao/resolucao/resolucao-5_2013.pdf/view 
13 ATHAYDE, Amanda; ANDRADE, Diogo Thomson de; FRADE, Eduardo. A 

evolução dos acordos de leniência e dos TCCs nos cinco anos de vigência da Lei 

12.529/2011. In: CAMPILONGO, Celso; PFEIFFER, Roberto (Orgs.). 

Evolução do Antitruste no Brasil. São Paulo: Singular, 2018, p 1271. 
14 Para uma análise completa sobre o instituto, cf. ATHAYDE, Amanda. Manual 

dos Acordos de Leniência no Brasil: teoria e prática. Belo Horizonte: Forum, 

2019. 
15 Ibidem, p. 1272. 
16 A partir do dia 31 de maio de 2012, dia em que a Lei 12.529/2011 entrou em 

vigência. 

http://www.cade.gov.br/assuntos/normas-e-legislacao/resolucao/resolucao-5_2013.pdf/view
http://www.cade.gov.br/assuntos/normas-e-legislacao/resolucao/resolucao-5_2013.pdf/view
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Ano 
Homologação 

por Maioria 

Homologação 

por 

Unanimidade 

Rejeição 

por 

Maioria 

Rejeição por 

Unanimidade 

201517  56  4 

2016 16 38  1 

2017 14 56 3 1 

2018 43 17   

Jul/2019 4 8   

Elaboração própria 

 

Figura 1 – Requerimentos de TCCs julgados pelo Tribunal do Cade 

(maio/2012 a jul.2019) 

 

Elaboração própria 

 

 

 

 

17 Esse pico anual é explicado por casos de unimilitância por cooperativas de 

plano de saúde. 

Homologados por maioria
(77)

Homologados por
unanimidade (225)

Rejeitados por maioria (3)

Rejeitados por
unanimidade (10)
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Figura 2 – Decisões do Tribunal em Requerimentos de TCCs de mai.2012 

até jul.2019 (anual) 

 

Elaboração própria 

2.1 TCCs homologados por unanimidade  

Além da maior parte das decisões serem por homologação, o 

número de decisões unânimes também foi muito superior à quantidade de 

decisões por maioria, o que demonstra uma tendência à coesão no 

posicionamento do Tribunal do Cade, ao longo dos últimos anos. Todavia, a 

divergência inaugurada em 2016 merece nossa atenção, especialmente 

quando se trata dos votos pela rejeição dos requerimentos de TCC. Isso será 

feito no capítulo seguinte. 

No período analisado, dos 315 requerimentos de TCC encontrados, 

225 foram homologados por unanimidade. Como o foco deste trabalho foi o 

estudo da fundamentação dos votos pela rejeição, não vamos entrar no mérito 

dos argumentos dos requerimentos aprovados por unanimidade. 

2.2 Requerimentos rejeitados por unanimidade 

Entre 2012 e julho de 2019, apenas 10 requerimentos de TCC 

foram rejeitados por unanimidade. Alguns deles mencionaram a 

proporcionalidade e a razoabilidade da rejeição e, embora não tenham 

explicitado quais critérios utilizaram para chegar a essas conclusões, 

conseguimos extrair alguns: (i) reconhecimento de culpa; (ii) precedentes; 
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(iii) quantidade de provas; (iv) valor da contribuição; (v) gravidade da 

conduta; (vi) valores pagos pelos demais requerentes; e (vii) tamanho da 

companhia analisada. 

O requerimento proposto pela Intercement Brasil S.A., foi rejeitado 

por unanimidade18. Nesse processo, o Conselheiro-Relator Alessandro 

Octaviani sintetizou as razões pelas quais seria “de todo desarrazoado para a 

Administração” aceitar a proposta, quais sejam: i) análise do período; ii) 

maior amplitude processual; iii) maior amplitude subjetiva; iv) não 

reconhecimento de culpa; v) não assunção da obrigação de colaborar com a 

autoridade; vi) baixa contribuição pecuniária proposta; e vii) afastamento da 

hipótese de erro material.19
 

Nesse caso, o Tribunal considerou a existência de uma grande 

quantidade de provas da participação da InterCement nas condutas 

investigadas para concluir pela falta de razoabilidade na celebração de um 

TCC sem o reconhecimento de culpa.  

Além do caso acima mencionado, observamos 2 requerimentos 

rejeitados por unanimidade, nos quais os Relatores fundamentam a 

desproporcionalidade do acordo em termos muito similares. O primeiro é o 

 

18 Requerimento nº 08700.010345/2013-19; Requerente: Intercement Brasil 

S.A; Relatoria: ex-Conselheiro Alessandro Octaviani Luís; Data do Julgamento:  

22/01/2014; Data de Publicação no DOU: 07/02/2014 
19 “i. proposta apresentada 7 anos após o início das investigações e 6 anos após 

a proposta da Lafarge e da Cimpor; ii. maior amplitude processual do que o 

Processo Administrativo no 08012.011142/2006-79, não tendo apresentado 

proposta nos outros processos, o que traz vício formal à proposta; iii. maior 

amplitude subjetiva, incluindo o patrimônio jurídico (imputações, obrigações e 

responsabilidades) da Cimpor, bem como o de investigados pessoas físicas 

(funcionários, sócios etc.) das duas empresas investigadas, realizando, na 

prática, nova proposta de TCC pela Cimpor, o que é vedado pelo ordenamento; 

iv. não reconhecimento de culpa; v. não assunção da obrigação de colaboração 

com a autoridade, o que é particularmente ruim, principalmente pela enorme 

quantidade e qualidade de provas carreadas nos autos e a manifestação unânime 

sobre elas até o momento, condenando a proponente; vi. contribuição pecuniária 

bastante inferior àquela paga pela Lafarge há 6 anos; e vii. na hipótese de "erro 

material" em relação ao valor da contribuição pecuniária, a não apresentação de 

qualquer posição razoável apta a modificar o quadro acima, o que é agravado 

pela inclusão do Processo em pauta de julgamento.” 
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processo requerido pela Cooperativa dos Cirurgiões Cardiovasculares e 

Torácicos do Estado da Bahia – CARDIOTÓRAX20 e o segundo pela Servan 

Anestesiologia e Tratamento da Dor de Campo Grande Ltda.21: 

Nesses dois processos, o Tribunal entendeu22 que seria 

desproporcional e contrário ao princípio da isonomia aprovar os acordos 

propostos nos termos apresentados pelas Requerentes, sem que elas se 

comprometessem expressamente a deixar de usar tabela de preços, uma vez 

que em diversos outros acordos aprovados pelo Cade isso foi exigido dos 

compromissários. 

No requerimento proposto pela Hannstar Display Corp.23, o 

Tribunal homologou Despacho do Presidente Márcio de Oliveira Júnior que 

rejeitou a proposta de TCC, considerando o valor da contribuição muito 

baixo quando comparado à gravidade da conduta. Nos termos do Despacho, 

“a proposta final apresentada pela Hannstar Display Corp não atendeu aos 

 

20 Requerimento nº 08700.004727/2015-75; Requerente: Cooperativa dos 

Cirurgiões Cardiovasculares e Torácicos do Estado da Bahia – 

CARDIOTÓRAX; Relatoria: ex-Conselheiro Márcio de Oliveira Júnior; Data 

de Julgamento: 16/09/2015; Data de Publicação no DOU: 22/09/2015. 
21 Requerimento nº 08700.002502/2015-84; Requerente: Servan Anestesiologia 

e Tratamento da Dor de Campo Grande Ltda; Relatoria: ex-Conselheiro 

Gilvandro Vasconcelos; Data de Julgamento: 19/08/2015; Data de Publicação 

no DOU: 25/08/2015. 
22 “Ressalto, ainda, a proporcionalidade e razoabilidade da rejeição ao Termo 

proposto, especialmente quando se faz um cotejo entre, por um lado, a vasta 

jurisprudência desse Conselho elencando o alto prejuízo concorrencial 

decorrente da formulação e imposição de tabelas de preços, principalmente pela 

instrumentalização da CHBPM para esse objetivo; e, por outro, quando 

analisamos que todos os acordos celebrados recentemente pelo Cade com 

cooperativas e entidades médicas continham tal obrigação (de parar de utilizar 

tabela de preço).” (grifos nossos) 

Ressalto, ainda, a proporcionalidade e razoabilidade da rejeição ao Termo 

proposto, especialmente quando se faz um cotejo entre, por um lado, a vasta 

jurisprudência do Cade sobre o assunto e, por outro, quando analisamos que 

todos os acordos celebrados recentemente pelo Cade com cooperativas e 

sociedade do mercado de anestesiologia continham tal obrigação (de parar de 

utilizar tabela de preço). (destaques adicionados). 
23 Requerimento nº 08700.001452/2015-18; Requerente: Hannstar Display 

Corp.; Despacho do Presidente: ex-Conselheiro Márcio de Oliveira Júnior; Data 

de Julgamento: 25/11/2015; Data de Publicação no DOU: 02/12/2015. 
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requisitos de oportunidade e conveniência [...], uma vez que o referido valor 

não é, sob o ponto de vista do interesse público, adequado e proporcional aos 

efeitos da conduta investigada” (grifos nossos). 

Nesse caso, também foi avaliada a proporcionalidade da proposta 

apresentada em face dos valores negociados com os demais compromissários 

de TCC. De acordo com o Despacho da Presidência, “para assegurar a 

proporcionalidade em relação às demais signatárias de TCC, o valor 

apresentado deveria ser – no cenário mais otimista possível – mais de três 

vezes maior que o apresentado pela Hannstar Display Corp”. 

Outras considerações interessantes foram feitas na Nota Técnica da 

Superintendência-Geral para o mesmo caso. A SG adotou os seguintes 

pressupostos da avaliação do valor da contribuição: (i) proporcionalidade 

entre a sanção e a conduta; (ii) necessidade de uma multa que se mostre 

dissuasória ais administradores; e (iii) segurança jurídica e isonomia entre os 

Representados.  

Além disso, o Despacho da Presidência incorporou, nas suas razões 

de decidir, quatro avaliações comparativas propostas pela SG:  

a)  Comparação da proposta da Requerente com a utilização direta 

de um cenário de base de cálculo consistente no ano anterior à 

instauração do Processo Administrativo (2008); 

b)  Comparação da proposta da Requerente com a utilização de um 

cenário de base de cálculo consistente nos últimos 12 meses de 

duração da conduta; 

c)  Comparação da proposta da requerente com as contribuições já 

pagas no Brasil pelos demais Compromissários de TCC do 

mesmo Processo Administrativo; 

d)  Comparação da proposta da Requerente com as multas já pagas 

no exterior por ela e pelos demais Compromissários de TCC do 

mesmo Processo Administrativo. 

As conclusões da SG e do Tribunal para tais cenários estudados 

foram os seguintes: (a) a proposta do Requerente possui baixo potencial 

dissuasório ante a consideração de que a conduta investigada se enquadra na 

tipificação mais grave da lei – cartel clássico, internacional e com efeitos no 

território brasileiro; (b) todos os cálculos efetuados pela SG encontraram 

valores superiores à proposta apresentada; (c) o valor da proposta é 

desproporcional em relação aos valores  já pagos pelos demais participantes 
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do cartel – tanto no Brasil quanto em outros países; e (d) a punição com base 

no valor proposto não teria caráter dissuasório quando observados os 

precedentes internacionais e o tamanho da companhia analisada. 

3. Retrato da divergência 

O presente capítulo apresentará um retrato da divergência entre os 

Conselheiros, indicando os motivos que levaram a decisões díspares, com 

destaque para a fundamentação dos votos pela rejeição das propostas de 

TCC. De 2016 em diante, os ex-Conselheiros João Paulo e Resende e 

Cristiane Alkmin foram protagonistas da divergência que se instaurou no 

Tribunal do Cade. 

Os mencionados ex-Conselheiros foram vencidos principalmente 

quanto à proposta de metodologia para o cálculo da contribuição pecuniária 

dos TCCs. Ambos consideravam que a vantagem auferida ao longo da 

conduta não deveria ser desconsiderado para o cálculo, em oposição ao 

posicionamento majoritário do Tribunal. 

No universo de 315 casos analisados, 80 não foram unânimes, 

sendo 77 decisões, por maioria, pela homologação e 3, também por maioria, 

pela rejeição. O próximo tópico desta seção discorrerá sobre os 

requerimentos rejeitados, mas com votos vencidos pela homologação, ao 

passo que a seção posterior versará, de maneira inversa, sobre os 

requerimentos homologados, mas com votos vencidos pela sua rejeição. 

3.1 Requerimentos rejeitados, mas com voto vencido pela homologação 

Foram apenas 3 os Requerimentos de TCC rejeitados por maioria, 

todos no ano de 2017 e com votos vencidos da Conselheira Relatora Cristiane 

Alkmin (nos três) e do ex-Conselheiro João Paulo de Resende (em dois 

deles). Nesses casos, conseguimos extrair três critérios para a análise da 

existência de proporcionalidade ou razoabilidade: (i) gravidade da lesão; (ii) 

valor da multa esperada; (iii) capacidade financeira das requerentes. 
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Os três processos foram julgados em conjunto e as Requerentes 

foram: a) Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica – SBCT24; b) Sociedade 

Brasileira de Cirurgia Cardiovascular – SBCCV25; e c) PA nº 

08700.005902/2016-22, Requerente: Cooperativa dos Cirurgiões 

Cardiovasculares do Estado do Rio de Janeiro - CARDIOCOOP-RJ26. 

Os três casos tratavam de influência à adoção de conduta uniforme 

e a Conselheira Relatora entendeu que cumpriam a todos os requisitos legais 

para a celebração de TCC estabelecidos no §1º do art. 85 da Lei 12.529/1127: 

Quanto à contribuição pecuniária, este foi o requisito mais 

polêmico para a rejeição dos referidos acordos. A Relatora mencionou que, 

nesses casos, os dados constantes nos autos não foram suficientes para se 

estimar o dano que as práticas ilícitas causaram à sociedade, “principalmente 

quanto à indefinição das variáveis (i) tempo de duração da conduta; (ii) 

quantidade dos procedimentos realizados no período da conduta; e (iii) 

valores cobrados antes da conduta”. 

Assim, para discorrer sobre a conveniência e oportunidade dos 

valores das propostas de contribuição pecuniária, a Relatora levou em conta 

as receitas operacionais anuais mais atuais da SBCT e da SBCCV e concluiu 

que os valores eram proporcionais ao porte e a capacidade financeira de cada 

uma das sociedades.  

Quanto à Cooperativa, escolheu a metodologia de cálculo pela 

estimativa simples sobre a vantagem auferida, considerando um sobrepreço 

 

24 Requerimento nº 08700.006535/2016-84; Requerente: Sociedade Brasileira 

de Cirurgia Torácica – SBCT; Relatoria: Conselheira Cristiane Alkmin; Data de 

Julgamento: 01/02/2017; Data de Publicação no DOU: 07/02/2017. 
25 Requerimento nº 08700.006351/2016-14; Requerente: Sociedade Brasileira 

de Cirurgia Cardiovascular – SBCCV; Relatoria: Conselheira Cristiane Alkmin; 

Data de Julgamento: 01/02/2017; Data de Publicação no DOU: 07/02/2017. 
26 Requerimento nº 08700.005902/2016-22; Requerente: Cooperativa dos 

Cirurgiões Cardiovasculares do Estado do Rio de Janeiro - CARDIOCOOP-RJ; 

Relatoria: Conselheira Cristiane Alkmin; Data de Julgamento: 01/02/2017; Data 

de Publicação no DOU: 07/02/2017. 
27 I. Estabelecer obrigações para que o Representado cesse a pratica da conduta 

investigada, bem como para outros fins que julgar cabíveis; II. Fixar multa para 

o caso de descumprimento, total ou parcial, das obrigações compromissadas; III. 

Recolher a contribuição pecuniária ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos. 
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de 10%28. Segundo o conjunto probatório dos autos, a conduta não havia sido 

contínua, então foram solicitados os documentos contábeis fechados do ano 

mais recente até então (2015). 

Além disso, a Relatora fez uma vasta análise da jurisprudência do 

Cade em casos semelhantes e concluiu que os valores apresentados pelas 

requerentes estavam dentro do esperado para que tivessem potencial 

dissuasório. 

O ex-Conselheiro João Paulo de Resende, por sua vez, se manteve 

fiel à regra de dosimetria que defendeu durante sua trajetória no Tribunal 

para calcular a expectativa de multa para negociação de TCCs29.  

No caso da Cooperativa, o ex-Conselheiro entendeu que sua 

metodologia poderia ser aplicada considerando o faturamento do ano de 

2011 (ano em que haveriam provas da conduta), mas o valor encontrado por 

ele foi superior ao valor negociado. Por isso, rejeitou essa proposta. Porém, 

para ele, as associações estariam em situação distinta e suas propostas 

poderiam ser homologadas. 

Quanto aos votos pela rejeição dos acordos, destacamos o 

entendimento dos ex-Conselheiros Alexandre Cordeiro e Gilvandro 

Vasconcelos, capazes de convencer a maioria.  

O então Conselheiro Alexandre Cordeiro considerou que a 

metodologia do Cade contempla como primeira referência para a 

contribuição pecuniária de um TCC a multa esperada (calculada tendo em 

conta o faturamento obtido no último exercício anterior à instauração do 

processo administrativo, com base no art. 37, I da Lei 12.529/11). Para ele, 

não seria possível calcular a contribuição da SBCC por falta de informações 

nos autos sobre a receita em qualquer exercício.  

 

28 A Conselheira apresentou os seguintes cálculos: Na hipótese de sobrepreço de 

10%, a relação ME/Receita Real = 9,1%. Isto porque: seja Y a receita real, que 

apresenta um sobrepreço de 10% e X a multa esperada. 
29 Para o ex-Conselheiro João Paulo, “[e]ssa regra segue as melhores práticas 

internacionais e encontra abrigo na legislação pátria. Se baseia, basicamente, na 

aplicação de um sobrepreço predeterminado (10%) sobre o volume de vendas de 

bens e/ou serviços afetados pela prática ilícita. No caso de TCCs, quando a 

contribuição pecuniária negociada por agente do Cade se encontra acima do 

valor obtido segundo essa regra de dosimetria que venho defendendo, voto pela 

homologação”. 
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Já para a SBCT e para a CARDIOCOOP – RJ, adotando os valores 

de faturamento de 2012 para a primeira e de 2015 para a segunda, haveria 

uma “discrepância das ordens de grandeza entre a multa esperada e a 

contribuição pecuniária proposta”. 

O ex-Conselheiro Gilvandro Vasconcelos mencionou a 

importância da análise dos TCCs “a partir da coerência e da consistência com 

precedentes anteriores”, como fez a Relatora. Além disso, manifestou 

preocupação com a flexibilização das bases de cálculo, entendendo que o 

critério legal deve ser observado “sempre sob a ótica do princípio da 

proporcionalidade”30. 

No mesmo voto, a proporcionalidade da decisão é entendida como 

obrigação de fundamentação a partir da análise tanto da base de cálculo que 

deveria ser utilizada (seja o faturamento do ano anterior, seja o do período 

em que supostamente a conduta ocorreu), quanto da base de cálculo 

efetivamente utilizada. A comparação da base ideal x base real garantiria 

valores proporcionais e não discrepantes31.  

 

30 “Em outras palavras, vejo com certo receio a flexibilização de bases de cálculo 

de acordos sem a devida motivação da decisão proferida em sede administrativa. 

Casos manifestamente desproporcionais devem ser devidamente justificados 

pelo julgador a fim de que a contribuição fixada possa ser fidedigna e que a 

negociação possa trazer elementos efetivamente dissuasórios. É isso que dispõe 

o art. 2º-A da Resolução Cade 3/2012” (grifos nossos. 
31 “No caso concreto, não consegui visualizar a prévia análise - ou mesmo a 

indicação - das receitas que seriam utilizadas como bases de cálculo do ano de 

2013, que seria aplicável por ser o ano anterior à instauração do processo em 

referência (critério legal), ou mesmo do período em que supostamente a conduta 

ocorreu (critério da vantagem auferida). Isto permitiria avaliar a 

proporcionalidade das três contribuições fixadas – e consequentemente das 

sanções por descumprimento imputáveis no acordo. A visualização clara dessas 

bases conferiria maior grau de certeza da decisão e teria o condão de justificar a 

utilização do ano de 2015 como um dos aspectos a serem considerados para 

mensuração da situação econômico-financeira das Requerentes. Na ausência 

dessa confrontação, os critérios utilizados pelo julgador podem parecer 

arbitrários e não guardar consistência com a política institucional de acordos que 

se quer desenvolver e aprimorar no Brasil”. 
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Por fim, esse caso também sugere que análise da proporcionalidade 

na contribuição pecuniária de cada caso concreto deve considerar a 

jurisprudência do Cade e o porte da entidade pagadora. 

3.2 Requerimentos homologados, mas com voto vencido pela rejeição 

Entre maio de 2012 e julho de 2019, de um total de 315 

requerimentos de TCC, 77 foram homologados por maioria, estando 

vencidos, em todos eles, os ex-Conselheiros João Paulo de Resende e/ou 

Cristiane Alkmin. Nesses casos, os dois se referiram à proporcionalidade ou 

razoabilidade, essencialmente quanto (i) ao valor da contribuição pecuniária 

(os dois possuem métodos de cálculo diferentes dos demais conselheiros); e 

(ii) a escolha do faturamento anual da empresa no produto ou no ramo de 

atividade como base de cálculo dessa contribuição. 

No requerimento feito por ZF TRW Automotive Ltda. , Laurenz 

Fauser; Kadri Aygün; e Jürgen Krebs32, com decisão de homologação por 

maioria, foi voto vencido o ex-Conselheiro João Paulo. Neste voto, ele 

explicou que entende “a simples aplicação de uma alíquota sobre o 

faturamento no ramo de atividade no ano anterior à instauração do PA não é 

capaz de tornar a penalidade proporcional”. Além disso, ele ressaltou que o 

juízo de proporcionalidade deve ser feito comparando a conduta e a sanção 

e essa análise não pode desconsiderar o tempo de duração da conduta33.  

 

32 Requerimento nº 08700.003931/2017-31; Requerentes: ZF TRW Automotive 

Ltda., Laurenz Fauser; Kadri Aygün; e Jürgen Krebs; Despacho do Presidente: 

Alexandre Barreto; Data do Julgamento: 26/06/2019; Data de Publicação no 

DOU: 02/07/2019. 
33 “Em suma, essa breve análise apenas vem a reforçar o que venho 

argumentando de que a simples aplicação de uma alíquota sobre o faturamento 

no ramo de atividade no ano anterior à instauração do PA não é capaz de tornar 

a penalidade proporcional. No entanto, considero que a proporcionalidade da 

sanção é em relação à conduta, ao fato definido como ilegal pela legislação, e é 

essa referência que deve ser visada em juízos de proporcionalidade. De modo 

que é sim proporcional, reduzir o ramo de atividade para o mercado relevante 

como foi feito pela SG neste caso, mas isso não pode ser feito ignorando a 

duração da conduta”. 
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Em outro caso34, o mencionado conselheiro explica que, no seu 

entendimento, o critério da base de cálculo como faturamento no ano anterior 

à instauração do Processo Administrativo, no ramo de atividade, não traz 

uma relação de proporcionalidade com a conduta, o que somente seria 

alcançado a partir da dosimetria para fixação da alíquota35. 

Sobre a existência das alíquotas base, piso e teto para cartéis 

hardcore, tal como consta no Guia de TCC do Cade36, João Paulo considera 

que não representam a jurisprudência do Cade “primeiro porque essas 

alíquotas são aplicadas sobre variadas bases de cálculo; segundo porque 

essas variadas bases de cálculo são escolhidas a partir de um tímido, lacônico 

e abstrato juízo de proporcionalidade”37. 

A Conselheira Cristiane Alkmin, também vencida em diversos 

processos, se utiliza da expressão contribuição pecuniária desproporcional 

ou não dissuasória quando o valor proposto pelo requerimento de TCC é 

inferior à estimativa que ela encontrou com base na vantagem auferida38. 

 

34 Requerimento nº 08700.009213/2015-14; Requerentes NEC TOKIN 

Corporation, Hideaki Sato e Tomohide Date; Despacho do Presidente: ex-

Conselheiro Márcio de Oliveira Júnior; Data do Julgamento: 27/07/2016; Data 

de Publicação no DOU: 02/08/2016. 
35 “O critério faturamento do ano anterior ao PA no ramo de atividade não traz 

intrinsicamente uma relação de proporcionalidade com a conduta, o que somente 

é alcançado a partir da dosimetria para fixação da alíquota. Em outras palavras, 

o faturamento do ano anterior ao PA no ramo de atividade é uma medida de até 

onde a Autoridade pode se estender na aplicação de sanções, não uma medida 

de proporcionalidade em relação aos danos da conduta”. 
36 Guia dos Termos de Compromisso de Cessação para casos de cartel, p. 37, 

disponível em http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-

institucionais/guias_do_Cade/guia-tcc-atualizado-11-09-17 
37 Requerimento nº 08700.006038/2016-86; Requerentes: Arteche EDC 

Equipamentos e Sistemas S.A e Amauri Deger Junior; Despacho do Presidente: 

ex-Conselheiro Gilvandro Vasconcelos; Data do Julgamento; Data de 

Publicação no Dou: 13/06/2017.  
38 São exemplos: PA 08700.007604/2017-58; PA 08700.008078/2017-43; PA 

08700.008078/2017-43; PA 08700.002093/2018-69; PA 08700.002067/2017-

50, dentre outros. 

http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia-tcc-atualizado-11-09-17
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia-tcc-atualizado-11-09-17
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4. Síntese conclusiva 

Considerando a amostra temporal determinada na pesquisa, nota-

se que o juízo de proporcionalidade e razoabilidade feito pelo Cade para a 

análise de requerimentos de TCC e, em especial, para a rejeição destes, é 

realizado com base em diversos critérios.  

A partir dos casos analisados, não conseguimos precisar um rol 

fechado de critérios avaliados pelo Tribunal para a rejeição de 

requerimentos, mas percebemos que os principais foram (i) gravidade da 

conduta; e (ii) jurisprudência do Cade. Para chegar a essa conclusão, 

consideramos apenas os critérios que apareceram na análise dos votos 

vencedores de cada um dos casos rejeitados – nem todas as rejeições 

mencionavam proporcionalidade ou razoabilidade, por isso o número baixo 

encontrado. 

Além disso, observamos que o Tribunal do Cade, elege, a depender 

do caso em julgamento, elege critérios que possam ser comparados para 

formar um juízo de proporcionalidade. Por exemplo, dois critérios 

normalmente confrontados para a análise acerca da proporcionalidade da 

contribuição pecuniária do TCC são: gravidade da conduta x valor da 

contribuição pecuniária, isto é, considerando a duração e dano causado pela 

conduta.  

A balança mais pesada do lado da gravidade da conduta do que do 

valor da contribuição levou muitas vezes o Tribunal a se referir à multa 

aplicada como não dissuasória. Daí surgiu a discussão sobre qual seria a 

metodologia de cálculo mais adequada, saindo vencedora a proposta da 

multa esperada (base de cálculo como faturamento bruto no ano anterior à 

instauração do processo, no ramo de atividade) sobre a vantagem auferida 

(metodologia que considera o tempo de duração do ilícito concorrencial), 

defendida nos últimos anos pelos ex-ex-Conselheiros João Paulo de Resende 

e Cristiane Alkmin. 

Na hipótese de flexibilização do faturamento no ramo de atividade 

e consideração do faturamento quanto ao produto alvo da conduta ilícita, o 

Tribunal geralmente analisa a jurisprudência do Cade x base de cálculo do 

requerimento do TCC em questão. Em outras palavras, a proposta é avaliar 

se a proposta de TCC em julgamento está de acordo com precedentes do 

Cade seria proporcional.  



REVISTA DO IBRAC Número 1 - 2020 

 

291 

Para os casos de cartel internacional, a busca de precedentes 

também pode compreender os estrangeiros. Assim o Cade faz uma 

comparação entre o valor da contribuição nos precedentes x valor da proposta 

para concluir pela sua proporcionalidade (ou não). 

Ainda sobre os valores da contribuição pecuniária do TCC, 

comparação que se faz é entre valor da multa esperada x contribuição 

proposta. Para a hipótese de punição da empresa ao final de um processo, 

seriam comparados dois valores: o montante que ela pagaria, sem a 

celebração do TCC, nessa suposta punição e a quantia que pagaria como 

contribuição pecuniária do TCC. Se a diferença encontrada entre os valores 

for razoável, é possível entender que a contribuição proposta no TCC foi 

proporcional. 

Além disso, para os casos com mais de um TCC, os valores de uma 

proposta devem ser comparados com os valores pagos pelos demais 

requerentes. Assim, deve haver uma escala razoável entre os valores das 

contribuições dos primeiros requerentes até as dos últimos. 

Outros critérios comparados foram a quantidade de provas da 

conduta ilícita de um requerente de TCC x a indisposição desse requerente 

em reconhecer a culpa. Para o Cade, não seria razoável celebrar um acordo 

sem reconhecimento da culpa por parte dos requerentes se já existem muitas 

provas contra eles39. 

Como mencionado há pouco, também foram mencionados como 

critérios na análise da proporcionalidade do requerimento de TCC o porte e 

a capacidade financeira da entidade pagadora. Se associação, por exemplo, o 

número de associados da entidade também foi parâmetro para a definição do 

grande porte; se empresa, os dados de faturamento anual mesmo. 

Em síntese, o quadro abaixo aponta os critérios identificados e uma 

breve explicação: 

Quadro 02 – Síntese dos critérios de razoabilidade 

 

39 Esse critério perdeu objeto para os casos de cartel a partir da Resolução 

5/2013: Art. 185. Tratando-se de investigação de acordo, combinação, 

manipulação ou ajuste entre concorrentes, o compromisso de cessação deverá, 

necessariamente, conter reconhecimento de participação na conduta investigada 

por parte do compromissário. 
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Gravidade da 

conduta 

Verificar em qual tipificação prevista na Lei 12.529/2011 

se enquadra a conduta (sendo cartel clássico com efeitos 

internacionais a hipótese mais grave), seu tempo de 

duração, se há reincidência e qual foi o mercado afetado 

pela conduta (se relacionado à saúde seria a hipótese mais 

grave). 

Jurisprudência do 

Cade 

Verificar o valor proposto pelas demais requerentes no 

mesmo caso, bem como valores fixados para casos 

similares. 

Precedentes 

internacionais 

Para o caso de cartéis internacionais, verificar se as 

mesmas pessoas já fizeram acordos em outras jurisdições 

e quanto pagaram ou se o mesmo caso ou outro parecido 

já foi julgado em outras jurisdições e qual o valor 

proposto para os acordos. 

Valor da multa 

esperada 

Para a hipótese de não realização de acordo, estimar o 

valor da multa que seria paga em  caso de condenação. 

Porte da entidade 

pagadora 

Pode ser verificado pela quantidade de sócios, caso seja 

uma sociedade, ou de associados, caso seja uma 

associação, bem como através dos valores de faturamento 

anual ou de qual o seu percentual de participação no 

mercado relevante afetado pela conduta. 

Quantidade de 

provas 

Analisar a quantidade de provas que o Cade dispõe contra 

as requerentes entregues e a propensão dos 

compromissários a reconhecer sua culpa40. 

5. Considerações finais 

Este trabalho partiu do questionamento acerca dos critérios 

adotados pelo Tribunal do Cade para a análise dos requerimentos de TCC. 

Ao final, conseguimos mapear uma lista apenas exemplificativa com alguns 

dos critérios utilizados pelos Conselheiros, mas sem que haja uma 

possibilidade de previsão acerca de quantos e quais seriam todos esses 

critérios.  

A nossa hipótese de trabalho era justamente de que haveria uma 

ausência de clareza na definição dos critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade utilizados pelo Cade para apreciação dos TCCs e, em especial, 

para sua rejeição. Tal hipótese foi confirmada com a análise dos 

requerimentos separados ao longo do trabalho, que encontrou os seguintes 

 

40 Idem o a nota de rodapé anterior. 
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critérios utilizados para a análise dos requerimentos, com maior utilização 

dos dois primeiros para sua rejeição: (i) Gravidade da Conduta; (ii) 

Jurisprudência do Cade; (iii) Porte da Compromissária; (iv) Precedentes 

Internacionais; (v) Valor da multa esperada; (vi) Quantidade de provas. 

Quanto ao cálculo da contribuição pecuniária a partir da multa 

esperada ou vantagem auferida, ainda não se pode afirmar que o Tribunal 

realmente diverge ou que os resultados encontrados foram fruto apenas dos 

posicionamentos pessoais dos ex-Conselheiros João Paulo de Resende e 

Cristiane Alkmin. Fato é que os dois registraram uma divergência possível e 

restará à futura composição do Tribunal firmar seu posicionamento a esse 

respeito. 

Os próximos Conselheiros encontrarão o desafio de se posicionar, 

seguindo o entendimento até então majoritário, concordando com os 

vencidos ex-Conselheiros João Paulo e Cristiane ou ainda, criando um novo 

método de cálculo para a contribuição pecuniária dos TCCs. Em qualquer 

dos cenários, será necessário demarcar um juízo ex ante de 

proporcionalidade/razoabilidade, de modo a garantir ambiente institucional 

capaz de assegurar segurança jurídica. 
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A CONCORRÊNCIA DINÂMICA DAS PLATAFORMAS DIGITAIS: 

O RESPEITO À INOVAÇÃO SEM DESPRESTIGIAR A 

PRESERVAÇÃO DA COMPETIÇÃO NA ECONOMIA DIGITAL – 

REFLEXÕES A PARTIR DO CASO “GOOGLE SHOPPING” 

Humberto Cunha dos Santos 

Resumo: O artigo discute como deve ser promovida a defesa da 

concorrência em conciliação com o processo de inovação tecnológica no 

âmbito da concorrência dinâmica das plataformas digitais, valendo-se, para 

tanto, de considerações suscitadas a partir da análise do julgamento do caso 

“Google Shopping”, concluído pelo Conselho Administrativo de Defesa da 

Concorrência (Cade) em junho de 2019. São feitas considerações gerais 

sobre os desafios trazidos pelas plataformas digitais e pela forma de 

aplicação diferenciada do antitruste nesse meio, segundo a perspectiva 

schumpeteriana, a fim de ressaltar a importância da conciliação entre o 

antitruste e a inovação. Ao analisar o julgamento do caso “Google 

Shopping”, conclui-se que o Cade adotou postura excessiva de retração para 

evitar incorrer em erro de tipo I e assim não prejudicar a inovação. Conclui-

se, contudo,  que essa postura pode não ser a mais adequada para a proteção 

da concorrência na economia digital, legitimando inovações com propósitos 

exclusionários. 

Palavras-chave: plataformas digitais. Concorrência dinâmica. Inovação. 

Google shopping. Economia digital 

Keywords: Digital platform. Dynamic competition. Innovation. Google 

shopping. Digital economy.  

1. Identificação do problema e a relevância do tema 

Por força de voto de minerva que desempatou posicionamento 

dividido do colegiado, o Tribunal Administrativo do Conselho 

Administrativo de Defesa da Concorrência (Cade) concluiu, em sessão 

ocorrida em 26 de junho de 2019, que o Google não praticou infração à 

ordem econômica no design atribuído à sua plataforma, a partir da criação 

do “Google Shopping”, bem como na prática de recusa de disponibilização 

de anúncios com fotos às plataformas rivais comparadoras de preços.  
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O caso se mostra particularmente relevante ao antitruste por 

envolver, primeiramente, a análise de mérito do Cade sobre alegação de 

fechamento de mercado decorrente de conduta unilateral, tema que não conta 

com amplo repositório institucional1. Além disso, a análise empreendida 

pelo órgão nacional de defesa da concorrência envolveu importantes 

considerações sobre a dinâmica concorrencial das plataformas digitais, as 

quais, certamente, servirão de balizamento para discussões futuras, dado o 

crescimento e importância desse segmento no mundo contemporâneo, o que 

deve gerar, por consequência, aumento de litígios. 

A partir, portanto, da discussão de particularidades envolvidas no 

julgamento do caso concreto, busca-se suscitar reflexão sobre como deve ser 

promovida a defesa da concorrência em conciliação com o processo de 

inovação tecnológica. O precedente eleito também se mostra especialmente 

relevante por envolver debate sobre exercício abusivo de posição dominante. 

Casos com esse objeto são particularmente sensíveis ao meio jurídico, pois 

sinalizam entendimentos de conformação de práticas competitivas que 

podem ser percebidas como lícitas ou ilícitas a depender da concepção que a 

autoridade de defesa da concorrência tenha sobre o que caracteriza um 

processo competitivo justo. Marcos Paulo Veríssimo (2015, p. 348) bem 

delimita o quadrante jurídico que envolve a análise sobre condutas 

unilaterais:  

As condutas unilaterais, de seu turno, em geral são expressões 

genuínas da própria agressividade empresarial em um contexto de 

mercado. Sua eventual punição pelo direito da concorrência depende, 

em outras palavras, de um contexto específico, em que a posição 

 

1 No relatório da OCDE que subsidiou a adesão do Brasil como membro 

permanente daquela instituição, é destacada a escassez de casos que envolvem a 

análise de mérito sobre abuso de posição dominante pelo CADE, havendo 

menção expressa ao caso ora analisado. Destaca o relatório: “Desde a entrada 

em vigor da nova Lei de Defesa da Concorrência, as atividades do Cade contra 

abuso de posição dominante têm sido escassas. (...) Para além das limitações de 

recurso, também tem faltado no Cade a expertise analítica necessária para 

conduzir a rigorosa análise quantitativa exigida em casos complexos de conduta 

unilateral. OCDE (2019), Revisão por Pares da OCDE sobre Legislação e 

Política de Concorrência: Brasil, p.85-86. Disponível em 

www.oecd.org/daf/competition/oecd-peer-reviews-of-competition-law-

andpolicy-brazil-2019.htm Acesso em 05 de setembro de 2019.  

http://www.oecd.org/daf/competition/oecd-peer-reviews-of-competition-law-andpolicy-brazil-2019.htm
http://www.oecd.org/daf/competition/oecd-peer-reviews-of-competition-law-andpolicy-brazil-2019.htm
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dominante do agente, aliada às condições de mercado e à natureza da 

conduta adotada, pode fazer que esse tipo de ação competitiva acabe 

impactando negativamente a concorrência, com efeitos deletérios para 

a sociedade. 

Antes, contudo, de avançar na análise do caso concreto, mostra-se 

fundamental reservar algumas linhas sobre os desafios trazidos pelas 

plataformas digitais ao antitruste, destacando considerações sobre esse 

modelo de negócio e a compreensão sobre a concorrência dinâmica 

verificável nesse meio. Após, serão destacados alguns aspectos reputados 

mais relevantes na análise do caso “Google Shopping”, e, na sequência, 

apresentadas breves conclusões extraídas da riqueza da discussão do caso 

eleito.   

2. As plataformas digitais 

As plataformas digitais têm sido os principais instrumentos 

viabilizadores da chamada economia digital. Caracterizam-se por permitir a 

reunião de diferentes tipos de agentes num determinado ambiente, 

facilitando a celebração das trocas, com a percepção de incremento de bem-

estar por todos os envolvidos na transação (EVANS, 2013). 

Ganhos de conveniência, comodidades e percepção de aumento de 

bem-estar ajudam a compreender a relevância das plataformas digitais no 

mundo contemporâneo. Evans (2016, p.5) ressalta que a origem das 

plataformas é remota. Um shopping center pode ser assim compreendido ao 

propiciar um local onde lados diferentes se encontrarão (compradores de um 

lado e vendedores lojistas do outro) com o objetivo de permitir as transações. 

O mesmo pode ser estendido à lógica de compreensão de um jornal ou 

revista, onde se tem o lado dos anunciantes, o dos provedores de conteúdo e 

o dos leitores, todos reunidos no corpo do jornal ou da revista. O que é 

propriamente novo na economia digital é o incremento que as novas 

tecnologias conferiram a esse modelo de negócio, o qual vem acompanhado 

de uma intensa velocidade no surgimento e desaparecimento de diversas 

plataformas, revolucionando não somente indústrias tradicionais, mas 

também aquelas relativamente recentes (EVANS e SCHMALEENSE, 

2016). As plataformas de streaming, por exemplo, conferiram feição diversa 
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ao mercado audiovisual e, hoje, representam mais de 54% do mercado 

mundial da música, sendo a principal fonte de receitas do setor. 2 

Além de perplexidades trazidas no fator temporal, a dimensão 

espaço é também impactada pelas práticas nesse meio, visto que, usualmente, 

as noções e limites que caracterizam os conceitos físicos se mostram de 

pouca serventia nesse ambiente. As plataformas digitais dão origem à criação 

de ecossistemas próprios, que serão mais ou menos abertos, a depender do 

mercado relevante considerado, de estratégias empresariais e de práticas 

observadas nos diversos lados, a envolver, em muitos casos, complexidades 

decorrentes de comportamentos enviesados dos usuários (CHISHOLM e 

JUNG, 2015). 

A OECD (2017), por sua vez, busca distinguir as plataformas entre 

transacionais e não transacionais, de acordo com os objetivos propostos por 

cada uma delas. As plataformas transacionais seriam aquelas que 

intermedeiam relações entre dois ou mais lados do mercado, como 

aplicativos de transporte, hospedagem e cartões de crédito. Já as não 

transacionais, como as redes sociais e as plataformas de buscas, possuiriam 

monetização voltada apenas a um dos lados, usualmente por meio da 

comercialização de espaço de publicidade. No outro lado, o objetivo seria 

voltado a atrair atenção e a utilização do meio pelo usuário. Quanto maior a 

relevância e utilização da plataforma pelo lado da atenção, maior será a 

possibilidade de se auferir ganhos do lado monetizável, mediante 

comercialização de produtos e espaços customizados, voltados aos 

anunciantes.  

Ainda que não se possa delimitar um conjunto obrigatório de 

atributos a todas plataformas digitais, a concorrência nesse meio costuma 

apresentar (i) mercados de múltiplos lados, com estratégias de subsídios 

cruzados entre os lados envolvidos; (ii) ofertas de preço zero a um dos lados 

da plataforma, sem aspectos monetários, mas com implicações na qualidade, 

inovação e escolha do consumidor, o que dificulta a correta caracterização 

de mercado relevante, bem como a identificação mais acurada da teoria do 

dano envolvida numa eventual conduta unilateral exclusionária; (iii) efeitos 

de rede diretos e indiretos que interferem na dinâmica de competição; (iv) 

 

2 Segundo GLOBAL MUSIC REPORT. Annual state of the industry. 2018. 

Disponível em: https://www.ifpi.org/downloads/GMR2018.pdf. Acesso em 26 

de julho de 2019. 
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densas economias de escala e de escopo, com intensiva utilização de dados 

(big data) e tecnologias com potencialidade de ensejar condutas 

exclusionárias (via obtenção ou retenção de dados ou mesmo impedindo o 

acesso à plataforma a concorrentes com certos perfis tecnológicos), em 

ambiente transfronteiriço que caracteriza o espaço virtual da internet.  

Toda essa dinâmica ocorre com práticas, sob a perspectiva da 

oferta, que se voltam muito mais à conquista de um segmento de mercado 

como um todo (“winner takes all”) que propriamente à competição dentro 

do mercado. E, vista do lado da demanda, observam-se vários 

comportamentos enviesados decorrentes do uso de tecnologias que se 

apresentam, em muitos casos, como mecanismos de lock in e de altos custos 

de substituição, elevando as barreiras à competição nesses mercados.  

Esse cenário desafiador ao antitruste pode ser sintetizado pelo 

Memorando de Entendimento Comum, publicado no último 5 de junho deste 

ano, em que as autoridades de defesa da concorrência dos países pertencentes 

ao G-7 reconhecem e expressam a necessidade de adaptação do ferramental 

de análise do antitruste para lidar com a realidade trazida pela economia 

digital.3 

É preciso, contudo, observar que, tal como salientam Diogo 

Coutinho e Beatriz Kira (2018), as “plataformas de internet não se encaixam 

perfeitamente nas abordagens antitruste tidas como canônicas ou puras.” A 

transposição de conceitos clássicos da economia real para o mundo digital 

deve ser feita, portanto, com redobrado cuidado e com agir parcimonioso, 

visto que, além de diferenciações substanciais entre os segmentos, a 

competição das plataformas digitais costuma se dar num caráter mais 

dinâmico, fortemente orientada pelo processo de inovação tecnológica, o que 

exige que o antitruste se apresente capaz de dialogar com outras áreas que se 

 

3 “The digital economy has transformed the way many goods and services are 

produced and sold. Those changes have reshaped industries, generated 
investment and innovation, promoted transparency for consumers, created new 

business, opportunities, and reduced the costs of goods and services throughout 

the economy. (...) Along with its benefits, the digital economy also presents 

challenges for competition enforcers as they seek to maintain an environment 

that fosters innovation, supports robust competition and promotes consumer 
welfare. (...)” Disponível em: 

www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/g7_common_understanding.pdf Acesso em 

25 de julho de 2019. 

 

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/g7_common_understanding.pdf
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preocupam com a propriedade intelectual e os direitos subjacentes a esse 

ramo. 

A plataforma Google, assim como outras plataformas digitais, não 

possui, por exemplo, os mesmos atributos de uma infraestrutura física 

indispensável que possibilite a extensão da teoria da “essencial facility” para 

determinar o acesso obrigatório ao seu mecanismo de busca por outros 

concorrentes.      

A utilização da plataforma remete o usuário a um ecossistema 

próprio, compreendido, enquanto conceito da economia digital, como sendo 

“a number of firms – competitors and complementors – that work together 

to create a new market and produce goods and services of value to 

customers”, tal como descrevem as autoridades de defesa da concorrência 

da França e do Reino Unido (CMA, 2014, p.6). 

Se os mesmos critérios de buscas forem utilizados, por exemplo, 

na plataforma “DuckDuckGo”, verificar-se-á que os resultados e sua forma 

de apresentação serão bem distintos daqueles apresentados pelo Google, 

auxiliando a compreender a formatação de design que cada plataforma 

encerra. 

A proteção ao design e demais formas de exteriorização da 

inovação se mostram, portanto, extremamente importantes na forma de 

promoção da defesa da concorrência nesse meio, devendo ser reservadas 

algumas breves linhas sobre esse tema.4   

3. O antitruste em mercados intensivos em inovação  

A economia digital vem sendo tratada como um mercado intensivo 

em inovação (EVANS e SCHMALENSEE, 2001). Além dos mercados 

tecnológicos, alguns outros mercados mais tradicionais, como o 

 

4 Nesse sentido, parece exagerada a afirmação da Conselheira Paula Farani em 

desconsiderar a inovação na plataforma “Google Shopping”: “Ademais, não 

entendo que o Google Shopping tenha apresentado qualquer inovação. A 

inovação de fato existente consiste na experiência de busca introduzida 

pelo Universal Search. No entanto, a Unidade Comercial, o PLA e a plataforma 

Google Shopping não introduziram qualquer elemento de novidade que já não 

existissem em outras plataformas.” (SEI 0644436). 
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farmacêutico, estão abrangidos nesse recorte. O que caracteriza 

fundamentalmente essa segmentação é o papel preponderante exercido pela 

inovação na regência de funcionamento desses mercados, aferível a partir 

dos expressivos investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

requeridos. 

Nesses mercados, por vezes chamados disruptivos, a percepção de 

compreensão das práticas e estruturas tem reclamado uma abordagem do 

antitruste diferente da tradicionalmente adotada. Defende-se uma percepção 

mais dinâmica, capaz de compreender e abranger os ciclos necessários a 

propiciar o processo de inovação. 

Esse recorte tem sido dado pela chamada escola Schumpeteriana, 

com um olhar mais protetivo às inovações que dirigem a economia 

contemporânea. Segundo Katz e Shelanski (2005, p.11), de acordo com esse 

referencial, as duas variáveis principais na abordagem tradicional do 

antitruste que deveriam mudar seriam (i) o abandono do enfoque de curto 

prazo, incapaz de abranger os ciclos de inovação, e (ii) a mudança da aferição 

das condições de competição que, ao invés de restar embasada na definição 

de produto e participação de mercado, deveria se voltar para capacidade de 

investimentos em P&D.  

Segundo Schumpeter (1942), a inovação não ocorre de forma 

estática, mas em razão de contínuas “ondas de tecnologia” que, em 

determinados momentos, provocam mudanças varredouras nos ofertantes e 

em seus produtos. Nisso residiria boa parte do mérito do que chamara de 

processo de “destruição criativa”, pois permitiria o aumento do bem-estar 

coletivo pela superação ou eliminação de ofertantes e produtos considerados 

obsoletos com o passar dos tempos, em um contínuo processo de melhoria e 

aperfeiçoamento de práticas, algo inerente ao sistema capitalista. 

Esse referencial, aplicado ao antitruste, traz algumas implicações 

de ordem geral. Em primeiro lugar, ressalta o risco que uma visão de curto 

prazo poderia trazer na interrupção nos ciclos de inovação. Sem conseguir 

visualizar toda a extensão do processo de P&D dos agentes econômicos e da 

dinâmica concorrencial desses mercados, uma decisão antitruste que interfira 

em variáveis de curto prazo poderia trazer uma troca intertemporal de 

reduzido ganho.        

A fim de mitigar esse risco, Schmalensee e Evans (2001) propõem 

atitudes de precaução ou sistemática retração de aplicação do antitruste aos 

mercados intensivos em inovação, visto que, mesmo diante de mercados 

densamente concentrados, a competição nesses mercados continuaria a 
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ocorrer, pois, em muitos deles, a competição seria orientada pela conquista 

do mercado como um todo, através de contínuos esforços de investimento 

em inovação, ao invés da competição no mercado. O voto do Presidente do 

Cade, no caso em discussão, traz passagens que incorporam claramente essa 

forma de compreensão do tema.5  

Hovenkamp (2008, p.3), contudo, chama atenção para a 

desafiadora missão do antitruste em conseguir minimamente dimensionar, ex 

ante, os possíveis ganhos que seriam obtidos a partir da simples preservação 

do curso natural do processo de inovação. Trata-se de terreno densamente 

incerto, desconhecido pelos próprios agentes econômicos, em que a 

complexidade do processo de descoberta leva a recompensar, não raras 

vezes, o próprio fortuito em face do que seriam os resultados previamente 

esperados pelo racional ensejador dos investimentos.  

Ademais, a inovação também pode ser direcionada para excluir 

rivais e não necessariamente para melhorar a qualidade dos bens e serviços 

ofertados. Schrepel (2018, p. 22) tem advertido para a necessidade do 

antitruste incorporar a noção de “inovação predatória”, consistente num 

conjunto de práticas que, “sob a aparência de inovação real, são estratégias 

anticompetitivas alimentadas para eliminar competição sem beneficiar os 

consumidores.”   

Ainda nessa linha, Tim Wu (2012, p.4) aduz que o preço da 

exclusão de rivais tem um papel determinante no processo de inovação. Se o 

preço para excluir um concorrente for baixo, é bem provável que o processo 

de inovação caminhe em desenvolver técnicas voltadas para tanto, já que 

inovação e exclusão são respostas alternativas à competição atual ou futura 

 

5 “É preciso ter atenção nesse tipo de caso ora em comento. Isso porque a 

verificação do (abuso de) poder de mercado na Nova Economia não é 

necessariamente igual aos mercados mais estabelecidos, porque se trata de um 

contexto dinâmico de inovações constantes. Investe-se em inovação tecnológica 

com o objetivo de criar novas plataformas e competir por novos mercados, que 

podem ser substituídos em pouco tempo. Nesse sentido, a intervenção antitruste 

da maneira tradicional – quando equivocada ou imprecisa – pode vir a causar 

efeitos inibidores nessa inovação, minando a perspectiva de ganhos dos 

consumidores. Argumentam alguns autores, assim, que o framework do custo 

dos erros seria uma boa forma de garantir a parcimônia na Nova Economia.” 

(SEI 0632233). 
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nesses mercados. É por essa razão que o autor defende que um dos papéis do 

antitruste nesses mercados seria justamente de tornar a exclusão mais cara, 

estimulando assim que a inovação seja orientada para, de fato, melhorar 

produtos e serviços e não para excluir rivais. 

Ao se refletir, portanto, sobre qual tipo de inovação se busca para 

reger o dinamismo de funcionamento da economia digital, deve-se destacar 

que a precaução excessiva ou sistemática retração de aplicação do antitruste, 

proposta pela escola Schumpeteriana, levará o antitruste simplesmente a 

legitimar, senão todas, boa parte das práticas entabuladas nesses mercados, 

sob um receio excessivo de não prejudicar o processo de inovação, mesmo 

que seja algo totalmente imprevisível ou com nítidos efeitos exclusionários, 

o que não parece ser a melhor postura a ser adotada, especialmente quando 

envolve discussão sobre abuso de posição dominante. 

De todo modo, mesmo os autores que lidam com a abordagem 

dinâmica reconhecem, nas palavras de Ginsburg e Wright (2012, p.5), que 

estaríamos atualmente em um “estado gestacional” de análise do tema, ou, 

como McGowan (2001, p. 731) assinala: “sabemos ainda pouco sobre as 

práticas e estrutura adequada de mercado para incentivar a inovação”, o que 

realça o momento propício para o aprofundamento de discussões com essa 

temática. 

Como se passa a discutir na sequência, é possível perceber que 

todas as áreas do Cade envolvidas na discussão do caso “Google Shopping” 

enfrentaram o difícil trade-off colocado sob o receio de não interromper um 

processo inovador desconhecido e incorrer em erro do Tipo I (intervenção 

errônea – falso positivo) ou abdicar de uma necessária intervenção antitruste 

capaz de corrigir abusos do agente dominante, o que ensejaria erro de Tipo 

II (ausência de intervenção necessária – falso negativo).  

Esse dilema é expressamente mencionado no voto da Conselheira 

Paula Farani, tendo a Conselheira apresentado a postura corajosa de propor 

que a autoridade antitruste não se exima de “intervir e fiscalizar” quando 

entender necessário, pois “as boas práticas ainda estão sendo construídas” na 

economia digital e “nesse caminho, erros do tipo 1 e 2 serão cometidos 

inevitavelmente”. O Conselheiro Paulo Burnier, de forma similar, ao abrir a 

divergência em favor da condenação do Google, sinalizara que o caso 

concreto envolvia o desafio de se decidir em “cenários de incertezas”. 

Passemos, portanto, à discussão mais pormenorizada de alguns aspectos do 

caso. 
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4. O caso “Google Shopping”  

O caso “Google Shopping” iniciou-se mediante representação da 

empresa E-Commerce Medias Group, então detentora das plataformas de 

comparação de preços “Busca-pé” e “Bondfaro”6, contra condutas atribuídas 

às empresas Google Inc. e Google Brasil Internet Ltda. (“Google”), segundo 

a qual o Google estaria, em resumo, manipulando o resultado de suas buscas 

para privilegiar seus próprios produtos e impedindo que plataformas 

concorrentes de comparação de preços pudessem ter visibilidade destacada 

nos resultados de pesquisas ao negar-lhes a disponibilização de anúncios 

com fotos, o que seria reservado apenas a varejistas e marketplaces. 

Ao acatar a representação formulada e determinar a instauração de 

Processo Administrativo, a Superintendência-Geral do Cade (SG) instruiu o 

processo (Nota Técnica nº 349/2013) com duplo enfoque: (i) primeiramente, 

voltado a investigar se o Google estaria privilegiando sua própria plataforma 

de busca temática – o “Google Shopping” – nos resultados de busca, o que 

caracterizaria a “busca enviesada” ou “search bias” e (ii) 

concomitantemente, investigou a prática de recusa a ofertar anúncios com 

fotos (Product Listing Ads – PLAs) aos comparadores de preços, com análise 

das razões apresentadas pelo Google para justificar essa conduta, o que 

poderia ensejar tratamento discriminatório injustificado.  

O Departamento de Estudos Econômicos do Cade (DEE) emitiu 

denso posicionamento técnico (Nota Técnica nº 34/2018) pelo qual concluiu 

que, no mérito, as condutas praticadas pelo Google consistiram em inovações 

pró-competitivas no aprimoramento do serviço de busca oferecido pela 

plataforma, não havendo que se falar em infração à ordem econômica. 

Trouxe ponderação de efeitos líquidos para justificar, sob o jugo da regra da 

razão, a eficiência econômica das condutas discutidas no caso. 

Os pareceres jurídicos emitidos tanto pela Procuradoria Federal 

Especializada junto ao Cade, quanto pelo Ministério Público Federal, 

acompanharam o posicionamento exarado pela SG em sua Nota Técnica 

 

6 Posteriormente, conforme notificação de ato de concentração apresentado ao 

CADE em 24/05/2019, Processo nº 08700.002703/2019-13, a Mosaico 

Negócios de Internet S.A., titular da plataforma “Zoom”, adquiriu a totalidade 

do capital votante do Buscapé, concentrando numa mesma empresa a 

titularidade das plataformas Buscapé e Zoom.  
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conclusiva (nº 51/2018), a favor do arquivamento do processo por 

inexistência de indícios suficientes para caracterizar a ocorrência das 

infrações investigadas. 

Perante o Tribunal Administrativo do Cade, o julgamento se 

dividiu em dois blocos. O bloco que se posicionou pelo arquivamento do 

processo foi formado pelos votos do Conselheiro-Relator, Maurício 

Bandeira, Conselheira Polyanna Vilanova e pelo Presidente do Cade, 

Alexandre Barreto. Já o bloco divergente contou com os votos dos 

Conselheiros Paulo Burnier, João Paulo de Resende e Paula Farani. Em razão 

da composição plenária não contar com seu quórum legal pleno, e, em face 

do empate de votação verificado, o Presidente do Cade se valeu da 

prerrogativa do voto de qualidade (art. 10, II, da Lei nº 12.529/11) para 

decidir o posicionamento final do órgão pelo arquivamento do processo. 

Boa parte dos documentos produzidos no processo se destinam a 

bem caracterizar os mercados relevantes considerados, ressaltando a intensa 

dinâmica na forma de disponibilização do serviço de buscas oferecido pela 

plataforma Google.  

Ainda que a delimitação do mercado relevante não consista num 

fim em si mesmo, como destaca Carlton (2007, p.7), sua definição continua 

a ser o foco em muitos casos de aplicação antitruste e, no caso concreto, sua 

discussão ganha uma importância adicional: o referencial de caracterização 

material e geográfico, encerrado nessa ferramenta de análise, ainda não foi 

suficientemente concebido para lidar com as variáveis dinâmicas trazidas 

pelas plataformas digitais.  

Estudo recente da Comissão Europeia destaca que um dos 

maiores desafios postos pela economia digital se refere justamente à 

definição do mercado relevante, mas também assinala que, mais importante 

que bem defini-lo, seria a ênfase a ser reservada na caracterização da teoria 

do dano e na identificação de estratégias anticompetitivas.7 

 

7 “In the digital world, market boundaries might not be as clear as in the “old 

economy”. They may change very quickly. Furthermore, in the case of 

multisided platforms, the interdependence of the “sides” becomes a crucial part 
of the analysis whereas the traditional role of market definition has been to 

isolate problems. Therefore, we argue that, in digital markets, we should put less 

emphasis on analysis of market definition, and more emphasis on theories of 
harm and identification of anti-competitive strategies. (...)” Disponível 
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O mercado relevante definido pelas áreas técnicas do Cade e o 

proposto pelo Conselheiro Relator foi pela consideração da segmentação em 

dois mercados de abrangência nacional: (i) mercado de buscadores genéricos 

e (ii) mercado de comparadores de preço (busca temática – comparação de 

preços). Com exceção do Presidente do Cade8, os demais membros do 

Tribunal Administrativo do Cade adotaram essa mesma segmentação, com 

um ou outro pequeno ajuste, sem considerar que varejistas, marketplaces e 

comparadores de preços concorreriam diretamente com o Google por um só 

mercado de buscas. 

Com essa definição de mercados relevantes, e tomada as 

atribuições do Cade e sua jurisprudência, esperava-se que a instrução do 

processo se voltasse a analisar a racionalidade dos efeitos gerados pela 

inovação na dimensão prejudicial à concorrência, a partir de discussão sobre 

capacidade e incentivos que o Google teria para usar o poder detido no 

mercado a montante (buscador geral) no mercado a jusante (buscador 

temático), fazendo a análise interdependente entre esses dois mercados, com 

vistas, justamente, a bem delimitar a teoria do dano e a caracterização de 

estratégias anticompetitivas.   

Esses componentes, um de dimensão mais econômica e outro mais 

jurídica, aliados a uma reflexão sobre o que se mostraria lícito a um agente 

econômico praticar para manter a posição privilegiada que já detém, 

 

em: http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf. 

Acesso em 17 de setembro de 2019. 
8 Apesar do voto do Presidente do CADE fazer menção de incorporação, ao final 

do julgamento, das conclusões do Conselheiro Relator, seu tópico sobre mercado 

relevante parece conter definição distinta da adotada pelos demais membros do 

Tribunal, pois afirma que “sobre a definição de mercado relevante, como já dito 

à exaustão, a CE definiu, como distintos, os mercados de busca geral e de sites 

de comparação de preços. A definição proposta pela CE, nesse aspecto, é 

contrária àquela entendo mais adequada ao caso em tela, a partir das análises 

efetuadas no âmbito da SG e do DEE, que é a definição de mercado relevante 

incluindo mecanismos de busca, sites de comparação de preços 

e marketplaces ou a interação competitiva entre marketplaces e sites de 

comparação de preços (ou seja, concluiu-se que no Brasil o crescimento 

dos marketplaces afetou a posição competitiva dos sites de comparação de 

preços, cenário bastante diferente ao referido no continente europeu quando da 

condenação do Google Shopping).” 

http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf
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conformariam um razoável referencial de análise para lidar com os casos de 

condutas unilaterais em plataformas digitais. 

A instrução do caso concreto revelou, contudo, que se discutiu em 

demasia a caracterização dos mercados relevantes, mas pouco se debateu 

sobre estratégias anticompetitivas associadas à inovação. Houve, por 

exemplo, muito espaço para discussão volitiva sobre o que fora buscado pelo 

Google na implementação de suas inovações. Entretanto, para efeitos de 

caracterização da infração, não se mostraria necessário adentrar nesse 

terreno. O art. 36 da Lei nº 12.529/11 vale-se da expressão 

“independentemente de culpa” para caracterização de infração à ordem 

econômica. A análise sobre os efeitos se mostraria mais relevante que a de 

motivação das práticas para compreensão de estratégias anticompetitivas, 

permitindo-se aclarar a teoria do dano envolvida nas condutas. 

Do mesmo modo, verificou-se que se deu muita ênfase ao fato de 

o Google se valer de testes prévios para validação de suas inovações. É de se 

perquirir se testes prévios na implementação de uma inovação se mostram 

capazes de imunizar os potenciais efeitos anticoncorrenciais exclusionários. 

Ou, nas reflexões trazidas por Tim Wu, se a realização desses testes não seria 

uma opção cômoda e pouco dispendiosa para se buscar legitimar a 

implementação de inovações com nítidos efeitos exclusionários, inserindo-a 

como um dos elementos da estratégia anticompetitiva.  

Ademais, ao analisar a segunda parte da acusação de discriminação 

de condutas, vê-se que a SG reconheceu a potencialidade lesiva na recusa em 

disponibilizar o anúncio com fotos aos comparadores de preços rivais do 

Google, não havendo, no entendimento da própria Superintendência, 

justificativa econômica razoável para legitimar essa prática, com 

concordância sobre a potencialidade danosa dessa conduta, já que as 

plataformas de comparação de preço perderiam “visibilidade, tráfego e 

renda”, com possibilidade de ensejar danos aos consumidores por redução 

de oferta e impactos aos varejistas na concentração do mercado. Mas, ao 

invés de propor a condenação ou o ajuste dessa conduta para proteção da 

concorrência, a partir de uma caracterização específica de teoria do dano, a 

SG optou simplesmente pela posição de retração, apregoada pela perspectiva 

Schumpeteriana, para não prejudicar o “ímpeto inovador” dos agentes 

econômicos.9 

 

9 “357. (...) Diferenciar uma inovação pró-competitiva de uma inovação 

anticompetitiva em mercados com essas características requer muito cuidado, 
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Ao admitir que a inovação de design do “Google Shopping” traria 

necessariamente efeitos positivos líquidos aos usuários, conclusão 

taxativamente apresentada pelo DEE e possivelmente incorporada pelo bloco 

que deliberou pelo arquivamento, vê-se que esse conjunto de votos evitou 

incorrer em erro do Tipo I10, e, talvez por essa razão, tenha se eximido de 

fazer uma análise mais acurada sobre eventual caracterização de exercício 

abusivo de posição dominante pelo Google. 

Saliente-se que as conclusões apresentadas pelo DEE se mostram 

muito taxativas para um cenário repleto de incertezas. Admitir que todas as 

inovações praticadas pelo Google possuem caráter pró-competitivo 

demandaria uma análise muito mais aprofundada sobre diversas premissas 

contidas na Nota Técnica nº 34/2018. Dentre outras, a afirmação de que os 

usuários teriam validado as inovações praticadas pelo Google exigiria mais 

elementos empíricos, ou, mesmo admitir que houve “sinalização de que os 

consumidores se tornaram relativamente mais receptivos aos marketplaces” 

deveria restar ancorado em referenciais comportamentais, dada a 

insuficiência explicativa das premissas racionais neoclássicas para 

compreensão da dinâmica de troca nesses mercados. 

Se for considerado, por exemplo, que a visibilidade é fator 

determinante no ranking dos resultados de busca, e se os comparadores de 

preços não conseguiam ter visibilidade destacada na plataforma Google 

porque, primeiramente, o layout da plataforma já favorecia a própria 

plataforma “Google Shopping” e o detentor de posição dominante não 

facultava anúncios com fotos a esses rivais, a tendência de modificação da 

 

pois, em ambos os casos, competidores podem ser prejudicados, mas uma 

intervenção indevida pode provocar o efeito colateral adicional de reduzir o 

ímpeto inovador dos agentes econômicos.”  
10 O voto da Conselheira Polyanna Vilanova conclui, por exemplo, que: “ao 

tratar da análise de efeitos das condutas imputadas às Representadas, é 

necessário observar, antes de tudo, que concluir que o posicionamento dos 

resultados de compras do Google na página de resultados do mecanismo de 

busca consistiria em uma situação de abuso de posição dominante poderia inibir 

ao invés de proteger a concorrência e a inovação, uma vez que este Conselho 

estaria, de certa forma, protegendo os competidores de uma inovação 

de design de produto que poderia ser considerada pró-competitiva.” (SEI 

0629773) 
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formatação dos comparadores de preços para marketplaces pode não ter sido 

pela escolha efetiva dos usuários, mas uma decorrência dos efeitos 

excludentes das condutas praticadas pelo Google. Parece assistir mais razão 

ao Conselheiro João Paulo de Resende sobre o favorecimento de layout que 

o Google conferiu à sua própria plataforma comparativa, praticamente 

eliminando condições de concorrência por outros players.11 

Já o bloco que votou pela ocorrência de infração, a partir do voto 

divergente do Conselheiro Paulo Burnier, identificou como teoria de dano o 

abuso do poder de alavancagem detido pelo Google, com sua transposição 

indevida do mercado de buscas em geral para o de buscas temáticas, 

conferindo um olhar repressivo a essa conduta, em linha mais próxima com 

reflexões e orientações da Comunidade Europeia sobre a “responsabilidade 

particular” que recai sobre a empresa em posição dominante (art. 82 do 

Tratado da Comunidade Europeia), permitindo um debate mais próximo 

entre a preservação da concorrência e o tipo de inovação que deveria merecer 

tutela pelo antitruste. 

5. Conclusões 

Com uma legislação dotada de termos semanticamente abertos, 

sempre sujeitos a interminável discussão sobre quais objetivos devem ser 

maximizados pelo antitruste, casos como o “Google Shopping” sinalizam à 

sociedade como a política pública de defesa da concorrência é interpretada e 

aplicada pelo principal órgão encarregado de implementá-la.     

A rica instrução do Processo Administrativo nº 

08012.010483/2011-94 permitiu perceber como a plataforma de busca do 

Google sofreu intensa modificação em curto intervalo de tempo, havendo 

pouca identidade no formato dos resultados das buscas por ocasião do 

julgamento do processo com os então “dez links azuis” de 2001. 

 

11 “Em outras palavras, o que alavanca o Google Shopping é a introdução 

do toolbelt (direcionando ao Google Shopping no topo da página), 

do header (link também direcionando ao Google Shopping acima dos PLA) e da 

seta “ver tudo”. Ao fazer isso, o Google está distribuindo pelas melhores 

posições da página de busca links para seu próprio comparador de preços, sendo 

que links de concorrentes são relegados a posições menos visíveis, longe das 

imagens e abaixo na posição da página.” 
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E, durante toda a investigação do caso no Cade, ao longo de oito 

anos, restou constatada que a participação de mercado do Google sempre foi 

típica de um monopolista, detendo mais de 90% de share enquanto buscador 

universal. Esse alto percentual de dominação de mercado, perdurando por 

tanto tempo, contrasta com a intensa dinâmica concorrencial que vem 

caracterizando a economia digital. 

Kenneth Arrow (1962), há algumas décadas, já assinalava que um 

monopolista usualmente tem pouco a ganhar com a inovação que 

consideraríamos atualmente com caráter disruptivo, pois ele já domina o 

mercado. 

Não há dúvidas que os contínuos esforços de inovação do Google 

geram ganhos de conveniência, comodidades e percepção de aumento de 

bem-estar aos consumidores e anunciantes e auxiliam a compreender, em 

certa medida, a predileção pelo uso de suas plataformas. Não podemos, 

contudo, nos afiançar somente nesse referencial explicativo. 

 

As plataformas de busca têm sua dinâmica orientada por um 

conjunto de dados e variáveis que, sob o pretexto de buscar o melhor 

tratamento para a informação, também podem gerar a exclusão indevida de 

concorrentes, desvirtuando a competição por mérito. Há inovações que não 

se voltam a melhorar produtos e serviços, com nítidos propósitos 

anticompetitivos, aferíveis não pela discussão volitiva das razões que 

levaram à sua implementação, mas sim da análise de seus efeitos. 

Nos termos de denso estudo coordenado por Fiona Scott Morton 

(GEORGE J. STIGLER CENTER, 2019, p.4), as novas complexidades e 

considerações trazidas pelas plataformas digitais remetem-nos a um cenário 

único de combinação de forças econômicas a exigir novas análises e novas 

políticas públicas tanto pelo antitruste como pela regulação. 

A preocupação demasiada em não se incorrer em erro de Tipo I não 

permitirá muito avanço nessa discussão e, sob pretexto de não prejudicar a 

inovação, o Cade pode deixar de promover a defesa efetiva da concorrência. 
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A PARTICIPAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS EM CARTÉIS 

INVESTIGADOS PELO CADE NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO 

LAVA-JATO 

João Ricardo Oliveira Munhoz, 
Renan Cruvinel de Oliveira 

Resumo: A deflagração da Operação Lava-Jato resultou na assinatura de 

diversos Acordos de Leniência junto ao Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (Cade) que apontam a existência de uma série de cartéis em 

licitações públicas no país. Neles, relata-se a colaboração de agentes públicos 

na organização e implementação de condutas anticompetitivas. O objetivo 

do presente artigo é analisar, com base nos Históricos da Conduta dos 

referidos acordos, como o Cade narra a participação daqueles agentes nos 

cartéis em licitações investigados no âmbito da Lava-Jato, para melhor 

entender o papel que eles têm nas práticas investigadas. 

Palavras-chave: Cade; Operação Lava-Jato; Agentes públicos; Cartéis em 

licitações; Acordo de Leniência; Corrupção. 

Keywords: Cade; Lava-Jato; Public agents; Cartels in Public 

Procurements; Leniency Agreements; Corruption. 

1. Introdução 

O combate a cartéis em licitações no âmbito da regulação da 

concorrência assumiu novo patamar nos últimos anos em virtude do 

surgimento da Operação Lava-Jato e de seus desdobramentos.  

Em meio às polêmicas que a cercam, sua deflagração em 2014 

contribuiu para o fortalecimento do Programa de Leniência do Cade, 

consolidando-o como a principal ferramenta de detecção de cartéis utilizada 

pelas autoridades brasileiras1.  

 

1 De 2003, quando foi firmado o primeiro Acordo de Leniência, até 2014, o Cade 

assinou em média 4 (quatro) acordos por ano. Desde a primeira fase da Lava-

Jato, em 2015, esta média subiu para cerca de 10 (dez) acordos por ano. Apenas 

em 2017, foram celebrados 12 (doze) acordos no âmbito da referida operação e 

outros 9, relativos a outros cartéis. Ao todo, o Cade firmou 27 (vinte e sete) 

Acordos de Leniência atinentes à Lava-Jato. Disponível em: 
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Os acordos assinados no âmbito da Lava-Jato apontaram a existência 

de uma série de cartéis em licitações públicas no país, associados a esquemas 

de corrupção e à prática de outros delitos. Evidenciou-se, neste contexto, um 

aspecto antes menos presente nas investigações empenhadas pelo Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica - Cade: a participação de agentes 

públicos na facilitação, organização e implementação dos acordos 

anticompetitivos. 

Diante disso, o objetivo deste artigo é examinar como é narrada a 

participação dos agentes públicos nas investigações de cartéis em licitações 

instauradas a partir de Acordos de Leniência celebrados junto ao Cade. Para 

tanto, serão alisados os acordos assinados no âmbito da Operação, uma vez 

que, por envolverem supostos esquemas de corrupção, tendem a melhor 

subsidiar a análise da atuação de membros da administração nos cartéis 

investigados pelo Cade. 

Inicialmente, serão apresentados os marcos teóricos da discussão a 

respeito da relação entre corrupção e condutas anticompetitivas, buscando 

introduzir a discussão a partir do que a literatura jurídica defende a respeito 

do tema. Em seguida, os resultados qualitativos da pesquisa que 

fundamentou a elaboração do presente artigo serão retratados, a fim de 

delimitar o espaço amostral utilizado. Na terceira seção encontra-se o ponto 

central da discussão proposta, em que se dará o exame dos relatos da 

participação de agentes públicos nos casos pesquisados. 

A análise tem como base os Históricos da Conduta produzidos 

durante a negociação dos acordos que levaram à instauração de 

procedimentos administrativos atualmente em curso, sejam eles Inquéritos 

ou Processos Administrativos.  

A partir da leitura dos documentos, foram estabelecidas categorias 

de classificação da atuação dos membros do Poder Público, quais sejam: (i) 

divisão de mercado, (ii) troca de informações sensíveis e contatos 

privilegiados, (iii) direcionamento de edital de licitação, e (iv) interferência 

na disputa ou no resultado da licitação2.  

 

http://www.cade.gov.br/assuntos/programa-de-leniencia. Acesso em 

12/08/2019. 
2 Cumpre ressaltar que, embora os fatos descritos nos Históricos da Conduta 

tenham sua veracidade respaldada pelo compromisso dos signatários junto à 

autoridade antitruste, sua precisão deve ser tratada com cautela. Ainda assim, as 

declarações nos Históricos podem ser importante fonte para a presente pesquisa, 
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Por fim, será feita comparação entre as narrativas produzidas pelo 

Cade e aquelas feitas pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário em 

relação aos agentes públicos, tomando por referência os processos na seara 

penal que investigam delitos relativos às mesmas licitações supostamente 

cartelizadas3, para assim averiguar qual o tratamento jurídico dado pelo Cade 

àqueles agentes em relação a outras abordagens persecutórias. 

2. Interface entre corrupção e concorrência 

A Operação Lava Jato revelou uma série de pagamentos de 

vantagens ilícitas a funcionários públicos, feitos por empresas que buscavam 

fraudar a competição e maximizar seus lucros. Esse modus operandi deu 

origem a sistemas duradouros de corrupção, que se mostraram ligados à 

prática de atos anticompetitivos em diversos casos, destacando-se os cartéis, 

e demonstra a interface entre corrupção e concorrência. 

Esse contexto exige que sejam harmonizadas as políticas de defesa 

da concorrência e de combate à corrupção, uma vez que, em diversas 

situações, elas se sobrepõem. Isso faz com que haja, em grande medida, 

compartilhamento entre elas de um conjunto semelhante de instrumentos e 

mecanismos para investigar e punir condutas ilícitas. 

Como exemplo, podemos elencar a responsabilização objetiva dos 

atos de corrupção4  e dos cartéis e os mecanismos utilizados pelos infratores, 

que são extremamente sofisticados, capazes de dissimular os fatos e 

dificultar a demonstração da conduta. Outro ponto de contato é o incentivo a 

políticas de acordos, nas quais se troca imunidade ou redução de penalidades 

pela colaboração de participantes da conduta. Esses mecanismos 

consensuais, especialmente em um contexto do qual a Operação Lava-jato 

 

que busca esclarecer aspectos sobre o tratamento das autoridades da 

concorrência à participação de agentes públicos em cartéis em licitação, e não 

fazer juízo de valor ou de veracidade dos fatos narrados. 
3 É importante ressaltar que, até o presente momento, nenhum dos casos em 

questão foi julgado, de sorte que se conta apenas com as informações disponíveis 

nos autos públicos de cada processo, que ainda estão em fase de instrução ou de 

inquérito. Enquanto tal, não foram devidamente submetidos ao contraditório dos 

representados. 

4 Vide artigos 1º e 2º da Lei Anticorrupção, a Lei 12.846/2013.  
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faz parte, é peça fundamental na persecução empenhada pelas autoridades 

antitruste e anticorrupção brasileiras. 

A literatura acerca do tema também reconhece tal sobreposição. 

Conforme defendem Buccirossi e Spagnolo, as características peculiares dos 

cartéis também são típicas de outras infrações com múltiplos agentes, 

incluindo o conluio que se dá entre auditores e gerentes ou aquele que se 

estabelece entre reguladores e firmas reguladas; corrupção e fraude em larga 

escala; máfia, terrorismo e formas análogas de crime organizado; e a maioria 

dos tipos de comércio ilegal. Como acontece com os cartéis, essas atividades 

ilegais de múltiplos agentes não podem depender de contratos explícitos 

impostos pelo sistema legal. Portanto, os arranjos devem assumir a forma de 

relacionamentos criminosos dinâmicos de longo prazo, em que 

considerações de reputação e contratos implícitos substituem a contratação 

explícita5. 

Dentre as infrações de múltiplos agentes, com mais ênfase se discute 

a relação entre corrupção e concorrência. A corrupção é vista pela literatura 

como um importante fator de distorção dos mercados, uma vez que pode 

substituir critérios de eficiência e competição em razão do mérito por, por 

exemplo, critérios como da proximidade política ou da compra de 

facilidades6. Os atos corruptos são, nesse contexto, objeto tanto do Direito 

da Concorrência quanto do Direito Anticorrupção, uma vez que se 

desenvolvem no âmbito da relação entre o poder público e os agentes 

privados, e são capazes de gerar rent-seeking7. 

 

5 BUCCIROSSI, Paolo and SPAGNOLO, Giancarlo, Corporate Governance 
and Collusive Behaviour, Vol. , pp. -, 2007. Disponível em: 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=1136675. Acesso em: 2 de dezembro de 2018. 
6A relação entre política de defesa da concorrência e a política de combate à 

corrupção já foi objeto de análise de, por exemplo, LEWIS, D. Fighting 

Corruption and Promoting Competition. OECD, 2014; e STEPHAN, P. B. 

Regulatory Competition and Anticorruption Law. Virginia Journal of 

International Law; ROSE-ACKERMAN, S. (ed.) International Handbook on the 

Economics of Corruption, Volume One. 2006. 
7A teoria do rent-seeking ganhou forma a partir dos anos 1960 e, apesar de ser 

objeto de críticas, contribuiu para a análise da intervenção do Estado na 

economia e seus resultados. Ela está associada à atividade de obtenção de renda 

dos consumidores pelas empresas sem o correspondente acréscimo de 

produtividade ou de valor agregado. Sua teoria clássica pode ser encontrada, por 

exemplo, em: TULLOCK, Gordon. The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, 

https://ssrn.com/abstract=1136675
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Considera-se, nesse sentido, que a corrupção é capaz de criar 

excessivos e desnecessários custos de transação, que, a depender do grau, 

criam ou aumentam barreiras à entrada nos mercados ou entraves que 

dificultam ou impossibilitam a rivalidade. Nesse contexto, à medida que a 

corrupção aumenta as barreiras, aumentam-se os incentivos à corrupção e 

vice-versa, em um círculo vicioso, estimulando a concentração de poder 

econômico8. Dessa forma, combater atos com efeitos deletérios ao mercado, 

como a corrupção, causaria efeitos positivos e desejáveis no ambiente 

competitivo. 

Em sentido semelhante, David Lewis indica que há uma relação de 

causalidade dupla entre esses dois valores. Assim, mercados pouco 

competitivos levariam a mais corrupção, enquanto mercados mais 

competitivos diminuiriam a corrupção910. 

 

and Theft. Western Economic Journal, vol. 5, no. 3, 1967, p. 224-232.; 

KRUEGER, Anne O. 1974. The Political Economy of the Rent-Seeking Society. 

American Economic Review, vol. 64, no. 3, pp. 291-303; e POSNER, Richard 

A. The Social Costs of Monopoly and Regulation. The Journal of Political 

Economy, vol. 83, no. 4, 1975, pp. 807-828. 
8 Por exemplo, em: LEWIS, D. Fighting Corruption and Promoting 

Competition. OECD, 2014.  
9Na literatura nacional, ver, por exemplo, FRAZÃO, Ana. Arquitetura da 

corrupção e as relações de mercado. JOTA. 2016. 
10 As conclusões da literatura tradicional são confrontadas por, por exemplo, 

Basu, Mcgavock, e Zhang em When Competition Corrupts: A Theoretical. 

Analysis of Market Structure and the Incidence of Corruption. No texto, os 

autores propõem um modelo teórico que explica a existência de uma relação 

inversa entre concorrência e corrupção, o qual permite sustentar a tese de que, 

diferentemente do presumido pela literatura tradicional, a corrupção tende a 

florescer em mercados altamente competitivos, sendo menos presente em 

mercados pouco competitivos. De forma geral, o raciocínio de Basu, McGavock 

e Zhang parte da premissa de que as empresas que corrompem o estado 

conseguem diminuir os seus custos de produção. Em mercados competitivos, em 

que a margem de lucro é bastante reduzida, as empresas que não praticam 

corrupção acabam tendo que sair do mercado, já que terão menos vantagem 

competitiva. Há, portanto, quem defenda que há um trade-off entre as políticas 

de defesa da concorrência e anticorrupção. Independentemente da visão adotada 

acerca da relação entre as políticas de defesa da concorrência e anticorrupção e 

de eventual dupla causalidade entre elas, a interface dos atos de corrupção com 

os atos anticompetitivos é inquestionável. BASU, K; MCGAVOCK, T.; 

ZHANG, B. When Competition Corrupts: A Theoretical. Analysis of Market 
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É nesse contexto que a presente pesquisa se insere. Buscar-se-á 

aprofundar o conhecimento acerca de como a atuação de agentes públicos 

acusados de corrupção está inserida nas investigações de condutas colusivas, 

a partir do exame da abordagem do Cade em acordos de leniência da Lava-

Jato referentes aos agentes públicos. 

3. Resultados gerais da pesquisa 

Foram analisados os autos públicos de 14 (quatorze) processos 

derivados de Acordos de Leniência relativos à Operação Lava-Jato e seus 

desdobramentos no Cade, com o intuito de examinar como a autoridade 

concorrencial brasileira avalia a participação de agentes públicos nas 

condutas, bem como o papel que estes desempenham nos cartéis 

investigados. Apesar de o número de acordos junto ao Cade relacionados à 

Lava-Jato ser maior que o espaço amostral definido, parte significativa se 

encontra sob acesso restrito, o que limita o escopo da pesquisa que serviu de 

base para o presente artigo. 

A primeira das Leniências foi celebrada em 19 de março de 2015, 

praticamente um ano após a deflagração da Lava-Jato, que ocorreu em 17 de 

março de 2014. Desde então, 7 (sete) dos 14 (quatorze) foram convertidos 

em Processos Administrativos, enquanto os demais estão em fase de 

inquérito administrativo. 

Destaca-se que, apesar de serem tratados pelo Cade como correlatos 

à Lava-Jato, nem todos tiveram início no âmbito da operação. Vide, por 

exemplo, as investigações nas obras de contenção de enchentes no Rio de 

Janeiro, cujo inquérito no órgão antitruste foi instaurado em 2013. Com a 

celebração de leniência parcial em 2017 em meio as investigações da Lava-

Jato, o inquérito foi reinstaurado e seus atos administrativos, convalidados. 

Uma análise mais detida dos históricos da conduta e das notas 

técnicas da Superintendência-Geral do Cade permite identificar, em linhas 

gerais, uma participação relevante de agentes públicos nas narrativas dos 

casos. Os 14 procedimentos administrativos analisados fazem ao menos 

 

Structure and the Incidence of Corruption. Policy Research Working Paper, 

6596 
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alguma referência a funcionários e órgãos da administração direta ou 

indireta, ou a entes federativos. 

Assim, em 10 (dez) dos 14 (quatorze) casos, há menção nominal a 

membros do poder público, com identificação de seus cargos e participação 

na conduta. Em outros 3 (três), há menções genéricas a entes que integram a 

Administração Pública, como, por exemplo, “Petrobras” (PA das Edificações 

da Petrobras), “Governo de SP”, “Governo do RJ” e “Prefeitura de Curitiba” 

(PA das obras sobre trilhos). Já no processo relativo ao suposto cartel nas 

obras dos estádios da Copa do Mundo de 2014 refere-se, de forma genérica, 

a relações entre governo e empresas, sem descrever qualquer conduta 

específica dos agentes. 

4. Participação de agente públicos nos acordos de leniência assinados 

pelo Cade no âmbito da Lava-jato 

O envolvimento dos agentes públicos – conforme os relatos contidos 

nos Históricos da Conduta analisados - varia significativamente caso a caso. 

Há desde condutas que não estão sujeitas a punição – aquelas meramente 

omissivas perante o cartel, lícitas e eventualmente pró-competitivas – até 

aquelas com vistas à organização e articulação direta do conluio. 

Esse envolvimento será investigado em suas diversas formas, 

sobretudo na participação daqueles agentes (i) na divisão de mercado, (ii) na 

troca de informações sensíveis e contatos privilegiados, (iii) no 

direcionamento de edital de licitação, e (iv) na interferência no momento da 

disputa ou no resultado da licitação. 

O resultado da investigação será desenvolvido adiante e está 

resumido no quadro abaixo. 

 
Cartel in-

vestigado 

Nº do Processo 

Administrativo 

Divisão 

de mer-

cado 

Troca de 

informa-

ções sen-

síveis e 

contatos 

privilegi-

ados 

Direciona

mento de 

edital de 

licitação 

Interferên

cia na 

disputa 

ou no 

resultado 

da 

licitação 

Obras de 

mitigação 

das cheias 

08700.007277/20

13-00 X X X  



REVISTA DO IBRAC Número 1 - 2020 

 

325 

Montagem 

industrial da 

Petrobas 

08700.002086/20

15-14 X X  X 

Angra 3 08700.007351/20

15-51 
 X   

Ferrovias 08700.001836/20

16-11 
X X  X 

Usina de 

Belo Monte 

08700.006377/20

16-62 
X X   

Urbanizaçã

o das 

Favelas 

08700.007776/20

16-41 X X X  

Edifícios da 

Petrobras 

08700.007777/20

16-95 
 X   

Estádios da 

Copa 

08700.006630/20

16-88 
 X   

Arco 

Metropolita

no 

08700.003226/20

17-33 X X X  

Corredores 

viários no 

Rio de 

Janeiro 

08700.003344/20

17-41 
X X X  

Infraestrutu

ra sobre 

trilhos 

08700.003241/20

17-81 X X X  

Sistema 

Viário (SP) 

08700.003240/20

17-37 
X    

Rodoanel 08700.004468/20

17-44 
  X  

Obras em 

Salvador 

08700.003243/20

17-71 
X    

 

Destaca-se que, apesar de o Cade reconhecer em diversos casos a 

efetiva atuação de integrantes da Administração Pública na implementação 

de condutas anticompetitivas, a autoridade antitruste não os inclui no polo 

passivo dos inquéritos e processos administrativos, ainda que a legislação 

antitruste não restrinja expressamente sua competência para tanto, conforme 

demonstra o Art. 31 da Lei 12.529/201111. 

 

11 Art. 31. Esta Lei aplica-se às pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou 

privado, bem como a quaisquer associações de entidades ou pessoas, 
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Como será visto adiante, o cenário é distinto no âmbito penal. A Lei 

8.137/1990, que tipifica o crime de cartel em seu artigo 4º contempla a 

possibilidade de sua aplicação a servidores públicos, inclusive sob a forma 

de circunstância agravante, conforme consta no artigo 12, II12 da mesma lei. 

Logo, as distintas situações de responsabilização de agentes públicos 

nas searas penal e administrativa (antitruste) resultam em tratamentos 

jurídicos diferenciados no exercício da atividade punitiva estatal, tendo em 

vista o enfoque da política de defesa da concorrência sobre a atuação de 

agentes econômicos. 

Ainda que a abordagem do órgão antitruste não envolva a efetiva 

persecução desses agentes, a partir dos critérios referidos no início desta 

seção, analisaremos como seus envolvimentos nas condutas supostamente 

anticompetitivas são retratados nos Históricos da Conduta de Acordos de 

Leniência relacionados à Lava-Jato no Cade. Ressalta-se que esses critérios 

foram definidos a partir da observação dos casos pelos autores do presente 

artigo, no intuito de estabelecer uma classificação que permitisse um melhor 

entendimento da atuação dos membros da administração nas práticas objeto 

do estudo. 

4.1 Divisão de Mercado 

Por “divisão de mercado” são compreendidas aqui as práticas 

anticompetitivas por parte das empresas e/ou de agentes públicos que visam 

definir, previamente à licitação e mediante fraude a seu caráter competitivo, 

quais participantes do cartel assumiriam determinados mercados (ou suas 

frações), lotes ou áreas geográficas previstos em um certame. Isso poderá se 

dar, por exemplo, por meio da coordenação da formação de consórcios e da 

escolha de seus líderes, ou da distribuição prévia dos lotes entre as empresas 

ou consórcios. A preocupação neste ponto não é, portanto, a efetiva 

 

constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente, com ou sem 

personalidade jurídica, mesmo que exerçam atividade sob regime de monopólio 

legal. 
12 Art. 12. São circunstâncias que podem agravar de 1/3 (um terço) até a metade 

as penas previstas nos arts. 1°, 2° e 4° a 7°: 

(...) 

II - ser o crime cometido por servidor público no exercício de suas funções; 
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implementação desta divisão, mas sim sua combinação pelos agentes em 

conluio. 

Segundo os relatos, a intensidade da atuação dos agentes públicos 

varia nas condutas anticompetitivas e vai desde a definição da divisão pelo 

próprio membro da Administração até a mera conivência tácita com a 

proposta do cartel. 

No caso das obras de montagem industrial da Petrobras, por 

exemplo, diretores da estatal são acusados de fazer valer a divisão de 

mercado estabelecida pelas empresas representadas, em virtude da 

prerrogativa do ente licitante de selecionar quais participariam do 

procedimento licitatório. Dessa forma, os funcionários da petroleira teriam o 

papel apenas de chancelar a estratégia anticompetitiva definida pelos 

membros do suposto cartel, convidando para os certames apenas as 

companhias previamente selecionadas por aqueles.  

Nas investigações relativas às obras da Ferrovia Norte-Sul, segundo 

o Histórico da Conduta, funcionário do altíssimo escalão da Valec também 

chancelava a divisão de mercado combinada pelos participantes do suposto 

acordo anticompetitivo, dando anuência à divisão de lotes fixada pelos 

licitantes. Além disso, teria interferido inclusive na formação dos consórcios, 

tentando conciliar interesses entre empresas de maior e menor porte. 

Por outro lado, os signatários do Histórico da Conduta do Acordo de 

Leniência relativo às obras civis da Usina de Belo Monte narram a atuação 

de agentes públicos em conflito com interesses das empresas. Segundo o 

relato, o Ministério das Minas e Energia determinou que o consórcio se 

dividisse em dois, a fim de dar aparência de competitividade ao certame, fato 

que teria gerado conflito com as empresas. 

A partir de casos como este, nota-se que o envolvimento de 

funcionários da administração nos relatos de eventuais condutas 

anticompetitivas nem sempre é de alinhamento de interesses e cooperação, 

podendo assumir caráter conflituoso, sintoma da complexidade das relações 

entre agentes econômicos privados e Estado, presente em negociações lícitas 

e ilícitas.  

Outro exemplo desta divergência pode ser visto no suposto cartel em 

obras de controle de cheias no Rio de Janeiro, em que o Governo Estadual 

teria revogado temporariamente o certame após denúncias de supostas 

irregularidades. No mesmo sentido, nas investigações das obras de Angra 3, 
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o Histórico da Conduta relata a tentativa de redução do valor dos contratos 

por parte de diretor da Eletrobras, que, segundo a descrição da conduta, teria 

enfrentado resistência das empresas que disputariam a licitação. 

Há ainda Históricos da Conduta que colocam os agentes públicos em 

papéis centrais na própria formulação da divisão do mercado, diferentemente 

dos casos em que foram apenas coniventes com as demandas das empresas. 

No processo atinente às obras de urbanização das favelas no Rio de 

Janeiro, os signatários do Acordo de Leniência que deu origem às 

investigações afirmam que o próprio Secretário de Governo do Estado tomou 

a iniciativa de estabelecer a divisão dos lotes da licitação entre as empresas, 

definindo, inclusive, quais assumiriam cada obra e as líderes de cada 

consórcio. Não bastante, este caso destoa dos demais processos avaliados por 

mencionar inclusive supostos pagamentos a campanhas políticas, ao passo 

em que, em outros Históricos da Conduta, não se encontram referências a 

vantagens ilícitas a integrantes da administração. 

Situação semelhante é narrada no inquérito das obras municipais dos 

corredores viários no Rio de Janeiro, em que um dos Secretários Municipais, 

em reunião com as empresas participantes do suposto cartel, teria 

determinado qual consórcio deveria ser o vencedor de um dos lotes da 

licitação.  

No mesmo sentido, nas licitações do Sistema Viário Estratégico 

Metropolitano de São Paulo, a Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa), 

por meio de um de seus diretores, também participou ativamente da 

articulação dos consórcios e da alocação das obras às empresas licitantes. 

4.2 Troca de informações sensíveis e contatos privilegiados 

A proximidade entre integrantes da Administração Pública e os 

agentes econômicos era, em muitos dos casos, uma das premissas da eficácia 

dos acordos anticompetitivos, como se depreende dos relatos trazidos nos 

históricos da conduta. Assim, a consecução dos objetivos dos cartéis 

dependia muitas vezes da obtenção de informações sigilosas e de favores, 

possíveis apenas em virtude das ligações entre servidores públicos e o 

empresariado.  
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Nas duas investigações envolvendo licitações da Petrobras, a das 

obras de montagem industrial13 e a de suas edificações14, o contato com 

diretores da petroleira foi, conforme o relato, fundamental para a própria 

implementação da divisão do mercado. Isso se deu supostamente porque os 

membros do suposto cartel tinham acesso privilegiado à já citada lista de 

empresas convidadas para participar dos certames da estatal.  

Em casos envolvendo obras do Governo Estadual do Rio de Janeiro 

identificam-se outros exemplos de transmissão de informações privilegiadas 

às empresas. Tanto no Histórico da Conduta relativo às obras de mitigação 

das cheias15 quanto no das obras de urbanização das favelas16 e do Arco 

Metropolitano17, consta o registro de que as empresas integrantes do conluio 

foram informadas previamente a respeito da intenção de realização da 

licitação por membros do alto escalão do Governo.   

O processo administrativo que apura suposto cartel em obras de 

infraestrutura sobre trilhos18 não faz menção nominal a agentes públicos, mas 

em diversos momentos ressalta o papel da coordenação entre empresas e 

governos de diversos estados para o desenvolvimento do conluio. Alude, por 

exemplo, às obras do metrô no Distrito Federal, para as quais a própria 

formação do procedimento licitatório pressuporia “forte alinhamento” entre 

ambos. 

Há ainda as citações genéricas sobre os contatos entre os setores 

público e privado. No processo relativo às obras de Angra 319, por exemplo, 

diretores da Eletronuclear são qualificados pelos Signatários do Acordo de 

Leniência como os “contatos políticos” das empresas.  

Nas investigações do suposto cartel em licitações das obras dos 

estádios da Copa20, por outro lado, limita-se a mencionar uma influência 

 

13 Processo Administrativo nº 08700.002086/2015-11. 
14 Processo Administrativo nº 08700.007777/2016-95. 
15 Processo Administrativo nº 08700.007277/2013-00. 
16 Processo Administrativo nº 08700.007776/2016-41. 
17 Processo Administrativo nº 08700.003226/2017-33. 
18 Processo Administrativo nº 08700.003241/2017-81. 
19 Processo Administrativo nº 08700.007351/2017-51. 
20 Processo Administrativo nº 08700.006630/2016-68. 
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política das empresas sobre os governos estaduais, como meio de facilitar a 

vitória nos certames. 

4.3 Direcionamento da licitação 

A manipulação do certame é um dos principais instrumentos 

utilizados para fazer valer a divisão de mercado acordada entre os membros 

do cartel. O edital é elaborado de forma imparcial para que, por exemplo., 

contemple interesses e valorize as características das empresas que 

influenciaram sua edição, de forma a facilitar a vitória no processo 

competitivo. Assim, por meio dessa prática, viabilizava-se, por exemplo, a 

exclusão de concorrentes indesejados pelo cartel. Nos casos observados, a 

intervenção das empresas ia desde a discussão de pontos específicos do edital 

até a sua efetiva redação. 

Nas investigações do suposto cartel nas licitações das obras de 

mitigação de enchentes no Rio de Janeiro21, relata-se discussão acerca da 

alteração do projeto básico para a formação de um lote único a ser licitado, 

de maneira que pudessem ser abrangidas todas as empresas eventualmente 

participantes da conduta. No processo relativo à licitação do Rodoanel em 

São Paulo, as empresas teriam discutido com agentes da Dersa questões 

referentes à regulamentação do preço da obra. Nestas situações, nota-se que 

a ingerência se daria sobre elementos pontuais dos respectivos certames. 

Há, por outro lado, casos extremos, como o do suposto cartel nas 

obras do Arco Metropolitano no Rio de Janeiro22, no qual a narrativa do 

Histórico da Conduta revela uma confusão entre a competência do poder 

público para editar a licitação e a atuação dos agentes econômicos em sua 

manipulação. Vale dizer, a interferência dos últimos – segundo os relatos – 

era tamanha que acabava por “auxiliar” o Governo Estadual na condução do 

processo licitatório. A partir de contatos com o Secretário Estadual, os 

participantes da conduta teriam participado da elaboração dos Projetos 

Básico e Executivo do certame, com vistas a inviabilizar a participação de 

“empresas que não fossem de ‘confiança’ do Governo”. O Edital de Pré-

Qualificação e o orçamento das obras teriam sido submetidos ao crivo das 

empresas envolvidas no alegado acordo anticompetitivo. 

 

21 Processo Administrativo nº 08700.007277/2013-00. 
22 Processo Administrativo nº 08700.003226/2017-33. 
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De forma semelhante, nas investigações relativas às obras de 

urbanização das favelas no Rio de Janeiro23, relata-se que funcionários da 

Empresa de Obras Públicas do Rio de Janeiro teriam contado com o auxílio 

de membros do suposto cartel para a redação do projeto básico, dos 

orçamentos e do edital da licitação. Alega-se ainda que a influência sobre o 

projeto básico se daria no sentido de assegurar a obtenção de recursos do 

Programa de Aceleração do Crescimento bem como excluir empresas não-

alinhadas. 

4.4 Interferência dos agentes públicos na disputa ou no resultado da 

licitação 

Nas etapas dos procedimentos licitatórios em que efetivamente se 

dava o processo competitivo - tais como apresentação de propostas, 

qualificação, habilitação, abertura de envelopes e sessões de julgamento - em 

regra prevalecia a atuação colusiva das empresas participantes da licitação 

de forma isolada. Vale dizer, a intervenção anticompetitiva de agentes 

públicos nessas fases é menos frequente nas narrativas das condutas, de sorte 

que a eficácia da implementação dos objetivos do cartel recaía mais sobre a 

atuação e organização de seus membros, através do uso de estratégias 

concertadas, como a abstenção ou a combinação de propostas, do que sobre 

a participação de servidores. 

Ainda assim, é possível identificar acusações de envolvimento de 

agentes da administração pública no auxílio dos participantes dos supostos 

conluios no momento de disputa do certame. Vide, por exemplo, o processo 

administrativo que investiga conduta anticompetitiva nas obras de montagem 

industrial da Petrobras24. Nele, os signatários do Acordo de Leniência 

relatam episódio no qual empresas integrantes do cartel teriam oferecido 

preços demasiadamente elevados por determinados lotes, propostas essas 

que possivelmente seriam rejeitadas pela Petrobras. Afirmam, então, que 

diretor da estatal teria dado outra chance para a proponente apresentar nova 

oferta que lhe desse maior chance de vitória.  

 

23 Processo Administrativo nº 08700.007776/2016-41. 
24 Processo Administrativo nº 08700.002086/2015-14. 
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Nas investigações das obras da Ferrovia Norte-Sul25, o Histórico da 

Conduta traz a narrativa de que diretor da Valec teria definido a própria 

estratégia de disputa do certame, combinando com os integrantes do alegado 

cartel quais consórcios abdicariam de determinado lote e quais ofereceriam 

propostas.  

Os Históricos da Conduta abordados a partir dos critérios 

estabelecidos permitem afirmar que os agentes públicos cumpriram, em parte 

considerável das situações, papel de significativa relevância para a obtenção 

dos resultados pretendidos pelo cartel, sendo eventualmente até 

imprescindíveis, como é a hipótese de direcionamento do edital, inviável sem 

a colaboração de funcionários dos órgãos licitantes. Todavia, a dependência 

do cartel em relação aos membros da administração variava caso a caso, 

sendo que em alguns assumia até caráter conflituoso. 

5.  Agentes públicos nas investigações da prática de cartel na Lava-Jato 

no âmbito penal: intersecções entre o Cade, Ministério Público e Poder 

Judiciário 

Os processos e inquéritos administrativos analisados para a 

elaboração do presente artigo foram escolhidos por estarem relacionados a 

desdobramentos da operação Lava-Jato, de sorte que as condutas 

investigadas pelo Cade envolvem investigações no âmbito penal. Assim, a 

partir da listagem de ações penais da referida operação apresentada no sítio 

eletrônico do Ministério Público Federal26, buscou-se identificar os 

processos criminais correlatos àqueles que tramitam perante o Cade que (i) 

mencionam a prática de cartel e (ii) envolvem a participação de agentes 

públicos.  

Considerando que o presente artigo tem por foco a análise da 

perspectiva da autoridade antitruste, a abordagem realizada nesta seção tem 

a finalidade de comparar os relatos da participação de agentes públicos em 

cartéis nos distintos âmbitos da Lava-Jato, para melhor examinar como o 

 

25 Processo Administrativo nº 08700.001836/2016-11. 
26 Destaca-se que não se trata de uma lista exaustiva, mas tão somente 

referenciada na amostragem divulgada pelo MPF. Disponível em: 

http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-lava-jato/atuacao-na-1a-

instancia/atuacao-na-1a-instancia/parana/resultado 

http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-lava-jato/atuacao-na-1a-instancia/atuacao-na-1a-instancia/parana/resultado
http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-lava-jato/atuacao-na-1a-instancia/atuacao-na-1a-instancia/parana/resultado
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Cade descreve tais participações em comparação com outras instituições 

investigadoras e julgadoras. 

Inicialmente, destaca-se que praticamente todas as denúncias nos 

processos estudados citam a prática de cartel como crime antecedente e como 

fundamento principal do suposto esquema criminoso que teria promovido a 

prática dos demais delitos, como corrupção ativa e passiva, lavagem de 

dinheiro e formação de organização criminosa. Assim, a atividade ilícita 

orbitaria em torno da articulação dos cartéis, orientados, em regra, à 

distribuição das licitações entre as empresas que deles participavam. A título 

ilustrativo, transcreve-se abaixo trecho de denúncia de uma das ações penais 

envolvendo licitações da Petrobras27: 

A organização criminosa assim delimitada contava principalmente 

com a associação dos denunciados agindo de forma estruturalmente 

ordenada, caracterizada pela divisão formal e informal de tarefas e 

com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem indevida 

derivada dos crimes de cartel, fraude a licitações, corrupção ativa, 

passiva e lavagem de dinheiro em relação a obras contratadas pela 

PETROBRAS no âmbito das diretorias de Abastecimento e de 

Serviços comandadas então por [...]28 e [...]29. 

Entretanto, apesar de as denúncias do Ministério Público – e 

eventualmente as sentenças – afirmarem estar presentes os requisitos de 

materialidade e autoria da prática do crime de cartel, na grande maioria, o 

órgão denunciante opta por não o imputar aos denunciados. Ainda assim, é 

evidente o esforço de relacionar a corrupção às condutas colusivas, conforme 

se depreende do trecho a seguir: 

A título de exemplificação é possível apontar que [...]30 e [...]31 

tomavam as providências necessárias, por si próprios ou influenciando 

os seus subordinados, para promover: i) a aceleração dos 

procedimentos licitatórios e de contratação de grandes obras, 

 

27 Processo Penal nº 5083351-89.2014.404.7000. 
28 Funcionário do alto escalão da Petrobras. 
29 Funcionário do alto escalão da Petrobras. 
30 Funcionário do alto escalão da Petrobras. 
31 Funcionário do alto escalão da Petrobras. 
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sobretudo refinarias, dispensando etapas necessárias à correta 

avaliação da obra, inclusive o projeto básico; ii) a aprovação de 

comissões de licitações com funcionários inexperientes; iii) o 

compartilhamento de informações sigilosas ou restritas com as 

empresas integrantes do Cartel; iv) a inclusão ou exclusão de empresas 

cartelizadas dos certames, direcionando-os em favor da(s) 

empreiteira(s) ou consórcio de empreiteiras selecionado pelo 

“CLUBE”; (...)32 

Ou ainda:  

A propina foi paga principalmente para que eles não obstaculizassem 

o funcionamento do cartel e os ajustes fraudulentos das licitações, 

comprando a sua lealdade em detrimento da Petrobrás.33 

Por outro lado, identificam-se 3 (três) processos dentre os 17 

(dezessete) em que há efetiva imputação da prática tipificada no artigo 4º, I 

e II, da Lei 8.137/1990, (i) um deles com foro na Justiça Federal do Paraná, 

relativo às obras de montagem industrial da Petrobras34; (ii) outro na do Rio 

de Janeiro, relativo às obras de reforma do Maracanã, de urbanização das 

favelas e do Arco Metropolitano35; e (iii) por fim, na Justiça Federal de São 

Paulo, atinente às obras do Sistema Viário de São Paulo36. 

Apenas os dois últimos possuem agentes públicos entre os 

denunciados por cartel, que vão desde ex-Governador do Rio de Janeiro até 

diretores de empresas públicas, além de funcionários e administradores de 

empresas participantes dos supostos acordos anticompetitivos. Desses 3 

processos, até a conclusão da pesquisa, apenas uma sentença havia sido 

proferida, na ação penal que julgou cartel nas obras do Sistema Viário e 

condenou diretor da Dersa pelo crime de cartel. Nota-se, portanto, que o 

único condenado pela referida prática é um agente público, incidindo, 

inclusive, a causa agravante prevista no art. 12, II, da Lei 8.137/1990. Ele 

teria atuado principalmente na articulação da divisão do mercado, i.e., na 

 

32 Processo Penal nº 5083360-51.2014.404.7000. 
33 Processo Penal nº 5036528-23.2015.404.7000. 
34 Processo Penal nº 5046120-57.2016.404.7000. 
35 Processo Penal n° 0017513-21.2014.4.02.510. 
36 Processo Penal nº 0011507-87.2018.403.6182. 
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alocação dos diversos lotes licitados e contratos entre as empresas envolvidas 

no conluio. 

Em comparação aos processos e inquéritos administrativos em 

trâmite no Cade, as denúncias trazem acusações mais detalhadas da 

participação dos agentes públicos na prática dos supostos delitos. Entretanto, 

apesar da distinção nos tratamentos jurídicos nas diversas esferas, em todas 

as análises os agentes cumpriam papel de grande relevância nas condutas 

anticompetitivas.  

6. Conclusão 

A participação dos agentes públicos na articulação dos cartéis 

investigados pelo Cade no âmbito da operação Lava-Jato se mostrou, na 

maior parte dos casos, de grande relevância para o sucesso dos acordos 

anticompetitivos, seja por meio da simples omissão ou permissividade às 

estratégias colusivas, seja no envolvimento direto na implementação dos 

objetivos do cartel. 

Os membros da administração mencionados nos históricos da 

conduta integravam os mais variados níveis hierárquicos, indo desde 

Ministros, Governadores e Prefeitos a funcionários do escalão operacional. 

Observa-se maior envolvimento de agentes de elevado escalão, como 

Secretários de Governo e gestores de estatais e órgãos públicos. Isso porque 

geralmente coordenavam a execução dos projetos que envolviam as 

licitações e obras objeto dos supostos acordos competitivos, possuindo 

considerável ingerência sobre os certames. 

A despeito do papel desempenhado por servidores públicos, a tônica 

da análise da autoridade concorrencial repousa na atuação das empresas que 

fazem parte do cartel e das pessoas físicas que as integram. Com isso, não 

inclui nenhum agente da administração no polo passivo de seus processos e 

inquéritos, ainda que em todos os Históricos da Conduta observados se faça 

presente alguma menção, específica ou genérica, à colaboração entre Poder 

Público e participantes das condutas descritas. Figuram, portanto, como 

elementos secundários da narrativa da infração à Ordem Econômica trazida 

pelos Acordos de Leniência, conferindo-lhe maior robustez e materialidade, 

e não como seus sujeitos principais.  

Já na seara penal, ainda que a imputação do crime de cartel seja 

secundária na operação Lava-Jato, não há, no que diz respeito ao 
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oferecimento da denúncia, distinção entre agentes públicos e privados, 

diferentemente da abordagem antitruste. 

Outro contraste entre os enfoques das autoridades pode ser visto no 

fato de que, nos procedimentos em trâmite no Cade, as referências a atos 

praticados por funcionários públicos não são acompanhadas da menção a 

vantagens ilícitas por suas eventuais colaborações com os cartéis37. 

De forma geral, o contexto jurídico, as controvérsias e os debates 

suscitados pela repercussão da operação Lava-Jato nas diversas esferas do 

Direito trouxeram à tona a importância de discutir mais a fundo temas como 

a intersecção entre combate à corrupção e a política de defesa da 

concorrência. Essa preocupação é revelada na presença cada vez maior de 

relatos de participação de agentes públicos na descrição de condutas 

anticompetitivas em sede dos Acordos de Leniência celebrados junto ao 

Cade. Deve-se questionar, contudo, se este aumento da percepção do 

envolvimento desses agentes poderá estimular medidas efetivas de repressão 

e dissuasão da prática de cartéis em licitações, de forma a abranger os 

membros do Poder Público que viabilizaram e facilitaram sua 

implementação. 
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RECUSA DE CONTRATAR POR MOTIVAÇÃO AMBIENTAL E 

RACIONALIDADE ECONÔMICA: O PAPEL DO DIREITO 

ANTITRUSTE NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

Levi Borges de Oliveira Veríssimo 

Resumo: O presente estudo tem por objetivo responder à seguinte pergunta: 

a recusa de contratar motivada pela defesa do meio ambiente constitui 

infração à ordem econômica na forma do artigo 36 da Lei n. 12.529, de 2011 

(Lei de Defesa da Concorrência)? A questão surge no momento em que 

empresas estrangeiras se recusaram a negociar produtos brasileiros em razão 

de preocupação com queimadas e desflorestamento na região amazônica. 

Para tanto, o estudo analisa o panorama legal aplicável (constitucional, civil 

e concorrencial), bem como a jurisprudência antitruste nacional e 

estrangeira. Por fim, o estudo busca aplicar as teorias e precedentes relativos 

à racionalidade da recusa de contratar aos casos fundados em motivação 

ambiental. O estudo conclui que a análise da conduta não prescinde da 

avaliação de eventuais impactos concorrenciais. 

Palavras-chave: Direito Antitruste. Direito Ambiental. Recusa de contratar. 

Desmatamento. Impactos concorrenciais. 

Keywords: Antitrust Law. Environmental Law. Refusal to deal. 

Deforestation. Competition impacts. 

1. Introdução 

A evolução e complexidade dos mercados modernos 

transformaram as  relações comerciais, que passaram a abranger e considerar 

um número crescente de fatores externos aos meramente econômicos. Temas 

de interesse social, como a repercussão ambiental, trabalhista e consumerista 

dos negócios ganham gradativa importância na avaliação dos impactos das 

transações. Nesse sentido, recentemente, empresas importadoras de produtos 

brasileiros comunicaram o boicote ao mercado nacional, impondo como 

condição aos exportadores que comprovassem o cumprimento das normas 

de preservação ambiental assumidas pelo Brasil.  

Para além dos efeitos diplomáticos e simbólicos das medidas, a 

postura repercute em diferentes esferas do mundo jurídico. O objetivo do 
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presente estudo é avaliar a legalidade da medida sob a ótica concorrencial, 

em que o mecanismo adotado pelas empresas é conhecido como recusa de 

contratar. Tal avaliação, no entanto, não pode ser feita de maneira isolada no 

ordenamento jurídico, de modo que consideraremos também o regramento 

constitucional e civil aplicável à hipótese. 

Do ponto de vista constitucional e civil, a autonomia da vontade, 

liberdade de iniciativa e de contratar balizam a postura das empresas nos 

respectivos mercados, sempre em observância aos princípios gerais do 

direito e à função social do contrato.  Com efeito, o Direito Antitruste, 

enquanto instrumento de política pública, evoluiu ao longo dos anos: de 

ferramenta de combate aos cartéis, na parte final do século XIX, a 

instrumento de política econômica, na segunda metade do século XX. A 

doutrina econômica atual converge, de certo modo, que o bem-estar 

econômico é o objetivo da política antitruste.  

Assim, do ponto de vista antitruste, o enquadramento jurídico da 

prática não encontra resposta simples ou única. Embora, em regra, um agente 

econômico não tenha a obrigação de negociar com concorrentes, a eventual 

imposição de obrigação de contratar com concorrente poderia ser entendida 

inclusive como incompatível com os objetivos do Direito Antitruste, que tem 

como premissa a livre-concorrência. Contudo, tribunais e agências de defesa 

da concorrência entendem ser possível classificar a recusa de contratar como 

ilícito antitruste em determinadas hipóteses.  

Trata-se da situação em que o agente econômico deixa de negociar 

determinado bem ou serviço com outros agentes econômicos. No âmbito 

concorrencial, a questão levanta preocupações especialmente - mas não 

exclusivamente - quando o bem ou serviço cujo acesso é negado tem caráter 

indispensável para a empresa que não pôde contratá-lo. Desse modo, 

entende-se que a racionalidade econômica da medida deve ser abordada sob 

diferentes óticas, conforme o caso concreto. 

Nesse contexto, o presente estudo tem por objetivo responder à 

seguinte pergunta: a recusa de contratar por motivação ambiental constitui 

infração à ordem econômica na forma do artigo 36 da Lei n. 12.529, de 2011 

(Lei de Defesa da Concorrência)? Para tanto, analisaremos inicialmente a 

liberdade de iniciativa e a liberdade de contratar sob as óticas do Direito 

Constitucional e Civil, para que sejam extraídas diretrizes gerais de 

interpretação. Em seguida, passaremos abordaremos a racionalidade da 

prática do ponto de vista antitruste, brasileiro e estrangeiro, inclusive com a 
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análise jurisprudencial. Por fim, o estudo busca aplicar as teorias e 

precedentes relativos à racionalidade da recusa de contratar aos casos 

fundados em motivação ambiental. 

2. Breves comentários sobre livre iniciativa e liberdade de contratar 

A liberdade de contratação é importante fator na concorrência entre 

agentes econômicos. A dinâmica competitiva depende, em maior ou menor 

medida, da opção dos agentes pela contratação desse ou daquele produto ou 

serviço. Não sem razão, a Constituição Federal estabelece no rol de 

fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, IV) a livre iniciativa, 

da qual decorre a liberdade de contratar. Conforme a lição de Marlon 

Tomazette: 

Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a livre 

iniciativa (art. 1º, IV, da Constituição Federal), pelo qual deve-se 

garantir aos indivíduos o acesso às atividades e o seu exercício. Tal 

princípio tem uma função social, ele não é absoluto e deve 

compatibilizar com outros princípios constitucionais, sobretudo os 

princípios da função social da propriedade e da livre concorrência. 

Assim, o princípio da livre iniciativa não representa uma liberdade 

econômica absoluta; o Estado pode limitar a liberdade empresarial, 

respeitando os princípios da legalidade, igualdade e 

proporcionalidade, ponderando os valores da livre iniciativa e da livre 

concorrência1. 

Segundo o artigo 421 do Código Civil, a liberdade de contratar será 

exercida em razão e nos limites da função social do contrato. A recente 

edição da Medida Provisória nº 881, popularmente conhecida como “MP da 

Liberdade Econômica” e autodenominada “Declaração de Direitos da 

Liberdade Econômica”, acrescentou à parte final do referido dispositivo a 

expressão “observado o disposto na Declaração de Direitos de Liberdade 

Econômica”. 

Com inspiração de viés liberal, a Declaração incluiu também o 

parágrafo único ao artigo 421, que diz prevalecer o princípio da intervenção 

 

1 TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial, Volume 1: teoria geral 

e direito societário – 5ª ed. – São Paulo: Atlas, 2013, p. 629 – 630. 
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mínima do Estado nas relações contratuais privadas, sendo “excepcional” a 

revisão contratual determinada de forma externa às partes. 

Nesse sentido, sabe-se que o conceito de livre iniciativa surgiu em 

momento histórico no qual predominavam os ideais do liberalismo clássico. 

Naquele cenário, as liberdades de empreender e contratar eram entendidas 

da maneira mais ampla e menos restritiva possível. Conforme a lição de José 

Afonso da Silva, até a década de 1920, a liberdade de iniciativa econômica 

significava aos proprietários a possibilidade de troca e uso de bens, como 

decorrência do caráter absoluto da propriedade e da autonomia da vontade2.  

Por outro lado, necessário destacar que a liberdade de iniciativa 

jamais foi um direito absoluto, mesmo no auge do liberalismo clássico. A 

transformação do direito constitucional e a afirmação do interesse social nos 

ordenamentos jurídicos, bem como a necessidade de evitar que a liberdade 

de contratar seja usada de forma contrária ao seu propósito, levaram à 

formulação de regras limitadoras desses direitos. Portanto, embora 

represente o exercício da autonomia da vontade, a recusa de contratar deve 

observar os princípios e as cláusulas gerais do direito civil, especialmente 

sua função social. 

Nesse sentido, Tércio Sampaio Ferraz Jr. lembra que o fato das 

atividades econômicas serem, em regra, desempenhadas por agentes 

privados, não significa uma “ordem laissez faire”, pois a livre iniciativa se 

conjuga com a valorização do trabalho humano. Assim, diz o autor, “não há 

(...) um sentido absoluto e ilimitado na livre iniciativa, que por isso não 

exclui a atividade normativa e reguladora do Estado”3. 

Em linhas gerais, entende-se que a recusa de contratar é compatível 

com o ordenamento constitucional e civil - e até mesmo decorre logicamente 

do conceito de livre iniciativa. De toda forma, mesmo nesse âmbito o 

ordenamento jurídico impõe limites gerais a essa recusa, principalmente - 

mas não limitando-se - a boa-fé e o princípio da sociabilidade. 

 

2 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 16ª ed. São 

Paulo: Malheiros, 1999, pp. 767-768). 
3 FERRAZ JUNIOR, Técio Sampaio. A economia e o controle do Estado, 

parecer publicado no jornal O Estado de S. Paulo, p. 50, em 04.06.1989, apud 

GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 5ª ed., São 

Paulo: Malheiros, 2000, p. 232. 



Prêmio IBRAC-TIM 2019 

344 

Assim, sem a pretensão de discutir propriamente todas as formas 

de limitação da livre iniciativa e da liberdade de contratar, o ordenamento 

jurídico pátrio consagrou um sistema de  intervenção do Estado na economia, 

inclusive em relação à liberdade de contratar, para que seja garantido o 

interesse coletivo e a livre-concorrência. No mesmo sentido, conforme 

ensina Eros Grau, a livre concorrência estabelecida no art. 170 da 

Constituição Federal pressupõe a “desigualdade ao final da competição, a 

partir, porém, de um quadro de igualdade jurídico-formal4”. 

 3. A recusa de contratar sob o ponto de vista concorrencial. 

Há uma tensão natural entre a doutrina antitruste e a imposição da 

obrigação de contratar. Em tese, a aplicação do direito antitruste tem como 

premissa a noção de que a concorrência entre agentes aumenta o bem-estar 

do consumidor - de modo que obrigá-los a cooperar violaria tal premissa. 

Conforme observa Calixto Salomão Filho: 

Nem sempre uma regra concorrencial que sancione a recusa de 

contratar estará excepcionando o princípio da liberdade de iniciativa. 

É o que ocorre, por exemplo, nos casos de rompimento injustificado 

das relações negociais, o caso mais recorrente em matéria de aplicação 

do dispositivo a respeito da recusa de contratar.  

(...) 

O princípio da força obrigatória dos contratos dá o tom e os limites 

para a interpretação do princípio da liberdade de iniciativa no campo 

privado (ainda que, obviamente, a liberdade de iniciativa não se 

resuma à liberdade de contratar)5. 

Calixto Salomão Filho6 divide em três as hipóteses de recusa de 

contratar: (i) recusa de contratar em mercados caracterizados pela existência 

de bens de utilidade pública; (ii) recusa de contratar em mercados 

 

4 GRAU, Eros Roberto. In: Comentários à Constituição do Brasil. Coord. 

CANOTILHO, J. J. Gomes. MENDES, Gilmar Ferreira. SARLET, Ingo 

Wolfgang. STRECK, Lênio Luiz. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 244. 
5 SALOMÂO FILHO, C. Direito Concorrencial. São Paulo: Malheiros, p. 535. 
6 SALOMÃO FILHO, C. Direito Concorrencial. São Paulo: Malheiros, 2013, 

pp. 537-546. 
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caracterizados por deficiências de informação; e (iii) recusa de contratar nas 

relações horizontais ou verticais.  Em todos os casos, Calixto Salomão afirma 

que o direito antitruste não admite a caracterização de práticas per se. Assim, 

o que difere as formas de recusa é a justificativa, que deve ser convincente. 

Para avaliar a justificativa, o autor aponta que é necessário 

considerar o sujeito ativo da recusa de contratar (se detém poder de mercado) 

e a natureza da relação jurídica em que a prática se deu. Por fim, a 

caracterização da relação como horizontal ou vertical qualificaria as 

justificativas como aceitáveis ou não – considerando fatores como 

dependência econômica e caráter essencial do serviço. 

No caso de recusa de contratar horizontal, os agentes econômicos 

acordam, expressa ou tacitamente, a exclusão de determinados concorrentes 

dos serviços prestados. Por se tratar de relação horizontal, tais casos são mais 

comuns envolvendo associações e entidades de padronização, que podem 

deixar de contratar ou fornecer certificação a determinado concorrente - 

boicote -, como meio de restringir a concorrência e dividir o mercado. A 

recente discussão sobre a boicote aos filmes do Netflix na cerimônia do 

Oscar é um exemplo de recusa de contratar horizontal7. Nesses casos, a 

justificativas seriam convincentes se o processo seletivo é essencial para a 

associação (em razão de critérios de qualidade). 

Por sua vez, as recusas de contratação verticais ocorrem quando 

agentes que se relacionam na mesma cadeia produtiva como fornecedor e 

adquirente. Assim, haveria recusa de contratar vertical quando determinado 

fabricante de peças automotivas deixasse de fornecer equipamentos a 

determinada montadora. Como não há, necessariamente, concorrência entre 

agentes nessa hipótese, há maior probabilidade que a conduta seja motivada 

por motivação anticompetitiva. 

O potencial efeito anticoncorrencial da recusa de contratar decorre, 

ainda, da possibilidade de empresa dominante estar verticalmente integrada 

com um concorrente à jusante ou à montante, de modo que há incentivo para 

 

7 The Verge: Justice Department says attempts to prevent Netflix from Oscars 

eligibility could violate antitrust law 

https://www.theverge.com/2019/4/2/18292773/netflix-oscars-justice-

department-warning-steven-spielberg-eligibility-antitrust-law. Acesso em 

10.09.2019. 

https://www.theverge.com/2019/4/2/18292773/netflix-oscars-justice-department-warning-steven-spielberg-eligibility-antitrust-law
https://www.theverge.com/2019/4/2/18292773/netflix-oscars-justice-department-warning-steven-spielberg-eligibility-antitrust-law
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utilizar seu poder no mercado   para diminuir o  grau de concorrência que 

enfrenta no mercado secundário. 

Ainda quanto à abordagem concorrencial do tema, o ordenamento 

jurídico brasileiro pune as infrações à ordem econômica na forma do art. 36 

da Lei n. 12.529, de 2011 (correspondente ao art. 21, XII, da Lei 8.884, de 

1994), que veda condutas que por objeto os seguintes efeitos: (i) limitar, 

falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre 

iniciativa; (ii) dominar mercado relevante de bens ou serviços; (iii) aumentar 

arbitrariamente os lucros; e (iv) exercer de forma abusiva posição dominante. 

Segundo o teor expresso da norma, a recusa de contratar pode ser 

vista como um ilícito antitruste tanto sob a ótica vertical como horizontal. O 

art. 36, §3º, XI, da Lei n. 12.529, de 2011, estabelece expressamente que 

recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro das condições de 

pagamento normais aos usos e costumes comerciais, caracteriza infração da 

ordem econômica. No entanto, apesar da previsão legal expressa, a 

jurisprudência do Cade não considera a recusa de contratar um ilícito 

concorrencial per se, pautando-se na liberdade de iniciativa, desde que a 

conduta não acarrete danos à concorrência, a exemplo do entendimento 

firmado no Processo Administrativo nº 08012.010483/2011-94 (E-

Commerce Media Group v. Google Inc.).  

A recusa de contratar foi analisada por ocasião do julgamento do 

Processo Administrativo 53500.000359/99, em que a DirecTV pleiteava 

acesso ao sinal aberto da Rede Globo. No caso, o Cade considerou que o 

sinal aberto não era uma essential facility, de modo que seria lícita a recusa 

em contratar8. Cabe destacar, no entanto, que a jurisprudência do Cade sobre 

o tema ainda é incipiente, uma vez que diversos casos são encerrados por 

termos de compromisso de cessação, sem um exame de mérito pelo tribunal.  

No âmbito do Processo Administrativo nº 08012.007505/2002-48, 

a Helicópteros do Brasil S.A. – Helibrás foi acusada de recusa de fornecer 

manuais de serviços técnicos de suas aeronaves à concorrente Líder 

Signature S.A. Segundo a representação, a única justificativa para a recusa 

seria o desejo de monopolizar o mercado de serviços técnicos de 

manutenção. A empresa representada firmou Termo de Compromisso de 

Cessação de Prática homologado em 2005, obrigando-se a fornecer os 

manuais referentes aos helicópteros da marca Eurocopter às empresas 

prestadoras de serviços de manutenção dessas aeronaves. 

 

8 Vide, ainda, PA 08012.003048/01-31 (Associação NeoTV vs. Globo S.A.). 
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 Ressalte-se que a preocupação concorrencial relativa à recusa de 

contratar é maior especialmente quando o objeto do contrato é uma 

infraestrutura essencial (essential facility9). Nesse contexto, dado que a 

recusa de acesso à infraestrutura tem o condão de inviabilizar a própria 

atividade empresarial dos concorrentes, há na jurisprudência antitruste a 

tendência de caracterização da conduta como ilícito per se. O entendimento 

da Conselheira Ana Frazão no Processo Administrativo nº 

08012.003918/2005-14 sintetiza esse entendimento: 

O raciocínio, aliás, é semelhante ao não compartilhamento de essential 

facility. Em regra, não sendo possível uma solução estrutural para o 

problema, dada a impossibilidade de o bem ser duplicado, a regulação 

exige que o acesso aos bens essenciais seja garantido com preços e 

condições que tornem viável e competitiva a atividade das empresas 

que deles dependem. No setor de telecomunicações, essa obrigação 

está prevista no art. 152 da Lei 9.472/1997. Isso, entretanto, não afasta 

a incidência da legislação antitruste, caso haja o uso indevido do 

referido bem, que poderá ser punido como uma recusa ilegítima ao 

dever de contratar. 

No cenário internacional, o Federal Trade Commission, 

agência americana competente para aplicação da legislação antitruste, 

define a recusa de contratar da seguinte forma: 

 

9 “Geralmente, uma estrutura é considerada como "essencial" se os concorrentes 

não conseguem competir no mercado sem o acesso a ela. O segundo elemento, 

que a duplicação da estrutura pode ser impraticável ou irrazoável, não pode ser 

comprovado somente pela demonstração de que o acesso à estrutura da 

Representada é mais econômico quando comparado com outras alternativas. 

Como a própria palavra 'essencial' indica, um demandante deve demonstrar mais 

do que inconveniência ou perda econômica; ele precisa demonstrar que uma 

alternativa para a estrutura não é factível. O terceiro elemento, recusa de acesso, 

pode ser uma recusa completa ou uma recusa construída - como por exemplo 

taxas irrazoáveis ou alterações no serviço. O quarto elemento é relacionado com 

os fatos e parece não existir padrões gerais de avaliação”. Vide: OCDE, Policy 

Roundtables: Refusals to Deal. Disponível em: 

<https://www.oecd.org/daf/43644518.pdf>. Acesso em 06.09.2019. 

https://www.oecd.org/daf/43644518.pdf
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Em geral, qualquer negócio - mesmo um monopólio - pode escolher 

seus parceiros comerciais. Contudo, em alguns casos, pode haver 

limites relativos a essa liberdade para empresas com poder de 

mercado. Enquanto tribunais tentam definir as hipóteses em que a 

empresa com poder de mercado viola a lei antitruste ao se recusar a 

negociar com outras empresas, o foco é em como a recusa de venda 

auxilia a empresa monopolista a manter o monopólio, ou permite que 

o monopolista use o monopólio em um mercado para tentar 

monopolizar outro mercado. 

(...) 

Uma das áreas mais incertas do direito antitruste é relacionado com o 

dever de negociação de um monopolista com seus rivais. 

Normalmente, uma empresa não é obrigada a negociar com seus 

competidores. Na verdade, impor obrigações a uma empresa para 

negociar com seus competidores vai de encontro a outras regras 

antitruste que desencorajam acordos entre rivais que podem restringir 

a competitividade. Contudo, em determinados casos, cortes definiram 

como ilícito concorrencial quando uma empresa com poder de 

mercado se recusou a negociar com seu concorrente. Por exemplo, se 

o monopolista se recusa a vender um produto ou a prestar um serviço 

a um competidor que é oferecido para outros rivais, ou, se a empresa 

monopolista fez negócios com um concorrente e depois parou, é 

necessário um motivo comercial legítimo para a monopolista ter 

adotado tais políticas. Os tribunais continuarão a desenvolver 

entendimentos nessa área10. 

 

10 Tradução livre do seguinte trecho: In general, any business — even a 
monopolist — may choose its business partners. However, under certain 

circumstances, there may be limits on this freedom for a firm with market power. 
As courts attempt to define those limited situations when a firm with market 

power may violate antitrust law by refusing to do business with other firms, the 

focus is on how the refusal to deal helps the monopolist maintain its monopoly, 
or allows the monopolist to use its monopoly in one market to attempt to 

monopolize another market.(...) One of the most unsettled areas of antitrust law 

has to do with the duty of a monopolist to deal with its competitors. In general, 

a firm has no duty to deal with its competitors. In fact, imposing obligations on 

a firm to do business with its rivals is at odds with other antitrust rules that 
discourage agreements among competitors that may unreasonably restrict 

competition. But courts have, in some circumstances, found antitrust liability 

when a firm with market power refused to do business with a competitor. For 
instance, if the monopolist refuses to sell a product or service to a competitor 
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Tanto no âmbito europeu quanto no americano, os tribunais e 

agências de defesa da concorrência convergem no sentido de considerar 

prática anticoncorrencial a recusa de contratar quando o objeto é uma 

infraestrutura essencial. Nesses casos, prevalece o entendimento que 

franquear o acesso ao bem ou serviço é indispensável para a atividade dos 

demais agentes, sendo função do direito antitruste impor à empresa 

dominante a obrigação de franquear acesso à essential facility, sob pena de 

limitar a concorrência ilegalmente. 

As autoridades de defesa da concorrência na Europa e nos Estados 

Unidos divergem quanto à abordagem da prática, conforme ensina Priscila 

Brolio Gonçalves: 

No direito comparado norte-americano e europeu, além da tradicional 

separação entre práticas horizontais e verticais, é possível distinguir 

entre (i) recusas em situações de monopolização (EUA, artigo 2º do 

Sherman Act) ou dominância (Europa, artigo 82 do Tratado de Roma) 

e (ii) as recusas decorrentes de acordos (horizontais e verticais), onde 

a demonstração de poder de mercado, em princípio, é desnecessária 

ou mitigada. As últimas encontram-se abarcadas no artigo 1º do 

Sherman Act, nos EUA, e no artigo 81 do Tratado de Roma, na 

Europa, podendo-se ainda, em ambas as categorias, segregar entre 

restrições de compra e restrições de venda11. 

Recentemente, os tribunais têm discutido também a potencial 

ilicitude da recusa de contratar em mercados de tecnologia, como hardwares 

e softwares. Nesses casos, o fechamento de mercado pode ser prejudicial aos 

 

that it makes available to others, or if the monopolist has done business with the 

competitor and then stops, the monopolist needs a legitimate business reason for 

its policies. Courts will continue to develop the law in this area. Vide: < 

https://www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide-antitrust-

laws/single-firm-conduct/refusal-deal>. Acesso em 20.09.2019. 
11 GONÇALVES, P. B. A obrigatoriedade de contratar como sanção fundada no 

direito concorrencial brasileiro. Tese de doutorado. São Paulo: USP, 2008, p. 

116. 

https://www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide-antitrust-laws/single-firm-conduct/refusal-deal
https://www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide-antitrust-laws/single-firm-conduct/refusal-deal
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agentes em razão do chamado efeito de rede12, gerado pelo número de 

usuários da plataforma13. 

Em linhas gerais, a preocupação das autoridades concorrenciais 

para esse tipo de conduta está ligada à eventual abuso de poder econômico, 

traduzida na análise - passível de críticas -  da participação de mercado do 

agente que se recusa a contratar em relação aos concorrentes. Além disso, os 

potenciais efeitos das condutas também são fator levado em conta nesse tipo 

de investigação14. Tem-se, portanto, dois fatores de análise para 

caracterização da recusa de contratar como ilícito concorrencial na 

jurisprudência estrangeira: (i) o poder de mercado do agente, com base em 

sua participação de mercado e (ii) os efeitos potenciais ou concretos da 

medida em relação aos concorrentes. A doutrina aponta, ainda, para a 

necessidade de avaliação da justificativa do agente para adoção da prática, 

considerando ainda a natureza da relação jurídica entre os agentes. 

Giogio Monti15 aponta que desde a década passada perdeu força 

nas cortes europeias a chamada “Doutrina Metro”.  No caso Metro16, a Corte 

Europeia levou em conta as especificidades do mercado relevante em 

questão para avaliar a potencial lesividade da recusa de contratar. Surgiu, 

 

12 Os efeitos de rede foram definidos por Jeffrey Rohlfs em 1974. São mercados 

caracterizados por dois ou mais lados distintos conectados por uma plataforma 

que gera externalidades positivas para os dois lados.  Em mercados tecnológicos, 

os usuários de determinado software ou hardware tendem a se agregar em uma 

das pontas do mercado, contribuindo para o crescimento de consolidação do 

poder de mercado da plataforma. Para mais sobre o assunto, vide: EVANS, S.; 

SCHMALENSEE. Network Effects: March to the Evidence, Not to the Slogans. 

Antitrust chronicle, 2017. 
13 “O  grau  de  concorrência  depende  diretamente  da  compatibilidade  entre  

os diferentes programas que permitem utilizar e operacionalizar o sistema 

tecnológico;quanto  maiores  essas  compatibilidades,  menores  são  os  custos  

de  transferência”. HERSCOVICI, A. Economia de redes, externalidades e 

estruturas de mercado: o conceito de concorrência qualitativa. In Revista 

Brasileira de Inovação, Campinas (SP), 12 (1), p.45-72,  janeiro/junho 

2013https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rbi/article/view/8649054/

15603. 
14 GONÇALVES, P. B. op. Cit. p. 154. 
15 MONTI, G. EC Competition Law. Cambridge: University Press, 2007. 
16  Caso C-26/76, Metro-SB-Grossmärkte GmbH v Commission [1977] ECR I-

1875. 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rbi/article/view/8649054/15603
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rbi/article/view/8649054/15603
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então, a “Doutrina Metro”, utilizada em diversos casos pelas cortes 

europeias17.  

Nesse escopo, considerando-se que o objetivo do presente estudo é 

analisar a recusa de contratar sob justificativa ambiental, não abordaremos 

as demais diferenças entre as hipóteses de recusa de contratar, mas os efeitos, 

legalidade e racionalidade da recusa por justificativa ambiental no capítulo 

seguinte. Nesse cenário, analisaremos a seguir a racionalidade econômica da 

recusa de contratar por motivação ambiental. 

4. O enquadramento jurídico da motivação ambiental para recusa de 

contratar  

Como visto no início do estudo, diversas empresas manifestaram 

publicamente, no ano de 2019, a suspensão de negociação com fornecedores 

brasileiros em razão de discordâncias ligadas à política ambiental do 

Governo Federal. Em agosto, as empresas Timberland, Kipling e Vans 

anunciaram que deixariam de comprar couro brasileiro em razão do aumento 

no número de queimadas18. Em setembro, a varejista H&M anunciou que 

deixaria de adquirir couro brasileiro pelo mesmo motivo19. No mesmo mês, 

um grupo de 230 fundos de investimentos solicitaram em manifesto que o 

Brasil adote medidas eficazes contra as queimadas e o desmatamentos na 

região amazônica - sem, no entanto, adotar a recusa de contratar20. 

Desse modo, considerando que o direito concorrencial não trata a 

recusa de contratar como um ilícito per se, mas se vale regra da razão diante 

desses casos, pergunta-se se a recusa de contratar por motivação ou 

 

17 Ilustrativamente, vide Caso n. 99/79 Lancome SA v Etos BV [1980] ECR 

2511 e Caso n. 31/80 L’Oreal NV v de Nieuwe AMCK [1980] ECR 3775..  
18 Folha de S. Paulo: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/08/gestora-

da-kipling-timberland-e-vans-confirma-suspensao-de-compra-de-couro-

brasileiro.shtml. Acesso em 19.09.2019. 
19 Exame: https://exame.abril.com.br/negocios/hm-suspende-compra-de-couro-

do-brasil-devido-a-queimadas-da-amazonia/. Acesso em 19.09.2019. 
20 Folha de S. Paulo: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/09/230-

fundos-que-administram-r-65-trilhoes-exortam-brasil-a-proteger-a-

amazonia.shtml. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/08/gestora-da-kipling-timberland-e-vans-confirma-suspensao-de-compra-de-couro-brasileiro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/08/gestora-da-kipling-timberland-e-vans-confirma-suspensao-de-compra-de-couro-brasileiro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/08/gestora-da-kipling-timberland-e-vans-confirma-suspensao-de-compra-de-couro-brasileiro.shtml
https://exame.abril.com.br/negocios/hm-suspende-compra-de-couro-do-brasil-devido-a-queimadas-da-amazonia/
https://exame.abril.com.br/negocios/hm-suspende-compra-de-couro-do-brasil-devido-a-queimadas-da-amazonia/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/09/230-fundos-que-administram-r-65-trilhoes-exortam-brasil-a-proteger-a-amazonia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/09/230-fundos-que-administram-r-65-trilhoes-exortam-brasil-a-proteger-a-amazonia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/09/230-fundos-que-administram-r-65-trilhoes-exortam-brasil-a-proteger-a-amazonia.shtml
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justificativa ambiental é medida legítima no direito concorrencial brasileiro.  

Certamente, a ausência de precedentes administrativos e judiciais sobre o 

assunto é um obstáculo do ponto de vista metodológico, de modo que, para 

responder tal pergunta, nos valeremos da ponderação entre (i) tratamento 

dado pela Constituição Federal à liberdade de contratar e à proteção ao meio 

ambiente no contexto da ordem econômica (art. 170); e (ii) limitações 

impostas à recusa de contratar em precedentes nacionais e internacionais. 

Partindo da premissa de que não há resposta única para o problema, 

vimos que as autoridades de defesa da concorrência se preocupam com a 

recusa de contratar especialmente em duas ocasiões: (i) diante de agentes 

com poder de mercado e (ii) diante da possibilidade de efeitos 

anticoncorrenciais provenientes da conduta - analisáveis no caso concreto. 

Quanto ao primeiro ponto - agentes com poder de mercado - 

consideremos a hipótese extrema em que um agente detentor de poder de 

mercado (com participação superior a 30% em restrições verticais ou a 20% 

em casos de restrição horizontal) se recusa a contratar determinado produto 

com o argumento de proteger o meio ambiente. Consideremos, ainda, que a 

referida conduta trará efeitos concorrenciais sensíveis a outros agentes de 

mercado. Nesse cenário, seria necessário avaliar se a justificativa adotada 

pelo recusante é suficiente para afastar a incidência do art. 36, §3º, IX, da Lei 

de Defesa da Concorrência. 

Além dos pontos desdobramentos constitucionais e civis relativos 

à liberdade de contratar já abordados no presente artigo, a interseção entre 

proteção ambiental e defesa da concorrência está clara na Constituição 

Federal de 1988. Segundo o artigo 170 da Carta Constitucional, a ordem 

econômica, fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho, deve 

observar os princípios da livre concorrência e da defesa do meio ambiente.  

O texto constitucional de 1988 proclama, no referido artigo, a livre iniciativa 

e a valorização do trabalho humano como fundamentos da ordem econômica, 

pautados por diversos princípios (dentre eles, o de proteção ao meio 

ambiente).  

Ademais, sabe-se que os próprios meios de enforcement da política 

ambiental são de difícil aplicação, especialmente ferramentas de 

fiscalização. Nesse sentido, o caput do art. 225 da Constituição Federal 

impõe “ao Poder Público e à coletividade” o dever de defender e preservar o 

meio ambiente. Portanto, tem-se que o texto constitucional estabelece 

também aos agentes privados a incumbência de preservar o meio ambiente, 

sob pena de responsabilização. 
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Sabe-se, ainda, que o uso de mecanismos e meios sustentáveis de 

produção não raro significam aumento de custos para os agentes econômicos, 

especialmente no caso de necessidade de investimentos iniciais elevados 

(como alteração na matriz energética). Considerando as dificuldades 

econômicas e práticas do enforcement regulatório da legislação ambiental, a 

atuação de agentes privados na preservação do meio ambiental é não só 

desejável como necessária ao equilíbrio ecológico. 

Em regra, tal dever de preservação não impõe aos particulares a 

responsabilidade por danos causados por terceiros - de modo que a compra 

de produtos supostamente poluentes não acarreta a responsabilidade do 

adquirente. A exceção são os casos em que a lei em impõe do comprador a 

exigência de exibição de licença pelo vendedor como no caso de aquisição 

para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos 

de origem vegetal (cf. art. 46 da Lei de Crimes Ambientais - n. 9.605, de 

1998). Nesses casos, a recusa de contratar surge inclusive por obrigação 

legal. 

Resta saber se a recusa por motivação ambiental é suficiente para 

afastar a incidência da norma antitruste, do ponto de vista da racionalidade 

econômica. Em artigo de 1971, David Andrews21 apontava para a 

necessidade da utilização do direito antitruste para auxiliar na solução da 

crise ambiental. Segundo o autor, o sistema de preços falha ao levar em conta 

os danos ambientais impostos pelos poluidores aos demais - 

economicamente chamados de custos sociais externos. Veja que a poluição 

ambiental é um custo para toda a coletividade, e não apenas para os 

concorrentes ou fornecedores do agente que pratica a recusa de contratar. 

Nesse contexto, a cooperação entre agentes com vistas à redução 

da poluição ambiental seria também economicamente desejável, pois 

reduziria as externalidades negativas da poluição para grande quantidade de 

agentes. Trata-se, portanto, de medida mitigadora dos custos sociais da 

poluição, de iniciativa dos particulares - o que não é vedado pelo nosso 

ordenamento. 

A exceção da licitude da recusa de contratar por motivação 

ambiental não seria a primeira medida econômica adotada com vistas à 

redução da poluição: no âmbito do recém-celebrado acordo entre o Mercosul 

 

21 ANDREWS, David. Antitrust Law Meets the Environmental Crisis - An 

Argument for Accommadation, 1Ecology L. Q.840 (1971). 
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e a União Europeia, há cláusula expressa que possibilita às nações signatárias 

recusarem a aplicação de reduções tarifárias a produtos provenientes de áreas 

desmatadas ilegalmente. 

A título ilustrativo, lembramos que nos Estados Unidos há várias 

normas ambientais que estabelecem restrições competitivas aos agentes 

econômicos. A National Environmental Policy Act (conhecida pela sigla 

NEPA), de 1969,  estabelece que as ações governamentais federais devem 

levar em consideração os impactos ambientais da decisão. A Seção 101 da 

norma dispõe que o Governo Federal deverá “usar todos os meios e medidas 

para reunir e promover o bem-estar geral, criar e manter condições em que 

humanos e natureza podem existir em harmonia produtiva, e preencher os 

requerimentos sociais, econômicos e outros para futuras gerações de 

americanos”. A seção 102 estabelece que as agências governamentais devem 

utilizar “abordagem interdisciplinar sistemática” para tomada de decisões 

que impactem o meio ambiente. Nesse sentido, uma abordagem sistemática 

da recusa de contratar por motivação ambiental exigiria, também, a aplicação 

das normas ambientais e constitucionais ao caso.  

A aplicação do princípio da preservação ambiental ao contexto 

econômico não é uma inovação: decorre, em verdade, da própria aplicação 

do disposto no art. 170, VI, da Constituição Federal. Para que o mandamento 

constitucional seja sistemática e efetivamente aplicado, alcançado de fato a 

defesa e preservação do meio ambiente, é necessária a participação dos 

agentes privados. Assim, a motivação ambiental poderia ser considerada 

fundamentação suficiente para afastar a aplicação das sanções do art. 36 da 

Lei de Defesa da Concorrência, também em razão das externalidades 

positivas geradas pela medida. 

 Há de se destacar, contudo, que a análise dos efeitos 

concorrenciais da recusa e a natureza da relação jurídica dos agentes não 

podem ser desprezados nesses casos. Assim, havendo indícios de que a 

motivação ambiental é adotada para mascarar uma conduta anticompetitiva, 

cabe à autoridade antitruste impor as medidas previstas para cessação da 

prática. 

5. Conclusões 

Ao longo do presente estudo, vimos que a recusa de contratar é 

medida compatível com o texto constitucional e com a legislação civil, 
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embora haja restrições do ponto de vista antitruste. No âmbito concorrencial, 

há previsão expressa de ilicitude da recusa de venda ou prestação de serviços, 

conforme art. 36, §3º, XI, da Lei n. 12.529, de 2011. Entretanto, a própria 

jurisprudência admite a licitude da referida conduta, preocupando-se apenas 

com casos específicos, em razão de efeitos potenciais e do poder de mercado. 

Nesse cenário, vimos ao longo do presente estudo que a 

jurisprudência antitruste não enfrentou casos de recusa de contratar calcada 

na defesa do meio ambiente. De todo modo, a interpretação sistemática do 

ordenamento jurídico pátrio, bem como a racionalidade econômica da 

proteção ambiental permitem, em tese, a prática da recusa de contratar por 

motivação ambiental. Isso não significa, no entanto, que seja prescindível a 

análise de efeitos e poder de mercado (instrumentos tradicionais) nesses 

casos. Contudo, há de se considerar que a defesa do meio ambiente é 

elemento relevante para a análise antitruste, mesmo do ponto de vista da 

eficiência econômica, dada sua importância para a coletividade. 
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ANTITRUST PRIVATE ENFORCEMENT EM PLATAFORMAS DE 

DOIS LADOS: UM ESTUDO COMPARADO DA LEGITIMIDADE 

PROCESSUAL E DA ALOCAÇÃO DOS DANOS DECORRENTES 

DE PRÁTICAS ANTICOMPETITIVAS  

Lílian M. Cintra de Melo, 
Adriano Camargo Gomes 

Resumo: O artigo analisa o tratamento conferido ao comprador indireto 

(indirect purchase rule) nas ações de reparação de danos concorrencial no 

Brasil, tendo como referência as principais questões apresentadas no direito 

norte-americano a respeito do tema. A análise permite demonstrar que (i) a 

doutrina do comprador indireto possui um caráter híbrido, contemplando 

elementos processuais e materiais que precisam ser compreendidos para a 

sua correta aplicação; e (ii) a combinação desses aspectos, somada aos 

desafios dos avanços tecnológicos, repercute decisivamente na função das 

ações de reparação de danos concorrenciais. Por meio do método 

comparativo e analítico, o artigo aborda a legitimidade processual e o direito 

à reparação de danos concorrenciais nos Estados Unidos e no Brasil, 

destacando a importância da finalidade da ação de reparação, e apresentando 

reflexões e propostas.  

Palavras-chave: Direito da concorrência - Tutela Reparatória - Ação de 

Reparação de Danos Concorrenciais - Pass-on 

1. Introdução  

O art. 47 da Lei nº 12.529/2011 (Lei de Defesa da Concorrência) 

prevê a tutela reparatória de danos causados por condutas anticompetitivas e 

se refere ao exercício desse direito pelos “prejudicados”, por si ou por meio 

de legitimados coletivos. A questão que se coloca, então, é saber qual é o 

dano causado e quem são esses prejudicados. Afinal, diferentes tipos de 
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infração à ordem econômica podem causar danos a diferentes conjuntos de 

vítimas.1 

Nesse sentido, como os prejuízos causados por condutas 

anticompetitivas costumam se disseminar ao longo da cadeia produtiva do 

produto ou serviço afetado,2 a mensuração do dano considera três fatores: 

perdas de volume de vendas (output effect); sobrepreço ou aumento de custo 

(overcharge), e repasse do sobrepreço ao longo da cadeia produtiva (pass-on 

effect). Esse artigo se dedica à análise do último deles. 

O pass-on effect decorre do fato de que um produtor que adquiriu 

determinado insumo a preços anticompetitivos tenderá, na medida do 

possível, a repassar o sobrepreço decorrente da infração concorrencial aos 

consumidores de seus produtos e assim por diante até chegar ao consumidor 

final.3 O repasse apenas não é possível quando a infração é praticada em 

mercados nos quais o comprador dos produtos ou serviços afetados pela 

ilicitude é o próprio consumidor final.4  

A partir do reconhecimento do pass-on effect, a doutrina costuma 

distinguir os prejudicados por condutas anticompetitivas em compradores 

diretos (que sofreram danos em razão de relação jurídica direta com o 

infrator) e compradores indiretos (que são prejudicados principalmente por 

meio do repasse do sobrepreço na cadeia produtiva). 

Na experiência estrangeira, há sistemas jurídicos que não 

reconhecem o direito dos compradores indiretos à reparação de danos 

concorrenciais e que, consequentemente, não reconhecem sua legitimidade 

para propor ações reparatórias. Nos Estados Unidos, por exemplo, até maio 

de 2019, as cortes federais consideravam que os compradores indiretos não 

 
1 KESKE, Sonja E. Group Litigation in European Competition Law - A Law and 

Economics Perspective. 2009. 340 p. Tese (Doutorado), Erasmus Universiteit 

Rotterdam, Tübingen, 2009, p. 56. Tradução livre de: “different types of competition 

law infringements can harm different sets of victims”. 
2 CASELTA, Daniel Costa. Responsabilidade Civil por danos decorrentes da prática 

de cartel. São Paulo: Singular, 2016, p. 86. 
3 Idem ibidem, p. 86. 
4 Como explica Simon Vande Walle: “Antitrust violations often affect not only those 

who directly purchase a product or service at a supra-competitive price but also a 

multitude of individuals and companies downstream: distributors, retailers and 

ultimately consumers. These downstream purchasers who do not buy directly from 

the infringer – indirect purchasers – often suffer scattered and low-value damage” 

In WALLE, Simon Vande. Private Antitrust Litigation in European Union and in 

Japan: a comparative perspective. Antwerpen, Apeldoorn: Maklu, 2013, p. 255.  
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tinham legitimidade para demandar em juízo a reparação dos danos em 

decorrência de práticas anticompetitivas.5 No direito europeu, ao contrário, 

os compradores indiretos têm legitimidade e, ainda, permite-se se que os 

infratores aleguem o repasse do sobrepreço aos consumidores indiretos como 

forma de defesa perante os consumidores diretos, reduzindo o valor da 

indenização devida a estes. 6 O modelo europeu de passing-on, ao contrário 

do norte-americano, privilegia uma função compensatória frente à preventiva 

e à repressiva das ações de reparação.  

O tema recentemente teve avanços tanto na experiência estrangeira 

quanto no direito nacional. Nos Estados Unidos, em maio de 2019, foi 

julgado o caso Apple v. Pepper que reconheceu que os usuários finais são 

compradores diretos e, consequentemente, partes legítimas para ajuizar ação 

de reparação de dano concorrencial.7 Na Europa, em julho de 2019, a 

Comissão Europeia publicou orientações destinadas aos tribunais dos 

Estados Membros sobre a forma de calcular a parte do sobrepreço repassada 

aos compradores indiretos (Passing-on Guidelines).8 

No Brasil, a previsão legal para a reparação civil de danos 

concorrenciais existe desde 1994 (art. 29 da Lei nº 8.884/1994), no entanto, 

a cultura do private enforcement ainda é muito incipiente. Quanto ao tema 

do comprador indireto, ainda que não exista disciplina legislativa específica 

a respeito no direito brasileiro, a jurisprudência e a doutrina tem fornecido 

consistentes indícios de que o comprador indireto possui legitimidade para 

 
5 Nos Estados Unidos havia um sistema bifurcado no qual as cortes federais e 

estaduais aplicavam entendimentos distintos sobre a legitimidade do comprador 

indireto. Até maio de 2019, as cortes federais não consideravam comprador direito 

com parte legítima, enquanto as cortes estaduais o faziam, com base no precedente 

California v. ARC. Vide ESTADOS UNIDOS. California v. ARC Amer. Corp., 490 

U.A. 93, 1989 (ARC). 
6 WALLE, Simon Vande. Private Antitrust Litigation in European Union and in 

Japan: a comparative perspective. Antwerpen, Apeldoorn: Maklu, 2013, p. 256.  
7 ESTADOS UNIDOS. Apple Inc. v. Pepper, No. 17-204, U.S. 13.05.2019 (Pepper). 

Em maio de 2019, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, por maioria (5-4), 

o caso Pepper no sentido de que os consumidores que supostamente pagaram um 

sobrepreço na compra de apps na App Store podem processar a Apple porque são 

seus compradores diretos (direct purchasers). 
8 European Union. Commission’s Passing-on Guidelines and Practical Guide. 

Disponível em: 

https://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_en.html. 

Acesso em 20 set. 2019.  

https://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_en.html
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pedir em juízo a reparação de danos concorrenciais. Em 2018, o Guia Prático 

SEPRAC para cálculo de danos em cartel apresentou técnicas quantitativas 

para a mensuração de sobrepreço e repasse (pass-on) com o objetivo de 

equilibrar a atuação compensatória e dissuasiva das multas. Além disso, 

atualmente está em tramitação o Projeto de Lei nº 11.275/2018 (PLS 

283/2016), o qual ainda que não discipline o tema detalhadamente, possui 

uma regra que trata incidentalmente da questão.9 Apesar desses avanços e da 

relevância do tema para a reparação de danos, a legitimidade e o direito à 

reparação do comprador indireto ainda permanecem em zonas cinzentas no 

direito brasileiro.  

Diante do exposto, este artigo analisa o tratamento conferido ao 

comprador indireto (indirect purchase rule) nas ações de reparação de danos 

concorrencial no Brasil, tendo como referência as principais questões 

apresentadas no direito norte-americano a respeito do tema. A análise 

permite demonstrar que (i) a teoria do comprador indireto possui um caráter 

híbrido, contemplando elementos processuais e materiais que precisam ser 

compreendidos para a sua correta aplicação; e (ii) a combinação desses 

aspectos repercute decisivamente na função das ações de reparação de danos 

concorrenciais. Os desafios dos avanços tecnológicos (i.e. a definição de 

mercado relevante em plataformas digitais) ampliam a complexidade da 

análise, mas reforçam a importância do reconhecimento do caráter híbrido 

da regra do comprador indireto e a necessidade de que ela seja interpretada 

de maneira funcional.  

Por meio do método comparativo e analítico, o artigo aborda a 

legitimidade ad causam e o direito à reparação de danos concorrenciais nos 

Estados Unidos e no Brasil. No item 2, analisa-se a evolução da legitimidade 

e do direito à reparação de danos concorrenciais luz dos casos Ohio v. 

American Express e Apple v. Pepper. Na sequência, no item 3, considera-se 

a tutela reparatória dos danos concorrenciais no Brasil e, no item 4, a 

finalidade da ação de reparação de danos anticoncorrenciais. Por fim, 

conclui-se, apresentando reflexões e propostas.  

2. Evolução da legitimidade ad causam e do direito à reparação de 

danos concorrenciais à luz dos casos Ohio v. American Express e Apple 

 
9 O Projeto de Lei nº 11.275/2018 foi distribuído para CDEICS e CCJC, onde tramita 

com prioridade.  
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v. Pepper  

Uma das principais normas de direito antitruste norte-americana, o 

Clayton Antitrust Act de 1914, estabelece em seu §15 que qualquer pessoa 

que seja prejudicada em seus negócios ou propriedade por uma prática 

anticompetitiva tem legitimidade para demandar uma reparação.10 No 

entanto, como essa regra foi interpretada de maneira muito restritiva pela 

jurisprudência, a compreensão do tratamento conferido ao comprador 

indireto demanda uma análise cuidadosa dos principais precedentes da 

Suprema Corte dos Estados Unidos.  

A doutrina do comprador indireto (indirect purchaser doctrine) 

tem sua origem na decisão Illinois Brick, um caso que considera se a 

reparação de danos é possível por parte de quem não é o comprador direto 

do vendedor que supostamente agiu de maneira anticompetitiva.11 Nesse 

caso, os autores pleiteavam indenização em decorrência do repasse de 

sobrepreço (offensive pass-on) – que é a parcela do preço que o comprador 

direto não absorveu, mas repassou para o próximo nível da cadeia produtiva. 

Ao analisar o tema, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que apenas 

o comprador direto poderia recuperar o sobrepreço, independentemente do 

percentual que foi repassado. Assim, mesmo que o comprador direto tivesse 

repassado 90% do dano sofrido para o comprador indireto, absorvendo 

apenas 10% do sobrepreço, faria jus a uma indenização correspondente a 

100% do sobrepreço.   

O principal precedente que fundamenta a decisão Illinois Brick é 

Hanover Shoe, no qual a Suprema Corte proibiu que os réus utilizassem o 

argumento defensivo do repasse (defensive pass-on),12 ou seja, não aceitou a 

 
10 15 U.S.C. §15 “any person who shall be injured in his business or property by 

reason of anything forbidden in the antitrust laws may sue therefor in any district 

court of the United States in the district in which the defendant resides or is found 

or has an agent, without respect to the amount in controversy, and shall recover 

threefold the damages by him sustained, and the cost of suit, including a reasonable 

attorney’s fee….”.  
11 ESTADOS UNIDOS. Illinois Brick Co. v. Illinois 431 U.S. 720, 1977 (Illinois 

Brick). 

12 ESTADOS UNIDOS. Hanover Shoe v. United Shoe Machinery Corp., 392 U.S. 

481, 1968 (Hanover Shoe). 
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alegação de que os autores, compradores diretos, não teriam sofrido danos 

porque teriam repassado o aumento de preço para seus consumidores. Nesse 

sentido, apenas o primeiro agente econômico na cadeia de distribuição que 

comprou um produto com sobrepreço (o comprador direto) teria direito à 

reparação.13 Consequentemente, apenas ele teria legitimidade de agir. O 

principal objetivo do Illinois Brick é, portanto, garantir que nenhuma das 

reparações será duplicada ou demandará um cálculo exageradamente 

complexo para a compensação de danos.14 

A decisão da Corte de Apelação do Oitavo Circuito em Campos v. 

Ticketmaster reiterou a necessidade de definição de um mercado relevante 

para a aplicação da teoria do comprador indireto.15 Nesse caso, decidiu-se 

que os promotores de eventos eram os compradores diretos do serviço de 

distribuição de bilhetes da Ticketmaster, e os consumidores finais dos 

bilhetes eram compradores indiretos. Essa decisão produz um resultado 

perverso: os promotores de eventos, que são capazes de repassar o 

sobrepreço, são tratados como compradores diretos e têm legitimidade para 

demandar reparação de danos, enquanto aqueles que compram os bilhetes, 

por serem os últimos na cadeia de distribuição, são considerados 

 
13 Vide SANDROCK, Ryan M. Apple v. Pepper and the Future of the Direct 

Purchaser Enforcement Regime. Antitrust, Vol. 33. No. 2, Spring 2019. Disponível 

em: https://www.sidley.com/-/media/publications/spring19sandrockc.pdf. 
14 Em Hanover Shoe há a proibição do repasse em sede de defesa (defensive pass-on 

ou passing-on defense) – se um comprador processar um vendedor por uma infração 

anticoncorrencial, o vendedor não pode argumentar que o comprador direto não 

sofreu danos porque este último repassou qualquer sobrepreço para o comprador 

indireto. Por sua vez, Illinois Brick proíbe o repasse em sede de acusação (offensive 

pass-on) – se um infrator vende a um comprador direto que vende a um segundo 

comprador indireto, este último não pode pedir a reparação de danos do infrator. Em 

ambos os casos, a doutrina do comprador indireto endereça a questão da legitimidade 

e do direito à reparação de danos concorrenciais por meio da análise do mercado 

relevante (i.e. cadeia produtiva). 
15 ESTADOS UNIDOS. Campos v. Ticketmaster Corp., 140 F. 3d 1166, 8th Circ. 

1998. Nesse caso, o mercado relevante foi definido como o mercado de serviços de 

distribuição de bilhetes. Apesar de a Ticketmaster não ter sido tratada à época como 

uma plataforma (mercado de dois lados), foi considerada fora da cadeia de 

distribuição linear tradicional. Esse caso se aproxima bastante do caso Apple v. 

Pepper, uma vez que a Ticketmaster foi acusada de monopolizar a venda de bilhetes 

para eventos. Neste caso, os compradores dos bilhetes, que compraram diretamente 

da Ticketmaster, pagando taxas de processamento e conveniência supostamente altas 

foram considerados compradores indiretos. 
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consumidores finais e não têm legitimidade – apesar de, provavelmente, 

absorverem a maior parte do sobrepreço.  

A jurisprudência a respeito do tema sofreu duas importantes 

alterações recentemente com as decisões da Suprema Corte dos Estados 

Unidos – American Express (Amex) de 2018 e Apple v. Pepper de 2019 – 

que analisam os denominados “mercados de dois lados” (two-sided 

markets).16 Amex tratou da definição do mercado relevante em mercados 

“transacionais” de dois lados; e Apple v. Pepper da legitimidade e do direito 

à reparação de danos concorrenciais dos usuários de plataformas de dois 

lados em face do operador da plataforma.17  

Em linhas gerais, no caso Amex a Suprema Corte concluiu que (i) 

o mercado relevante é um mercado de dois lados fortemente integrado, em 

que a transação é consumida conjuntamente pelo fornecedor do produto e 

pelo consumidor final, devendo ser analisada como um todo; (ii) o autor tinha 

o ônus de provar os efeitos anticompetitivos da conduta nos dois lados da 

plataforma de modo a permitir a conclusão de que ela seria realmente 

anticompetitiva.  Dessa forma, a definição de mercado relevante considera 

os dois lados da plataforma como um mercado relevante único para a análise 

antitruste. No limite isso permitira a conclusão de que tanto os fornecedores, 

como os consumidores finais são compradores diretos da plataforma de 

transações.  

Por sua vez, Apple v. Pepper dá ênfase à doutrina Illinois Brick (ou 

teoria do comprador indireto) e conclui que os consumidores de apps de 

 
16 No presente trabalho, “mercado de dois lados” é utilizado como sinônimo de 

“plataformas” e “mercado de vários (ou múltiplos) lados”. Na literatura econômica, 

o mercado de dois lados, fornece, para dois ou mais grupos distintos de participantes, 

interações que criem valores entre esses grupos. Assim, as condições para um 

mercado de dois lados são: (i) dois ou mais grupo distinto de consumidores; (ii) 

externalidades associadas ao fato de dois ou mais grupos estarem conectados ou 

coordenados de algum modo; e (iii) um intermediário que internalize as 

externalidades criadas por um grupo ao outro grupo. In EVANS, David; 

SCHMALENSEE, Richard The industrial organization of markets with two-sided 

platforms, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, No. 11603, 

2005. 
17 MANNE, Geoffrey and STOUT, Kristian, The Evolution of Antitrust Doctrine 

After Ohio v. American Express, and the Apple v. Pepper Decision that Should Have 

Been (24.05.2019). Nebraska Law Review (no prelo). 
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terceiros adquiridos na App Store18 têm legitimidade para processar a Apple 

em razão de suposto sobrepreço na venda dos apps por serem compradores 

diretos. Logo, se a decisão Amex tivesse sido considerada no julgamento de 

Pepper, os usuários de um lado da plataforma que transacionam com os 

desenvolvedores de apps do outro lado da plataforma, diretamente 

intermediado pela App Store, deveriam ser considerados como parte do 

mesmo mercado relevante para os fins de análise da legitimidade e do direito 

à reparação por danos concorrenciais. No entanto, a Suprema Corte seguiu 

outro caminho.19  

Ainda que em Apple v. Pepper, a Suprema Corte tenha reconhecido 

que os usuários finais são compradores diretos (e, consequentemente, partes 

legítimas para entrar com ação de reparação de dano concorrencial), deixou 

de analisar diversas críticas à doutrina do comprador indireto.  Em linhas 

gerais, a discussão do caso Apple v. Pepper além de evidenciar as falhas 

nessa doutrina, também deixa clara a importância da definição do mercado 

relevante para análise da legitimidade processual e do direito à reparação.  

O caso evidencia o caráter híbrido da teoria do comprador indireto 

que não só apresenta elementos processuais (como a questão da legitimidade 

das partes), mas também tem questões materiais intrínsecas (como o direito 

à reparação e os desafios para a definição de mercado relevante em 

plataformas digitais, conforme previamente discutido no caso Ohio v. 

American Express20).  

Apple v. Pepper transcende o próprio caso e discute a importância 

da interpretação funcional do direito processual, para além do formalismo 

jurídico que se encerra na interpretação fria da lei ou de outros precedentes. 

Nesse caso, é possível questionar inclusive o próprio papel da ação de 

reparação de danos como uma ferramenta preventiva, reparatória ou 

repressiva, a depender da escolha do legitimado e da quantificação do dano 

a ser reparado.  

Nos dois casos, buscou-se desenvolver uma abordagem sofisticada 

para a análise da legitimidade e do direito à reparação de danos 

 
18 O ecossistema da App Store inclui os apps, a loja de apps (App Store), o sistema 

operacional móvel (iOS) e o fabricante de dispositivos móveis.   
19 HOVENKAMP, Herbert, Apple v. Pepper: Rationalizing Antitrust's Indirect 

Purchaser Rule (14.09.2019). Columbia Law Review Forum 2020 (no prelo); U of 

Penn, Inst for Law & Econ Research Paper No. 19-27. Disponível em: 

https://ssrn.com/abstract=3394939. 
20 ESTADOS UNIDOS. Ohio v. Am. Express Co., 138 S. Ct. 2274, 2018 (Amex). 



REVISTA DO IBRAC Número 1 - 2020 

 

365 

concorrenciais (refletidos na teoria do comprador indireto), bem como para 

a definição de mercado relevante que melhor comporta análises econômicas 

mais complexas.21-22 Como será demonstrado abaixo, a teoria do comprador 

indireto consubstancia os elementos processuais e materiais em uma só regra, 

não devendo ser analisada apenas sob um desses enfoques. 

No tocante à definição do mercado relevante, as plataformas de 

dois lados apresentam novos arranjos que desafiam o antitruste tradicional. 

Em linha gerais, de acordo com o conceito de mercados de dois lados 

definido em Amex, os participantes dos dois lados da plataforma são parte do 

mesmo mercado relevante e a forma com que eles se relacionam com a 

plataforma está inseparavelmente interligada. Assim, seria possível 

argumentar que os dois lados teriam legitimidade para requerer a reparação 

de danos causados pela plataforma.  

A partir da decisão de Amex ficaria claro que, em Pepper, os 

desenvolvedores e os usuários finais seriam compradores diretos da App 

Store – em produtos diferentes, mas num único mercado inseparavelmente 

interligado.23 Nesse sentido, a definição do mercado relevante deveria 

responder se a comissão (commission fee) cobrada pela Apple é paga pelos 

 
21 MANNE, Geoffrey and STOUT, Kristian, The Evolution of Antitrust Doctrine 

After Ohio v. American Express, and the Apple v. Pepper Decision that Should Have 

Been (24.05.2019). Nebraska Law Review (no prelo).  
22 Na decisão do caso Brunswick Corp. v. Pueblo Bowl-O-Mat, Inc., 429 U.S. 477, 

488, 1977, a Suprema Corte dos Estados Unidos limita o escopo da compensação de 

danos no âmbito do direito concorrencial à proteção da competição e não dos 

competidores. Em seguida, na decisão de ARCO v. USA Petroleum, 495 U.S. 328, 

1990, a Suprema Corte concluiu que a alegação da ocorrência de um dano antitruste 

deve demonstrar que a parte tem legitimidade, evitando que empresas reclamem 

desnecessariamente dos efeitos de um mercado competitivo.. Da análise das 

decisões Brunswick e ARCO, reconhece-se que os tribunais visam garantir uma 

atuação preventiva e punitiva das infrações anticoncorrenciais, enquanto o 

interesse dos litigantes é, em grande parte, reparatório, ou seja, a compensação do 

dano sofrido em razão da conduta anticoncorrencial. Dessa forma, tanto o elemento 

processual da legitimidade como o entendimento material da questão concorrencial 

são necessários para a análise, pois esta depende da demonstração da existência de 

um prejuízo que envolve a definição do mercado relevante e da relação entre os 

players desse mercado. 
23 Nesse sentido, caso Amex fosse considerado em Pepper, os players dois lados do 

mercado devem ser capazes de quantificar os danos à concorrência, estabelecendo a 

relação necessária aos dois lados desse mercado. 
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desenvolvedores dos apps ou pelos usuários finais, ou seja, se há repasse 

(pass-on) integral ou parcial do valor da comissão no valor final pago pelo 

consumidor. Contudo, a Suprema Corte não fundamentou Apple v. Pepper 

com base na decisão de Amex.24  

Na contramão do precedente Amex, em Apple v. Pepper a App 

Store é definida como um varejista tradicional e não como uma plataforma 

de vários lados.25 Mesmo que a literatura trate o varejo como um mercado de 

dois lados, ou seja, como prestadores de serviços para consumidores finais e 

fornecedores,26 o posicionamento da Suprema Corte em Amex, não corrobora 

com essa visão.  

Desse modo, é possível argumentar que a comissão cobrada pela 

Apple dos desenvolvedores é um dentre os vários custos de desenvolvimento 

e distribuição dos apps. A análise sobre a possibilidade do repasse da 

comissão ao consumidor dependerá da natureza da oferta e da demanda. 

Assim, em princípio, a taxa só seria suportada de forma integral por um 

grupo (desenvolvedores ou usuários finais) quando a oferta fosse 

perfeitamente elástica ou inelástica.27 No entanto, na realidade, isso 

raramente ocorre, o que significa que muito provavelmente, desenvolvedores 

e usuários finais ratearam o pagamento da taxa.28 Além disso, as 

características da oferta e da demanda são distintas para cada app. Desse 

 
24 O posicionamento da Suprema Corte pode ter sido uma surpresa para alguns, mas 

para outros é um reflexo dos supostos equívocos e imprecisões econômicas presentes 

na decisão. Para mais críticas sobre a decisão Amex, ver Antitrust Chronicle. Ohio 

v. American Express: A Year Latter... In COMPETITION POLICY International, 

junho 2019, vol. 3 (2).  
25 Ainda que a Apple tenha pedido expressamente para a Suprema Corte fazer a 

analogia com plataformas de dois lados, o argumento não foi considerado, e a Apple 

foi classificada como um varejista tradicional que vende bens (apps) para 

consumidores em um ponto de venda (App Store). Dessa forma, a decisão de Pepper 

elevou a questão de quem compra de quem para o patamar de um problema 

econômico suficiente para determinar a legitimidade processual e o direito à 

reparação por danos concorrenciais. Ver MACKOWSKI, Martin; NARY, Rob; 

VINAYEK, Shaina. Apple Inc v. Pepper: Online App Stores Are Retailers Whether 

or Not They Are Platforms. Antitrust Source, agosto de 2019. 
26 ATHAYDE, Amanda. Antitruste, Varejo e Infrações à Ordem Econômica. Editora 

Singular, 2017.  
27 Se a oferta for perfeitamente inelástica, os desenvolvedores pagam integralmente 

a taxa. Por sua vez, se a oferta for perfeitamente elástica, os usuários finais pagam 

toda a taxa.  
28 Essa conclusão cria uma presunção em favor da ocorrência do repasse aos 

consumidores indiretos. 
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modo, o eventual rateio entre usuários e desenvolvedores não será fixo a 

depender do caso específico.  

Os acontecimentos de Apple v. Pepper são mais complexos que os 

de Illinois Brick e ilustram as dificuldades que os tribunais têm enfrentado 

em relação aos compradores indiretos (indirect purchasers) diante das 

complexidades dos novos mercados digitais. Em Apple v. Pepper, 

diferentemente de Illinois Brick, os usuários finais comparam apps 

diretamente da Apple, ou seja, não há nenhum intermediário clássico na 

cadeia de distribuição entre a Apple e o consumidor final.29 Nesse sentido, a 

Suprema Corte decidiu, por maioria, que os consumidores que supostamente 

pagaram um sobrepreço na compra de apps na App Store podem processar a 

Apple porque são seus compradores diretos (direct purchasers), conforme 

fluxograma abaixo.  

 

Fluxo de transações da App Store – mercado de varejo 

 

Fonte: Elaboração dos autores conforme descrito por SANDROCK, Ryan M. Apple 

v. Pepper and the Future of the Direct Purchaser, 2019. 

 

Dessa forma, Apple v. Pepper anulou Ticketmaster sub silentio e 

não endereçou muitas das críticas de Hanover Shoe e Illinois Brick, ao criar 

uma regra segundo a qual quem paga diretamente ao réu deve ser 

 
29 HOVENKAMP, Herbert, Apple v. Pepper, 2019.  
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considerado o comprador direto.30 Dentre as principais questões não 

endereçadas por Apple v. Pepper, destacam-se: a inconsistência da decisão 

(assim como ocorreu em Illinois Brick) com o Clayton Act, que legitima 

qualquer pessoa que for prejudicada em seu negócio ou propriedade por uma 

infração anticoncorrencial a pedir reparação; o pessimismo exagerado em 

relação às técnicas de mensuração do dano do comprador indireto, do repasse 

e da perda do volume de vendas; o direito a danos emergentes restrito aos 

compradores diretos; e a possibilidade de manipulação da regra em cadeias 

de distribuição complexas.  

Diante desse cenário, a solução mais adequada aos problemas 

associados à decisão Illinois Brick parece passar pelo respeito à previsão 

legal de que qualquer pessoa que for prejudicada terá legitimidade e direito 

à indenização.31 Os compradores finais – que não podem repassar (pass-on) 

os valores – devem ser reparados pelos danos emergentes enquanto os 

intermediários, incluindo os compradores diretos, devem ser reparados pelos 

lucros cessantes, que representam os danos sofridos por sobrepreço e pela 

perda de vendas que sempre acompanham uma infração anticoncorrencial.  

 

3. A tutela reparatória dos danos concorrenciais no Brasil   

No Brasil, o art. 47 da Lei de Defesa da Concorrência ao se referir 

a “prejudicados”, não faz qualquer ressalva ou distinção entre compradores 

diretos ou indiretos. Considerando que a legitimidade ordinária é concedida 

ao titular do direito, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, e que 

compradores indiretos são prejudicados por infrações à ordem econômica 

devido ao repasse do sobrepreço (offensive pass-on), a questão é saber se 

esse prejuízo dá ensejo ao direito de ser indenizado. Reconhecido esse 

direito, sem que haja qualquer regra especial em sentido diverso, torna-se 

lógica a conclusão de que não há suporte jurídico para que se aplique no 

Brasil a limitação da legitimidade do comprador indireto (offensive pass-on).  

O entendimento contrário apenas seria possível caso se 

reconhecesse que o comprador indireto não sofre prejuízo indenizável. Não 

fosse assim, haveria a exclusão da possibilidade de o comprador indireto 

 
30 Idem ibidem.   
31 Idem ibidem. 
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levar à apreciação do Poder Judiciário lesão a direito que sofreu, solução que 

violaria frontalmente o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, 

previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Diante disso, o principal 

argumento em favor da ilegitimidade é o de que o comprador indireto não 

teria direito à indenização porque o prejuízo sofrido por ele não seria efeito 

direto e imediato da infração à ordem econômica, conforme disposto no art. 

403 do Código Civil.  

A partir desse dispositivo, conforme explica André Marques 

Francisco, a doutrina e a jurisprudência costumam negar a possibilidade de 

indenização do “dano remoto”, mas não do “dano indireto”, que tem “na ação 

ou omissão sua causa direta e imediata, [mas] não se apresenta como a 

primeira manifestação do prejuízo causado pelo ilícito”.32 Assim, para que o 

dano sofrido por compradores indiretos seja reconhecido como fundamento 

para o direito de indenização perante o infrator, tendo legitimidade para pedi-

lo em juízo, é necessário que haja uma correlação entre a infração à ordem 

econômica e o dano.33 Essa correlação, identificada pela doutrina, no âmbito 

da responsabilidade civil, como nexo causal, está presente no caso dos 

compradores indiretos: o dano, caracterizado pelo preço a maior pago pelo 

comprador indireto, é causado pelo sobrepreço praticado pelo infrator.34 

Desse modo, é possível afirmar que o direito brasileiro reconhece o repasse 

como fundamento para a reparação de compradores indiretos e para sua 

legitimidade de agir (offensive pass-on). 

Outra questão diz respeito à possibilidade de o repasse ser utilizado 

pelo infrator como defesa, com o objetivo de reduzir o valor do dano a ser 

pago ao comprador direto (passing-on defence). Nesse sentido, a doutrina 

tem entendido, com fundamento no art. 944 do Código Civil (que prevê que 

“a indenização se mede pela extensão do dano”), que o repasse como defesa 

é admissível no direito brasileiro.35 Esse entendimento também já foi 

 
32 FRANCISCO, André Marques. Responsabilidade civil por infração da ordem 

econômica. 256 p. 2014. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, p. 97. 
33 Idem ibidem, p. 98. 
34 Idem ibidem, pp. 98-99. O nexo de causalidade relaciona-se à necessidade de 

demonstração de que a conduta anticompetitiva foi a causa dos efeitos verificados e 

ensejadores do dano. Idem ibidem, pp. 98-99. 
35 CASELTA, Daniel Costa. Responsabilidade Civil, 2016, p. 158. 
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manifestado, em obiter dictum, em julgamento de demanda reparatória por 

infração à ordem econômica pelo Tribunal de Justiça de São Paulo: 

“Não se pode deixar de considerar ainda que os prejuízos sustentados 

pela apelante em razão do elevado valor dos fretes não se 

apresentaram evidentes, não se configurando desarrazoada a hipótese 

de tê-los repassado ao consumidor, consoante bem exposto na 

respeitável sentença impugnada (fls. 718). 

Com efeito, porque reduzida a margem de lucro, em razão da elevação 

do custo final do produto, tudo indica que foram os consumidores que 

arcaram com o aumento do preço”. 36 (grifo nosso) 

A possibilidade de utilização do repasse como defesa, por sua vez, 

também reforça a legitimidade do comprador indireto em decorrência da 

vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, o Código Civil).37 Afinal, 

caso seja admitida essa defesa, mas não a legitimidade do comprador 

indireto, o ordenamento jurídico efetivamente legitimaria o enriquecimento 

ilícito daquele que cometeu a infração à ordem econômica: o prejuízo a ser 

indenizado, quando houvesse repasse pelo comprador direto ao longo da 

cadeia produtiva, representaria necessariamente um valor inferior ao 

sobrepreço cobrado pelo infrator. Essa solução tutelaria, ainda que de 

maneira indireta, um “direito” do infrator a parcela do lucro obtido com a 

conduta anticompetitiva. 

Em suma, no direito brasileiro, ao menos em relação aos danos 

materiais, prevalece a função compensatória, fazendo com que a reparação 

esteja associada à extensão do dano.38 Desse modo, o cálculo dos danos 

sofridos pelos compradores diretos e pelos demais compradores indiretos, 

até chegar ao consumidor final, deve levar em conta o percentual de repasse 

ao longo de cada nível da cadeia produtiva. Seguindo essa linha, o Guia 

Prático SEPRAC para cálculo de danos em cartel, editado em 2018 pelo 

Ministério da Fazenda, trouxe técnicas quantitativas para a mensuração de 

sobrepreço e repasse (pass-on) com o objetivo de equilibrar a atuação 

compensatória e dissuasiva das multas. 

 
36 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação nº 0149141-

75.2009.8.26.0100 – SP (0149141-75.2009.8.26.0100). Relator: Milton Paulo de 

Carvalho Filho, São Paulo, SP, 31 de outubro de 2012, p. 6. 
37 FRANCISCO, André Marques. Responsabilidade Civil, 2014, p. 96; CASELTA, 

Daniel Costa. Responsabilidade Civil, 2016, p. 158. 
38 CASELTA, Daniel Costa. Responsabilidade Civil, 2016, pp. 161-162. 
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A correta compreensão das consequências do repasse para a 

reparação depende da análise das espécies de danos causados pelas infrações 

à ordem econômica. Independentemente das diferentes posições ocupadas 

pelos prejudicados em relação às infrações, os danos individuais a que estão 

sujeitos podem ser classificados, fundamentalmente, em duas espécies 

típicas: danos emergentes e lucros cessantes. 

Os danos emergentes consistem em diminuição patrimonial sofrida 

pela vítima.39 No direito concorrencial, eles costumam ser vistos como uma 

consequência da alteração artificial do preço ou da qualidade do produto,40 

provocada pela infração, sendo equivalente ao enriquecimento dos infratores 

em detrimento dos prejudicados.41 Apesar de os exemplos mais comuns 

envolverem condutas colusivas, esses danos também se verificam nas 

condutas unilaterais decorrentes de abuso de posição dominante.42 Ainda que 

a forma mais óbvia de diminuição patrimonial seja aquela em que a vítima 

paga mais por causa da infração, em decorrência do subpreço, a mesma ideia 

se aplica quando a vítima recebe menos. 

Os lucros cessantes, por sua vez, decorrem da redução no volume 

de vendas e podem atingir compradores, vendedores e competidores do 

infrator, a depender da conduta causadora. Nos casos em que a infração tem 

por objetivo precípuo elevar artificialmente o preço do produto, os lucros 

cessantes podem ser uma consequência do repasse do sobrepreço ao longo 

da cadeia produtiva: o aumento de preço resultará em uma queda da demanda 

e na consequente redução do volume de vendas.43 Nesses casos, o valor dos 

lucros cessantes tende a se relacionar com o percentual de repasse: ao longo 

da cadeia produtiva, é provável que os compradores diretos ou indiretos, caso 

sejam capazes de repassar um percentual maior do sobrepreço, tenham uma 

perda de volume correspondente. 44 Não há, porém, uma relação fixa entre o 

 
39 MIRANDA, Pontes de. Tratado Direito Privado: parte especial, Direito das 

Obrigações: Obrigações e suas espécies; Fontes e espécies de obrigações. Tomo 

XXII. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1958, p. 213. 
40 FRANCISCO, André Marques. Responsabilidade Civil, 2014, p. 81. 
41 DAVIS, Peter J.; GARCÉS, Eliana. Quantitative techniques for competition and 

antitrust analysis. New Jersey: Princeton University Press, 2010, p. 349. 
42 Idem ibidem, p. 378. 
43 HOVENKAMP, Herbert J. Quantification of Harm in Private Antitrust Actions in 

the United State. University of Iowa Legal Studies Research Paper, fev. 2011.  
44 A possibilidade de repasse deve ser analisada à luz do caso concreto. Como explica 

Hovenkamp: “In sum, not only are passing on problems very complex, they are also 
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percentual de repasse e o percentual de redução no volume das vendas: 

ambos os percentuais são influenciados por diversas características do 

mercado que serão determinantes para o estabelecimento do cenário 

hipotético necessário para a quantificação do dano. 

Outro aspecto fundamental a impactar na questão do repasse é a 

distribuição do ônus da prova quando ele é alegado: em outras palavras quem 

deve comprovar a ocorrência de repasse para que ele seja reconhecido. Na 

falta de outras regras específicas a respeito do tema, se aplica aqui o art. 373, 

CPC: “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor”.  A partir dessa regra, o consumidor indireto 

seria responsável por provar o repasse quando estivesse pedindo a reparação 

de danos em decorrência dele (offensive pass-on); e o infrator seria 

responsável por provar o repasse quando estivesse alegando-o como defesa 

contra o comprador direto (passing-on defence). A última dessas conclusões 

é expressamente reforçada pela proposta de alteração do art. 47 da Lei 

12.529/2011, formulada no Projeto de Lei nº 11.275/2018 (PLS 283/2016)45, 

o § 4º acrescido ao art. 47 dispõe que “não se presume o repasse de 

sobrepreço nos casos das infrações à ordem econômica previstas no art. 36, 

§ 3º, incisos I e II, cabendo a prova ao réu que o alegar”. Em outras palavras, 

é do réu o ônus da prova quando quiser se valer da passing-on defence.  

4. A finalidade da ação de reparação de danos anticoncorrenciais  

Como é possível perceber, a ação de reparação de danos 

concorrenciais pode funcionar como uma ferramenta preponderantemente 

compensatória ou preponderantemente repressiva (e, consequentemente, 

preventiva). Ainda que, de modo geral, a função compensatória favoreça as 

funções preventiva e repressiva da reparação, há casos em que elas podem 

entrar em conflito. Essa tensão entre compensação e repressão-prevenção46 

 

quite specific to the situation. In some cases everything is passed on. In other cases 

nothing is”. In HOVENKAMP, Herbert J. Quantification of Harm, 201, p. 8. 
45 O Projeto de Lei nº 11.275/2018 foi distribuído para CDEICS e CCJC, onde 

tramita com prioridade.  
46 Analisando esses dois aspectos, especificamente quanto ao direito antitruste, ver 

CASELTA, Daniel Costa. Responsabilidade Civil, 2016, pp. 67-75.  
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se manifesta claramente em relação à admissão do repasse do sobrepreço 

pelo prejudicado como matéria de defesa (passing-on defence).47 

A capacidade do comprador direto de realizar o repasse e, portanto, 

o quantum do dano sofrido por ele ou por seus consumidores (compradores 

indiretos), depende de diversos fatores, como a elasticidade da oferta e da 

demanda, o número de compradores diretos e sua respectiva participação de 

mercado.48 Assim, as demandas reparatórias propostas pelos compradores 

indiretos, por reclamarem o cálculo do repasse, são mais adequadas à função 

compensatória; mas, como aumentam a complexidade informacional do 

processo e criam o risco de multiplicação de demandas, colocam em xeque 

as funções repressiva e preventiva.49 

Por causa disso, parcela da doutrina sugere que permitir a 

reparação de compradores indiretos (e, consequentemente, reconhecer sua 

legitimidade para reclamá-la em juízo), retardaria o private enforcement do 

direito concorrencial.50 Nessa perspectiva, entende-se que tanto no caso em 

que a existência de repasse é utilizada como forma de defesa pelos infratores 

– pretendendo demonstrar a redução do prejuízo sofrido pelo comprador 

direto – quanto no caso em que ela é utilizada pelos compradores indiretos – 

para justificar seu direito à reparação – criam-se incertezas e dificuldades 

significativas no âmbito do processo judicial. É sob esse fundamento que tal 

 
47 HOVENKAMP, Herbert J. Quantification of Harm, 2011, pp. 2-5. 
48 Idem ibidem, p. 9. 
49 Nesse sentido, explicam Verboven e Van Dijk: “two key policy questions are 

whether a passing-on defense against direct purchasers should be allowed and 

whether final consumers (or other indirect purchasers) should have legal standing 

to obtain compensation. The policy maker must trade off economically sound 

compensation of the affected parties and liability of the defendant against 

informational simplicity. The option of no passing-on defense and no legal standing 

of final consumers has the advantage of informational simplicity. […] However, it 

implies incorrect compensation of the affected parties and insufficient liability since 

the output effect is ignored. In contrast, the alternative option of an adjusted passing-

on defense and legal standing of final consumers is more in line with correct 

compensation and liability. Our analysis suggests that the informational 

requirements for this alternative option are not insurmountable” In VERBOVEN, 

Frank; VAN DIJK, Theon. Cartel Damages Claims and the Passing-on Defense. 

The Journal of Industrial Economics, v.57, n.3, p. 457-491, set. 2009, p. 487.  
50 LANDES, William M.; POSNER, Richard A. Should indirect purchasers have 

standing to sue under the Antitrust Laws? An economic analysis of the rule of Illinois 

Brick. University of Chicago Law Review, Chicago, n.46, 1979, pp. 602-635.  
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possibilidade foi limitada no direito norte-americano – um problema que se 

tornou mais evidente à luz das decisões tomadas em Ticketmaster, Amex e 

Pepper. 

Deve-se notar que, quando a solução adotada é a oposta àquela do 

direito norte-americano, permitindo-se a propositura de demandas por 

compradores indiretos, também é frequente que se reconheça o direito dos 

infratores de alegar o repasse do prejuízo aos compradores indiretos como 

defesa para reduzir o quantum indenizatório devido ao comprador direto 

(passing-on defence).51  

É precisamente esse o argumento que pode ser utilizado para se 

defender, com fundamento na função compensatória da reparação, que se 

considere o repasse na quantificação dos danos. Isso não significa, porém, 

que há uma necessidade jurídica de que o offensive pass-on e a passing-on 

defence sejam concomitantemente adotados ou refutados pelo sistema 

jurídico. No limite, caso se desejasse ampliar o caráter dissuasório da ação 

de reparação de danos concorrenciais, seria possível permitir o uso ofensivo 

do repasse pelos compradores indiretos para demandar contra o infrator 

(offensive pass-on), mas vedar a sua utilização como defesa pelo infrator 

contra compradores diretos (passing-on defence). A consequência seria que 

os compradores diretos receberiam o valor total do sobrepreço e os 

compradores indiretos receberiam o percentual correspondente ao que foi 

repassado: haveria sobreposição entre o quantum do dano atribuído a cada 

um deles, superando significativamente o benefício obtido pelo infrator e, 

consequentemente, ampliando as funções repressiva e preventiva. O reforço 

dessas funções, aliás, é evidente no Projeto de Lei nº 11.275/2018 (PLS nº 

283/2016), ao permitir, em determinados casos, que a reparação do dano seja 

em dobro.  

5. Considerações finais  

A construção de uma cultura do private enforcement no Brasil 

depende do desenvolvimento doutrinário e jurisprudencial de diversos temas. 

Entre os mais relevantes está o tratamento a ser conferido para o repasse do 

sobrepreço ao longo da cadeia produtiva nas demandas reparatórias, tanto 

 
51 WALLE, Simon Vande. Private Antitrust Litigation in European Union and in 

Japan: a comparative perspective. Antwerpen, Apeldoorn: Maklu, 2013, p. 175.  
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sob a perspectiva de seu uso “ofensivo” por parte de compradores indiretos, 

como no seu uso defensivo por infratores contra compradores diretos. 

Este artigo pretendeu contribuir para a reflexão quanto ao tema 

examinando (i) os complexos precedentes existentes no direito norte-

americano, onde a questão do repasse foi primeiramente analisada, bem 

como (ii) as características do direito brasileiro e (iii) as funções das ações 

de reparação. Essa análise permitiu que fossem alcançadas as seguintes 

conclusões: 

1. A possibilidade de utilização do repasse como fundamento para 

a reparação de compradores indiretos contra infratores (offensive pass-on), 

não implica a possibilidade de utilização do repasse como fundamento para 

a defesa de infratores contra compradores diretos (passing-on defence).  

2. O estabelecimento das situações em que houve repasse e, 

especialmente, a classificação de agentes econômicos como compradores 

diretos ou indiretos depende da definição do mercado relevante, em especial 

no contexto do mercado digital. 

3. O direito brasileiro não permite a vedação ao uso ofensivo do 

repasse, negando legitimidade ao comprador indireto, porque isso importaria 

violação à garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXV, CF. 

4. O direito brasileiro, a princípio, permite a utilização do repasse 

como defesa por parte do infrator, mas tal solução decorre exclusivamente 

de opção legislativa. 

5. A distinção entre danos emergentes e lucros cessantes 

decorrentes do repasse é fundamental para a correta compreensão do dano 

que é provocado ao longo da cadeia produtiva. 

6. O ônus da prova na alegação de repasse cabe, aos compradores 

indiretos nas demandas destes contra infratores; aos infratores, quando estão 

se defendendo contra compradores diretos. 
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PRECISAMOS MESMO DE UM BALCÃO ÚNICO PARA 

MARKERS EM LENIÊNCIAS INTERNACIONAIS? REFLEXÕES A 

PARTIR DA EXPERIÊNCIA COMPARADA DO CADE E DA 

COMISSÃO EUROPEIA 

Marcelo Cesar Guimarães 

Resumo: Este artigo objetiva responder a seguinte indagação: um guichê 

único global para markers é de fato necessário na realidade brasileira? Para 

tanto, serão inicialmente apresentadas as principais características, vantagens 

e custos da referida proposta. Na sequência, serão expostos dados empíricos 

sobre os casos de cartel internacional julgados pelo Cade e pela Comissão 

Europeia em que houve a celebração de acordo de leniência em ambas as 

jurisdições. Com base em tais elementos, concluir-se-á pela desnecessidade 

de um balcão único para markers no Brasil e pela importância de se 

aprofundar ainda mais a cooperação internacional em casos de conduta. 

Palavras-chave: Cartel Internacional. Acordo de Leniência. Balcão Único 

Global para Markers. Cade. Comissão Europeia. Cooperação Internacional. 

Abstract: This article aims to answer the following question: is a global one-

stop shop for markers really necessary in the Brazilian reality? To this end, 

the main features, advantages and costs of this proposal will be initially 

presented. Then, the paper will expose some empirical data on the 

international cartel cases examined by  

Cade and the European Commission in which leniency agreement were 

signed by both jurisdiction. It will be then concluded that there is no need for 

a one-stop shop for markers in Brazil and that it is important to further deep 

international cooperation in anticompetitive conduct cases. 

Keywords: International Cartel. Leniency Agreement. Global One-Stop 

Shop for Markers. Cade. European Commission. International Cooperation. 

1. Introdução 

Apesar de os cartéis internacionais serem ilegais há décadas em 

muitos ordenamentos jurídicos, foi apenas a partir dos anos 1990 que se 

constatou um aumento exponencial na persecução de tais ilícitos. Tal ocorreu 
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não apenas nos Estados Unidos e na União Europeia, como também em 

outros países até então sem grande tradição antitruste, inclusive na Ásia, na 

África e na América Latina (LEVENSTEIN; SUSLOW, 2008, pp. 1108-

1111; KLEIN, 1999; CONNOR, 2016a). 

Segundo dados da OCDE, entre o período de 1990-1994 e o de 

2007-2011, houve um aumento de 527% na implementação de medidas de 

repressão a cartéis internacionais (OECD, 2014, pp. 29-30). No mesmo 

sentido, o Private International Cartels (PIC) Data Set, elaborado pelo 

professor norte-americano John Connor (2016b), indica que entre 1990 e 

2016 houve 953 condenações de cartéis internacionais em todo o mundo, 

com aplicação de multas que ultrapassaram 170 bilhões de dólares. 

De acordo com levantamento feito no Brasil em 2016 

(ATHAYDE; FERNANDES, 2016, pp. 4-5), mais de 40 casos de cartel 

internacional foram (tendo resultado em condenação ou arquivamento) ou 

estão sendo analisados pelo Cade, envolvendo os seguintes mercados: (i) 

lisina; (ii) vitaminas; (iii) peróxido de hidrogênio; (iv) aparelhos 

eletroeletrônicos de direcionamento de fluxo de energia elétrica com 

isolamento a gás (GIS) e a (v) ar (AIS); (vi) mangueiras marítimas; (vii) 

carga aérea; (viii) compressores; (ix) perborato de sódio; (x) eletrodo de 

grafite; (xi) painéis de cristal líquido com transistores de película fina (TFT 

LCD); (xii) componentes de vidro para tubos de raios catódicos (CRT); (xiii) 

carbonato de sódio; (xiv) tubos de imagem colorida para televisão (CPT); 

(xv) tubos coloridos para computadores (CDT); (xvi) memória dinâmica de 

acesso aleatório (DRAM); (xvii) cabos elétricos subterrâneos e submarinos; 

(xviii) agenciamento de frete aéreo e marítimo; (xix) metionina; (xx) 

unidades de discos ópticos (ODD); (xxi) elastômeros termoplásticos (TPE); 

(xxii) plásticos ABS, PS, AS e PMMA; (xxiii) peças automotivas; (xxiv) 

capacitores; (xxv) câmbio (Forex); e (xxvi) transporte marítimo. 

Uma das razões centrais para esse aumento vertiginoso no combate 

aos cartéis internacionais em todo o mundo foi a adoção de programas de 

leniência em vários ordenamentos1. De fato, apesar de os Estados Unidos 

terem introduzido o primeiro programa de leniência antitruste do globo em 

 

1 Outras causas indicadas para justificar o incremento na luta contra cartéis 

internacionais são a adoção de legislações antitruste por diversos países e a 

efetiva implementação naqueles que já possuíam uma lei de defesa da 

concorrência; o aperfeiçoamento das técnicas de investigação; o aumento 

expressivo das multas impostas; a criminalização de cartel em várias jurisdições 

(ARAÚJO; CHEDE, 2012. pp. 225-227). 
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1978, foi apenas com uma reforma empreendida naquele país em 1993 que 

tal instrumento realmente ganhou eficiência, tendo inspirado a adoção de 

mecanismos semelhantes por diversas outras jurisdições, como a Comissão 

Europeia, Reino Unido, Portugal, Alemanha, França, Japão, Coreia, 

Austrália, África do Sul, México, Argentina e Brasil (OECD, 2015a, pp. 7-

8, 23; EVENETT; LEVENSTEIN; SUSLOW, 2001. pp. 1237-1238; 

LEVENSTEIN; SUSLOW, 2008. pp. 1111-1112; ARAÚJO; CHEDE, 2012. 

pp. 225-228). 

Os programas de leniência tornaram-se, assim, armas de dissuasão 

em massa nas mãos das autoridades antitruste, permitindo uma detecção e 

repressão de cartéis – inclusive internacionais – sem precedentes 

(BORRELL; JIMÉNEZ; GARCÍA, 2014, pp. 108-111)2. 

Todavia, a disseminação de programas de leniência em múltiplas 

jurisdições tornou a decisão de reportar um cartel internacional ainda mais 

complexa. De fato, antes de confessar a conduta, o agente deve realizar um 

trade-off entre os custos e benefícios, considerando todas as jurisdições em 

que a empresa atuou direta ou indiretamente. É que os proveitos decorrentes 

da leniência apenas são válidos para o ordenamento jurídico onde o acordo é 

celebrado, de modo que o integrante do cartel internacional deve considerar 

requerer o benefício em todos as jurisdições afetados pela conduta3, levando 

em conta os requisitos exigidos pela legislação de cada ordenamento 

(OBERSTEINER, 2013, pp. 18-19; SPRATLING; ARP, 2010, pp. 4-6). 

Dessa forma, a gestão de pedidos de leniência em várias jurisdições 

é muito mais custosa para o delator, que deverá enfrentar um emaranhado de 

regras e cronogramas nem sempre compatíveis, além de ter de recolher 

evidências em inúmeros países e traduzir os documentos para todos os 

 

2 A título ilustrativo, nos Estados Unidos, entre 1993 e 2008, foram condenados 

62 cartéis internacionais, tendo havido a celebração de acordo de leniência em 

ao menos três quartos deles (CONNOR, 2009, pp. 11, 22-26). Já no Brasil, no 

período de 2003 a 2016, foram iniciados 43 procedimentos de investigação de 

cartéis no todo ou em parte internacionais, tendo sido firmados 27 acordos de 

leniência relacionados a tais conluios. No mesmo período, foram condenados 

pelo CADE 10 casos de cartel internacional (ATHAYDE; FERNANDES, 2016). 
3 Sobre a discussão sobre “efeitos” para fins da aplicação extraterritorial do 

antitruste, veja-se, por exemplo, DABBAH, 2003, pp. 159-205; SILVA, 2006, 

p. 77-380; CARVALHO, 2001, p. 95-134. 
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idiomas envolvidos. Ademais, há um incremento no risco da estratégia, de 

sorte que questões como o tempo (por exemplo, não conseguir ser o primeiro 

demandante em todas as jurisdições) e a garantia da confidencialidade das 

informações fornecidas são questões ainda mais centrais comparativamente 

a pedidos de leniência em casos de cartéis inteiramente domésticos 

(ARAÚJO; CHEDE, 2012, pp. 228-231; OBERSTEINER, 2013, pp. 19-26; 

SPRATLING; ARP, 2010, pp. 6-14; HANSEN; CROCCO; KENNEDY, 

2012, pp. 306-307). 

Para contornar as dificuldades geradas por essa multiplicidade de 

programas de leniência, alguns acadêmicos e profissionais do antitruste têm 

sugerido a criação de um balcão único global para senhas (mais conhecidas 

como markers), o que consubstanciaria uma internacionalização da primeira 

etapa da celebração de acordos de leniência (o pedido de senha). Trata-se de 

mecanismo que asseguraria ao primeiro demandante de uma senha perante 

determinado ordenamento o primeiro lugar na fila em todas as jurisdições 

participantes, acarretando benefícios para as autoridades antitruste e para os 

demandantes da leniência. 

Nesse cenário, este trabalho examinará a aludida proposta, de 

modo a responder ao seguinte questionamento: a criação de um guichê único 

global para markers é de fato adequada e necessária para a realidade 

brasileira? Para subsidiar a resposta a tal indagação, serão apresentados 

dados empíricos da experiência do Cade e da Comissão Europeia na 

celebração de acordos de leniência em casos de cartel internacional. 

O presente artigo está organizado da seguinte forma: inicialmente, 

será apresentada a proposta de um balcão único mundial para markers (seção 

2), destacando-se suas vantagens (seção 3) e custos (seção 4). Em seguida, 

serão expostos dados empíricos a respeito dos casos de cartel internacional 

julgados pelo Cade e pela Comissão Europeia em que houve a celebração de 

acordos de leniência em ambas as jurisdições (seção 5). Finalmente, serão 

indicadas algumas conclusões e reflexões sobre a real necessidade de criação 

de um balcão único para markers no Brasil e a eficácia de outras possíveis 

alternativas (seção 6). 

2. Criação de um guichê único mundial para markers 

Como aduzido, a implementação de um guichê único global para 

markers vem sendo defendida como uma solução para a redução dos custos 
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de transação e demais desafios de leniências internacionais. Tal proposta foi 

apresentada, por exemplo, pelo Comitê Consultivo Econômico e Industrial 

(Business and Industry Advisory Committee – BIAC) da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) na roundtable por esta 

organizada em 2014 a respeito do uso de markers em programas de leniência 

(BIAC, 2014)4. A Câmara de Comércio Internacional (International 

Chamber of Commerce – ICC) também apresentou uma proposição 

semelhante à International Competition Network (ICN) em 2016 (ICC, 

2016). 

Vale destacar que, de regra, a negociação de um acordo de 

leniência é realizada em cinco fases: (i) proposta e concessão da senha 

(marker) ou de termo de fila de espera; (ii) apresentação de informações e 

documentos que comprovem a infração noticiada ou sob investigação; (iii) 

formalização do acordo; (iv) publicização (ou não) do acordo; e (v) 

declaração de cumprimento do acordo de leniência (ATHAYDE, 2019, p. 

118). 

Como se sabe, o benefício da leniência, em geral, apenas é 

concedido para o primeiro requerente elegível (sistema do first through the 

door ou do winner takes all), de modo que a primeira questão que deve ser 

endereçada ao se iniciar uma negociação de um acordo de leniência é se há 

a disponibilidade de senha (marker). Trata-se de uma declaração concedida 

pela autoridade de defesa da concorrência afirmando que o proponente foi o 

primeiro a se apresentar perante a agência antitruste e lhe garantindo um 

prazo (geralmente curto) para que seu pedido seja aperfeiçoado. Permite-se, 

dessa forma, “guardar” um lugar na fila para o demandante, possibilitando 

que ele tenha mais tempo para conduzir as investigações internas e reunir 

toda a documentação e evidências exigidas para a concessão da leniência. 

Essa fase inicial incentiva uma “corrida” entre os conspiradores para 

denunciar o cartel à autoridade concorrencial, conferindo maior 

previsibilidade e transparência para potenciais proponentes (ICN, 2014, p. 

11; ATHAYDE, 2019, pp. 119-125; LACERDA, 2014, pp. 65-66). 

A proposta ora examinada diz respeito precisamente a essa 

primeira etapa na celebração de acordos de leniência. O mecanismo em tela 

 

4 Todas as informações que balizaram as discussões da OCDE estão disponíveis 

em: <http://www.oecd.org/daf/ 

competition/markers-in-leniency-programmes.htm>. Acesso em: 12 ago. 2019. 
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asseguraria ao primeiro agente a solicitar um marker perante uma 

determinada instância o primeiro lugar na fila em todos os ordenamentos 

aderentes ao sistema. Assim, um player poderia reservar sua posição na fila 

em várias jurisdições através da demanda de uma única senha no guichê 

único. A partir daí, todas as autoridades indicadas pelo requerente seriam 

notificadas, recebendo as informações básicas para a identificação do cartel, 

bem como a data e a hora oficiais da apresentação do pedido. Caso alguma 

autoridade já houvesse recebido uma solicitação anterior em relação à 

mesma conduta, ela poderia rejeitar, em sua respectiva jurisdição, a 

requisição de marker feita perante o guichê único, embora sem poder de 

interferir nas demandas nos outros países (ICC, 2016, pp. 1-2; TALADAY, 

2012, p. 47). 

Vale destacar que tal proposta se refere a um guichê único somente 

para markers, e não para a concessão da leniência. A instância responsável 

só seria competente como primeiro contato para demandas em múltiplas 

jurisdições, reservando a primeira posição na fila em todas aquelas (princípio 

do stop-the-clock) e conferindo um prazo para que o requerente completasse 

seu pedido perante cada autoridade. Cada ordenamento continuaria a 

estabelecer os requisitos necessários e permaneceria competente para 

conceder o benefício. Haveria apenas uma unificação da concessão de 

markers, ou seja, o guichê único iria simplesmente declarar que determinado 

agente fora o primeiro a se apresentar demandando a leniência num dado 

caso de cartel internacional. Em seguida, a parte teria um prazo para reunir 

as evidências e decidir perante quais nações desejaria, de fato, apresentar-se 

e concluir o pedido. As autoridades antitruste nacionais, por sua vez, usariam 

a declaração emitida pelo guichê único como uma senha válida. Desse modo, 

elas precisariam sempre checar a existência de algum marker pendente no 

banco de dados da agência responsável pela administração do sistema 

unificado antes de conceder qualquer senha ou conferir uma leniência 

(OBERSTEINER, 2013, p. 28; LACERDA, 2014, pp. 72-73). 

Trata-se, portanto, de mera convergência procedimental5, não 

havendo qualquer sacrifício da soberania dos Estados, os quais continuariam 

 

5 Em geral, o sistema de markers é definido pela própria agência antitruste, 

dispensando a necessidade de alteração legislativa para implementar 

modificações. No Brasil, a Lei nº 12.529/2011 não trata do assunto, que é 

regulado nos arts. 198 e 199 do Regimento Interno do CADE (RICADE). O Guia 

Programa de Leniência do CADE, por sua vez, estabelece as melhores práticas 
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independentes para conceder, ou não, a leniência (TALADAY, 2012, p. 46; 

LACERDA, 2014, p. 73).  

Ademais, o sistema de guichê único para markers seria voluntário 

para os denunciantes (sistema de opt-in para aplicantes), os quais poderiam 

escolher apresentar seus pedidos perante tal instância ou individualmente em 

cada país. Além disso, caso decidissem utilizar o balcão único, eles não 

seriam obrigados a demandar uma senha para todas as jurisdições integrantes 

do sistema, mas poderiam escolher perante quais agências desejam solicitar 

o benefício. E ainda que não requeressem um marker para determinado 

ordenamento, nada os impediria de buscar posteriormente a leniência 

diretamente perante tal autoridade, mas sem a garantia do primeiro lugar na 

fila. Enfim, devido às divergências nacionais quanto ao tratamento do 

segundo e posteriores postulantes, o sistema deveria ser usado apenas em 

relação ao primeiro requerente. Os candidatos subsequentes seriam 

informados de que o primeiro marker não está mais disponível, devendo-se 

apresentar individualmente perante cada nação para obter a senha que 

garanta outro lugar que não o primeiro na fila (TALADAY, 2012, p. 47; ICC, 

2016, p. 1). 

Destaque-se que sistema semelhante já foi implementado, com 

bastante sucesso, em relação às patentes. A Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual (OMPI) administra o Tratado de Cooperação em 

Matéria de Patentes (Patent Cooperation Treaty – PCT), que conta com mais 

de 140 países signatários, dentre os quais o Brasil. É possível que 

determinado agente demande um pedido internacional de patente, pelo qual 

o primeiro a apresentar a solicitação é reconhecido como o primeiro 

requerente em todos as jurisdições participantes. A concessão das patentes 

permanece sob o controle de cada Estado, por meio de processos internos (a 

chamada fase nacional), devendo apenas ser observada a data em que houve 

o pedido na OMPI. A função do sistema internacional é apenas proteger o 

primeiro requerente, de modo a reduzir a burocracia e a insegurança jurídica 

para os agentes que desejam pedir uma patente em vários países 

(LACERDA, 2014, p. 73; TALADAY, 2012, p. 43; ICC, 2016, p. 2). 

 

e procedimentos sobre a matéria, esclarecendo as características usualmente 

adotadas pela autarquia para pedidos de marker (CADE, 2017, pp. 25-31). 
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3. Vantagens de um guichê único mundial para markers 

Os defensores de um guichê único para markers elencam uma série 

de benefícios, tanto para as autoridades antitruste como para os demandantes 

de leniência, os quais permitiriam superar muitas das dificuldades em se gerir 

programas em múltiplas jurisdições. 

Em relação aos agentes econômicos, alega-se que o guichê único 

representaria um sistema mais eficiente para a delação de cartéis 

internacionais, preservando (e até mesmo aumentando) os incentivos para 

demandar leniências em múltiplas jurisdições. Com efeito, haveria uma 

redução do risco de que determinada jurisdição que impõe exigências 

onerosas ou pouco claras represente um entrave para a decisão de o player 

delatar o ilícito para outras autoridades (OECD, 2015a, p. 26). 

O sistema também permitiria reduzir a complexidade regulatória 

de lidar simultaneamente com múltiplos pedidos de marker, superando os 

custos logísticos atuais, como questões relacionadas ao fuso horário 

(impossibilidade de contatar todas as jurisdições no mesmo momento) e à 

língua. O mecanismo em tela traria mais segurança para as empresas, eis que 

possibilitaria o uso de um único procedimento apto a garantir a preservação 

do lugar do demandante na fila da leniência em todas as jurisdições em que 

se deseja reportar o conluio. A partir do pedido único de marker, haveria uma 

maior segurança quanto aos prazos e às informações complementares que 

precisam ser coletadas para aperfeiçoar o pedido perante as várias 

autoridades, sem o risco de perder a posição na fila durante esse ínterim. 

Desse modo, haveria a previsibilidade de que, uma vez atendidos os 

requisitos estabelecidos por cada ordenamento nacional, a leniência seria 

concedida em todas as jurisdições envolvidas. Seria evitado, portanto, que a 

leniência fosse concedida a agentes distintos em diferentes jurisdições 

(OECD, 2015a, p. 26; TALADAY, 2012, p. 46; ICC, 2016, p. 4). 

Já no que concerne às autoridades de defesa da concorrência, 

aponta-se que o guichê único para markers aperfeiçoaria a qualidade das 

informações fornecidas pelos signatários da leniência, visto que, a partir do 

momento em que fosse obtido o marker (garantindo o primeiro lugar na fila), 

a empresa poderia focar com maior tranquilidade na colheita interna das 

evidências. Ademais, quando um marker fosse demandado, todas as 

jurisdições do sistema ficariam alerta à existência do suposto ilícito, 
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inclusive aquelas que normalmente não seriam contatadas6. Nesse sentido, 

seria possível também um melhor alinhamento das investigações pelas 

agências envolvidas, eis que todas tomariam ciência do cartel no mesmo 

momento. Assim, poder-se-ia aprofundar a cooperação entre as autoridades 

antitruste, sobretudo no que se refere à coordenação de operações de busca e 

apreensão paralelas e simultâneas (OECD, 2015a, p. 27; TALADAY, 2012, 

p. 46; ICC, 2016, p. 4). 

Outrossim, seria necessário o compartilhamento de menos 

informações entre as autoridades, bem como seria reduzido o número de 

pessoas a elas expostas. Haveria, ainda, uma racionalização do sistema de 

repressão aos cartéis internacionais, já que apenas o administrador do 

mecanismo teria de processar a avaliação do pedido de marker, liberando as 

agências de realizarem a mesma atividade. Logo, o guichê único 

aperfeiçoaria o enforcement antitruste em face de cartéis internacionais, 

aumentando a dissuasão global contra tais ilícitos, com benefícios para os 

consumidores (OECD, 2015a, p. 27; TALADAY, 2012, p. 46)7.  

4. Custos de um guichê único mundial para markers 

Apesar das alegadas vantagens do balcão único para markers, seus 

proponentes não ignoram os inúmeros custos e dificuldades que precisam ser 

transpostos para a sua implementação e administração. 

Em primeiro lugar, apesar de haver uma certa harmonia entre os 

regimes dos vários ordenamentos nacionais a respeito dos markers, há 

divergências notáveis quanto (i) ao prazo concedido ao demandante para 

 

6 Ressalte-se, porém, que esta suposta externalidade indicada pelos proponentes 

do guichê único é altamente questionável, visto que, de acordo com o projeto, o 

proponente da leniência poderia escolher perante quais jurisdições do sistema 

ele deseja obter o marker, sendo permitido impedir que algumas autoridades 

participantes do sistema tivessem conhecimento do pedido de senha. 
7 Todavia, a extensão de tais eficiências também é questionável. Como visto, o 

exame sobre a concessão do marker é sumário, de modo que os maiores custos 

se referem à análise quanto à concessão ou não da leniência, o que permaneceria 

sob a responsabilidade de cada autoridade individualmente. Ademais, já que o 

pedido da leniência seria processado perante cada jurisdição, não parece haver 

uma alteração no número de pessoas expostas às informações. 
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completar o pedido da leniência, (ii) às informações que são exigidas e (iii) 

à discricionariedade ou não na concessão do marker. Tais diferenças 

procedimentais são ainda mais perceptíveis quando se confrontam modelos 

de enforcement administrativo, penal e misto, como é o caso do Brasil 

(OECD, 2015b, pp. 12-13). 

Em relação ao (i) prazo concedido pela autoridade antitruste para 

que o demandante do marker aperfeiçoe o pedido da leniência, os Estados 

Unidos, por exemplo, são bastante flexíveis, fornecendo, em geral, 30 dias, 

prorrogáveis não raro por até alguns meses. A União Europeia, por sua vez, 

não prevê um prazo determinado e adota uma abordagem mais flexível de 

acordo com as particularidades de cada caso, muito embora reconhecendo a 

necessidade de que o prazo seja curto, de modo a não prejudicar outros 

potenciais aplicantes e a evitar riscos de vazamentos. Outras jurisdições, 

contudo, são mais categóricas, como é o caso da Coreia do Sul, que concede 

não mais que quinze dias (TALADAY, 2012, p. 47; OBERSTEINER, 2013, 

p. 21). Já o Cade normalmente disponibiliza um prazo de até 30 dias, a contar 

da concessão do termo de marker (Cade, 2017, p. 34; ATHAYDE, 2019, p. 

128). 

Já no que concerne à (ii) quantidade e qualidade das informações 

que necessitam ser apresentadas para obter um marker, as jurisdições 

também variam. Alguns ordenamentos são mais rigorosos e exigem um 

standard probatório mais elevado, como é o caso da União Europeia. Em tais 

jurisdições, um player só pedirá um marker se sua investigação interna 

estiver quase finalizada; caso contrário, ele terá alertado a autoridade sobre 

o cartel e não obterá qualquer proteção. Já outros países, como os Estados 

Unidos e o Brasil, atribuem a senha baseados em um lastro probatório mais 

restrito. Dessa forma, o pedido de marker costuma ocorrer em estágios mais 

iniciais das investigações internas das empresas (OBERSTEINER, 2013, p. 

21; BAIRD; HULL; ROSENBAUM, 2004, p. 22). 

A seu turno, algumas jurisdições, como a União Europeia, têm (iii) 

discricionariedade, por meio de uma análise casuística do pedido, para 

conceder ou recusar o marker (BRETZ; LONG, 2016). Em outros sistemas 

(v.g., Estados Unidos, Japão, Chile, Alemanha e Brasil), a autoridade deve 

atribuir o marker automaticamente uma vez preenchidos os requisitos 

objetivos exigidos (TALADAY, 2012, p. 44; OECD, 2015b, pp. 4-8).  

Destaquem-se, ainda, outras divergências entre os sistemas 

nacionais, relativamente ao momento limite das investigações em que o 

marker permanece disponível, à possibilidade de demanda de markers de 
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forma anônima e à concessão de markers para demandantes subsequentes 

(OECD, 2015a, p. 29). 

Para a implementação de um guichê único para markers, seria 

necessário que os participantes chegassem a um consenso, ao menos, sobre 

(i) o prazo e (ii) as informações exigidas para concessão do marker8. Alega-

se, todavia, que não seria difícil se chegar a um denominador comum a 

respeito do prazo concedido pelas jurisdições participantes para que o 

demandante do marker aperfeiçoe o pedido da leniência, sobretudo levando-

se em conta que a maioria dos sistemas já confere um prazo similar, de 

aproximadamente 30 dias. Já em relação às informações que precisam ser 

apresentadas pelo candidato ao marker, aduz-se que os ordenamentos que 

exigem menos informações não se oporiam a receber mais dados. Dessa 

forma, um standard probatório que atenda a maioria das nações participantes 

possivelmente englobaria o nome do demandante e seu endereço, os 

membros do alegado conluio, a natureza da conduta, o produto e territórios 

afetados, bem assim a duração do suposto ilícito (LACERDA, 2014, p. 74; 

TALADAY, 2012, pp. 47-48; ICC, 2016, pp. 2-3; OECD, 2015a, pp. 27-29). 

Para além dessas questões procedimentais, a maior dificuldade 

para a criação de um balcão único para markers é a falta de confiança entre 

as várias autoridades antitruste, sobretudo das agências de países 

desenvolvidos ou emergentes com aquelas de países em desenvolvimento. O 

fator mais problemático, sem dúvidas, está relacionado à capacidade de 

manutenção da confidencialidade das informações9. Ora, a partir do 

momento em que uma única instância confira um marker e o repassasse a 

 

8 Em relação à questão da discricionariedade, ou não, das autoridades na 

concessão do marker, afirma-se não se tratar de um obstáculo ao sistema. Ora, 

aqueles países que dispõem de um modelo discricionário não precisariam alterá-

lo, podendo informar ao administrador que, em sua apreciação, determinado 

pedido não merece a concessão de um marker. Por outro lado, as demais 

jurisdições continuariam a conferir o marker de forma automática, apenas 

realizando um juízo de discricionariedade quando da concessão da leniência 

(TALADAY, 2012, p. 48). 
9 De fato, o compartilhamento de informações confidenciais é, no fundo, o maior 

desafio da cooperação internacional em matéria antitruste como um todo 

(DABBAH, 2011, p. 294/296; WEBBER, 2015, p. 147-148; SANTOS, 2012, p. 

82), o que evidentemente também se reflete na criação de um balcão único para 

markers. 
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diversas jurisdições, será imprescindível que todas estas sejam capazes de 

fornecer adequados mecanismos de segurança de confidencialidade, sob 

pena de arruinar a leniência em todos os demais ordenamentos. Ainda que o 

risco de vazamento de informações fornecidas pelo delator exista no atual 

cenário de leniências multijurisdicionais, seus efeitos provavelmente seriam 

mais deletérios num sistema de um marker internacional. Por tal razão, o 

balcão único poderia envolver inicialmente apenas algumas poucas agências, 

entre as quais já existe uma relação mútua de confiança, com a possibilidade 

abranger novos membros com o passar do tempo (OECD, 2015b, pp. 27-28).  

Outra provável fonte de controvérsias diz respeito a quem será 

responsável pela implementação e gestão do sistema10. Ora, este poderia ficar 

sob a responsabilidade de alguma autoridade antitruste nacional, como o U.S. 

Department of Justice (DOJ) ou a Comissão Europeia, o que, porém, 

dificilmente seria aceito pelas demais jurisdições. Seria mais razoável, então, 

que alguma organização internacional, como a OCDE ou a UNCTAD 

(Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento), 

servisse como balcão único (TALADAY, 2012, p. 43). Entretanto, a ICN 

parece ser o foro mais indicado para a centralização do sistema, por ser um 

foro internacional, exclusivamente dedicado a temas relacionados à defesa 

da concorrência, composto pela grande maioria das autoridades antitruste 

nacionais, tendo apresentado grande sucesso em seus quase vinte anos de 

existência (SOKOL, 2011, pp. 200-202; SILVEIRA; OLIVEIRA, 2013, pp. 

5-6, 13-14). 

Diante do exposto, embora do ponto de vista teórico a proposta de 

um balcão único para markers pareça implementável – uma vez 

ultrapassados os desafios acima indicados –, cabe questionar se tal sistema é 

realmente necessário na prática das agências antitruste. Com vistas a 

responder tal indagação sob a ótica brasileira, serão a seguir apresentados 

alguns subsídios empíricos, a partir da análise comparada da experiência do 

Cade e da Comissão Europeia no combate a cartéis internacionais por meio 

de acordos de leniência11 (Anexo II). 

 

10 Outra possível dificuldade refere-se aos custos de implementação e 

administração do sistema. Pode-se questionar, v.g., quem seria responsável por 

tais despesas ou de que forma elas seriam rateadas entre os envolvidos. 
11 A análise comparativa será restrita à experiência da Comissão Europeia, tendo 

em vista (i) a relevância de tal jurisdição no cenário internacional; (ii) o fato de 

a Comissão Europeia disponibilizar publicamente informações sobre os casos 

julgados (diferentemente do que ocorre, por exemplo, com os Estados Unidos); 
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5. A experiência comparada do Cade e da Comissão Europeia em 

leniências internacionais 

Até setembro de 2019, foram identificados dezesseis casos 

julgados pelo Cade referentes a cartéis internacionais em que houve a 

celebração de acordo de leniência12. Em dois desses casos houve o 

arquivamento do feito por não ter restado comprovada a produção de efeitos, 

ainda que potenciais, no Brasil (Gráfico 1 do Anexo I). Todavia, em tais 

casos foi declarado o cumprimento dos termos do acordo de leniência, com 

a aplicação dos benefícios legais aos signatários13. 

Destaca-se que, nesses dois casos em que houve o arquivamento 

do feito, não foi identificada a celebração de acordo de leniência com a 

Comissão Europeia. Há, entretanto, informações de que a autoridade 

europeia investigou as mesmas condutas, também decidindo pelo 

arquivamento em razão da ausência de provas para a continuidade da 

persecução14. 

 

e (iii) a União Europeia ser, juntamente com os Estados Unidos, as jurisdições 

com as quais o CADE mais coopera (a título ilustrativo, em sede de controle de 

estruturas – em que a cooperação é mais comum –, a Comissão Europeia 

representou cerca de 1/3 dos episódios de cooperação internacional do CADE 

entre 2012 e 2017, cf. MAIOLINO, 2018, pp. 73-74). Ademais, a atividade da 

Comissão Europeia será contraposta à do CADE, de modo que apenas serão 

examinados aqueles casos da autoridade europeia em que houve investigação 

correspondente no Brasil. 
12 Destaque-se que foram consideradas como um único caso aquelas hipóteses 

em que o processo principal foi desmembrado pelo CADE. 
13 Trata-se de dois precedentes importantes no sentido de se assegurar os 

benefícios legais aos signatários do acordo de leniência que cumprirem suas 

obrigações previstas no pacto, ainda que não tenha havido condenação 

(CALLIARI; CRUZ, 2019). 
14 Consoante voto do Conselheiro-Relator João Paulo de Resende no PA nº 
08012.000773/2011-20, julgado em 31 ago. 2016, e no voto do Conselheiro-Relator 

Alexandre Cordeiro Macedo nos PAs nº 08012.000774/2011-74 e nº 

08700.009161/2014-97, julgados em 14 set. 2016. Embora haja referência nos 

aludidos votos a documentos apresentados pelos Representados que comprovam 

o arquivamento das respectivas investigações pela Comissão Europeia, tais 
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Em todos os outros quatorze casos julgados pelo Cade, houve 

condenação e/ou a celebração de Termo de Compromisso de Cessação 

(TCC) por, ao menos, parte dos representados. Em tais feitos, foram 

arrecadados mais de R$ 539,7 milhões em multas e R$ 622,2 milhões a título 

de contribuição pecuniária em sede de TCC (Gráfico 2 do Anexo I). 

Dentre esses quatorze casos julgados pelo Cade em que houve 

condenação e/ou celebração de TCC, em apenas 2 (dois) deles não foi 

verificada assinatura de acordo de leniência e condenação pela Comissão 

Europeia. Há, pois, doze casos simétricos (acordos colusivos envolvendo o 

mesmo mercado) em que houve a celebração de acordo de leniência e a 

condenação/TCC tanto pelo Cade como pela Comissão Europeia. Desses 

doze casos, oito possuíram o mesmo signatário da leniência e em quatro 

casos os signatários da leniência no Brasil e na União Europeia foram 

distintos (Gráfico 3 do Anexo I). 

Tais números corroboram os indicativos teóricos de que há grandes 

incentivos para que, em casos de cartéis internacionais, o agente econômico 

que proponha a leniência busque simultaneamente várias autoridades para 

demandar os benefícios daquele acordo. Ademais, o exame empreendido 

indicou que os altos custos indicados pela doutrina para a celebração de 

acordos de leniência multijurisdicionais não foram impeditivos para que as 

empresas firmassem leniência perante mais de uma autoridade nacional. 

Os dados analisados também permitem concluir que, muito embora 

inexista um guichê único para markers, na prática isso não impediu que 

fossem firmados os acordos de leniência (na maioria, inclusive, pelos 

mesmos signatários no Brasil e na União Europeia). Ao revés, nos referidos 

casos houve a devida persecução por parte das autoridades antitruste, com 

exemplar punição, de modo que a política anticartel não restou enfraquecida. 

Por sua vez, nos quatro casos em que os signatários no Brasil e na 

União Europeia foram distintos, o beneficiário da leniência na Europa firmou 

TCC no Brasil. Em metade desses casos (dois) foi firmada leniência parcial 

 

documentos são de acesso restrito, de modo que não foi possível a sua análise. 

Em pesquisa na página da Comissão Europeia, em que são elencados os casos 

por ela investigados 

(<http://ec.europa.eu/competition/cartels/cases/cases.html>. Acesso em: 12 ago. 

2019), bem como em plataforma de busca na internet, também não foram 

localizadas referências às citadas investigações europeias. 
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com o Cade, ou seja, em tais hipóteses a proposta de acordo foi apresentada 

à autoridade brasileira quando esta já estava ciente da conduta noticiada. 

Assim, o fato de os signatários no Brasil e na União Europeia terem 

sido distintos em um terço dos casos em que houve assinatura de acordo de 

leniência e condenação/TCC pelo Cade e pela Comissão Europeia contradiz, 

de certa forma, um dos principais argumentos dos proponentes da criação de 

um balcão único mundial para markers, qual seja, o de que a existência de 

beneficiários diferentes enfraquece a política de leniência, em particular, e a 

anticartel, em geral.  

Ora, a experiência brasileira permite até mesmo levantar a hipótese 

de que a persecução de um ilícito por determinada autoridade, a partir da 

celebração de um acordo de leniência, pode representar um incentivo para 

tornar a corrida pelos markers ainda mais intensa em outras jurisdições. 

Afinal, nos referidos quatro casos em que houve signatários diferentes no 

Brasil e na União Europeia, os agentes procuraram a autoridade 

concorrencial brasileira para propor uma solução negocial (TCC), em que 

pese não tenham conseguido obter o marker para a leniência. Além disso, 

em dois desses casos foi firmada leniência parcial no Brasil (pelo agente que 

não foi o signatário na União Europeia), o que demonstra que muito embora 

não tenha sido obtida a isenção total das penalidades, a celebração do acordo 

se mostrou estratégica e economicamente interessante para as empresas. 

Destaque-se, outrossim, que, de todos os casos analisados, em 

apenas um deles houve a coordenação de investigações pelas autoridades 

perante as quais foi firmado acordo de leniência pelo mesmo agente 

econômico. Trata-se do caso do cartel internacional de compressores15, no 

qual os mesmos delatores que obtiveram a leniência no Brasil, nos Estados 

Unidos e na União Europeia renunciaram a confidencialidade, por meio de 

um waiver, para permitir que as agências envolvidas trocassem informações. 

Dessa forma, realizou-se, em fevereiro de 2009, uma operação de busca e 

apreensão conjunta e simultânea pelas três autoridades das jurisdições acima 

referidas, resultando na obtenção de evidências apreendidas na Alemanha, 

no Brasil, na Dinamarca, nos Estados Unidos e na Itália. Cuidou-se de 

parceria inédita (e única) do Brasil com os Estados Unidos e a União 

 

15 PA nº 08012.000820/2009-11, julgado em 16 de março de 2016, sob a relatoria 

do Conselheiro Márcio de Oliveira Júnior. 
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Europeia (GABAN; DOMINGUES, 2016, pp. 317-318; ARAÚJO; CHEDE, 

2012, p. 232). 

Todavia, a análise empreendida indica que tal colaboração das 

autoridades estrangeiras com o Brasil consubstanciou um incidente isolado, 

justificado pelo fato de a maior parte das provas do conluio se encontrar em 

território brasileiro, eis que as empresas coordenadoras do cartel possuíam 

sede no Brasil. Desse modo, a renúncia à confidencialidade no caso não 

parece ter decorrido propriamente do fato de o mesmo player ter sido o 

signatário da leniência em todas as jurisdições envolvidas, mas sim porque a 

cooperação com o Brasil era indispensável para que as jurisdições 

estrangeiras punissem o referido cartel internacional e, de consequência, as 

autoridades declarassem o devido cumprimento do acordo (GUIMARÃES, 

2017, p. 222). 

Nesse contexto, não foi encontrada qualquer evidência empírica 

que demonstre que o fato de o Brasil vir a adotar um sistema de balcão único 

para markers mudará essa realidade de desincentivos para uma atuação 

conjunta mais efetiva e profunda de autoridades estrangeiras com o Cade no 

controle de condutas. É que, de regra, o Brasil é unicamente vítima de 

conluios internacionais, sentindo apenas os efeitos do cartel, a prática dos 

atos colusivos (ou, ao menos, dos mais importantes) se centrando em 

território estrangeiro (GUIMARÃES, 2017, p. 222). Desse modo, ainda que 

ocorra hoje alguma cooperação entre o Brasil e outras autoridades 

alienígenas, tal relação tende a ser limitada, sem qualquer compartilhamento 

de informações confidenciais, na linha dos acordos de cooperação de 

primeira geração firmados pelo Cade (WEBBER, 2015, pp. 147-148). 

O problema que tem dificultado uma maior integração do Cade 

com outras autoridades estrangeiras em casos de cartel internacional não 

parece ser a dinâmica para a celebração do acordo de leniência em si (o que 

poderia ser alterado com a criação de um guichê único para markers), mas 

os incentivos para que haja uma cooperação mais estreita das outras 

jurisdições com o Brasil em tais casos. 

Tal inferência fica mais evidente ao se observar a cooperação 

internacional exercida pelo Cade em casos de atos de concentração 

transnacionais. Com efeito, no controle de estruturas, em que há grandes 

incentivos para as próprias empresas requerentes dispensar a 

confidencialidade das informações, com o objetivo de que a operação seja 

aprovada nos vários países envolvidos, o Cade tem atuado de forma muito 

eficaz com autoridades antitruste estrangeiras (MAIOLINO, 2018).  
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Nessa linha, a pesquisa empreendida não indicou pistas de que a 

eventual adoção de um balcão único para markers garantirá a troca de 

informações (sobretudo confidenciais) com as demais autoridades 

participantes do sistema. Como visto, as agências notificantes teriam 

conhecimento do pedido de marker em outros ordenamentos (e apenas 

aqueles indicados expressamente pelos requerentes), mas saberiam 

unicamente das informações essenciais para a identificação do conluio. O 

tratamento em si do pedido da leniência, com o exame aprofundado das 

informações e provas apresentadas, permaneceria a cargo de cada jurisdição. 

Logo, na prática, a adoção de um guichê único para markers pouco mudaria 

o cenário atual, em que, de regra, ao celebrar um acordo de leniência, o 

proponente já deve informar sobre a requisição de benefício similar em 

outras jurisdições16. 

Por sua vez, as autoridades continuariam limitadas a compartilhar 

informações sobre a leniência (as quais são de acesso restrito) quando o 

signatário da leniência expressamente o autorizar, por meio de um termo de 

renúncia (waiver) de confidencialidade17. Como visto, isso apenas aconteceu 

no Brasil uma única vez, no caso do cartel internacional de compressores, 

precisamente porque a realização de busca e apreensão no Brasil era 

fundamental para o sucesso das investigações (e, de consequência, da 

leniência) em outras jurisdições.  

6. Considerações finais 

A análise da experiência do Cade na persecução de cartéis 

internacionais por meio de acordos de leniência demonstra que as 

dificuldades indicadas pela doutrina acerca da gestão de leniências 

 

16 No Brasil, tal obrigação é prevista no art. 201, inciso II, e no art. 202, inciso 

III, do RICADE. 
17 Conforme art. 3º, inciso IV, da Resolução CADE nº 21/2018, de acordo com 

o qual a excepcional concessão de acesso aos documentos e informações 

provenientes do acordo de leniência pode ocorrer no caso de cooperação jurídica 

internacional, mediante autorização do CADE e do signatário do acordo, desde 

que não haja prejuízo à investigação. Vide também CADE, 2017, pp. 65-66. 
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multijurisdicionais não parecem ter impedido a eficácia da política de 

leniência brasileira. 

Com efeito, na maior parte dos cartéis internacionais condenados 

pelo Cade houve a celebração de acordo de leniência em paralelo à assinatura 

de acordos congêneres em outras jurisdições. Tal qual demonstrado, a 

autoridade antitruste brasileira tem agido de forma bastante vigorosa no 

combate a cartéis internacionais nos últimos anos, com a condenação dos 

casos mais célebres no mundo e com a aplicação de multas e o recolhimento 

de contribuições em TCCs em valor expressivo. 

Em comparação à realidade da Comissão Europeia, foi visto que 

quase todos os casos examinados pelo Cade também o foram por aquela 

autoridade. Em dois terços desses casos, os signatários da leniência foram os 

mesmos nos dois lados do Atlântico. Todavia, o fato mais interessante é que 

a persecução dos conluios não restou em medida alguma afetada naquelas 

situações em que os beneficiários da leniência foram diferentes. Ao revés, 

nessas hipóteses, o signatário na Europa celebrou TCC no Brasil e em dois 

casos foram celebradas leniências parciais, o que permite inclusive se cogitar 

de que a assinatura de um acordo de leniência no estrangeiro pode incentivar 

a corrida pelos markers em outras jurisdições. Logo, a experiência brasileira 

não permite concluir peremptoriamente que a assinatura de um acordo de 

leniência com um agente que não é o beneficiário em outra jurisdição 

comprometerá a eficiência do programa de leniência pátrio. 

Ademais, o exame dos casos examinados pelo Cade também 

demonstra que em apenas um deles houve o compartilhamento de 

informações confidenciais com outras jurisdições, o que permitiu uma 

investigação coordenada, notadamente a realização de uma operação de 

busca e apreensão simultânea. Ou seja, muito embora em outros sete casos o 

signatário da leniência no Brasil e na União Europeia tenha sido o mesmo, 

não houve qualquer cooperação mais aprofundada entre as autoridades 

concorrenciais, sobretudo tendo em vista a falta de incentivos para tanto. 

Nesse sentido, a implementação de um guichê único para markers 

não parece ser capaz de modificar esse cenário, eis que todo o tratamento 

acerca da leniência permanecerá sob a responsabilidade interna de cada 

agência. Desse modo, de regra, a troca de informações confidenciais (e, de 

consequência, a coordenação de investigações) continuará a depender da 

renúncia de confidencialidade do beneficiário do acordo. 

Diante disso, muito embora a proposta de criação de um balcão 

único para markers seja uma ideia academicamente sedutora, não é possível 
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concluir pela sua necessidade no sistema antitruste brasileiro18. Como 

demonstrado, não foi encontrada qualquer evidência empírica que indique 

que o programa de leniência brasileira tenha sofrido algum revés decorrente 

da existência de acordos de leniência em outras jurisdições. 

Por sua vez, observa-se que os benefícios a serem aportados pela 

implementação de um guichê único para markers podem ser alcançados por 

outros meios menos custos, notadamente a convergência das leis de defesa 

da concorrência. Assim, por exemplo, a harmonização das regras sobre o 

prazo concedido pela autoridade antitruste para o aperfeiçoamento do pedido 

e o standard probatório que o agente necessita cumprir para obter um 

marker19 reduziria os custos de transação dos delatores e ampliaria ainda 

mais os incentivos para a proposição de acordos de leniência 

multijurisdicionais. 

Finalmente, ainda mais importante para o aperfeiçoamento da 

persecução de cartéis internacionais no Brasil é uma maior e mais profunda 

comunicação com outras autoridades antitruste, de sorte a permitir uma 

coordenação investigativa entre as agências. Isso só será alcançado mediante 

um aprofundamento das relações do Cade com seus congêneres estrangeiros, 

permitindo não apenas a consolidação de uma relação mais segura, como 

também demonstrando existirem incentivos para o Brasil ser considerado 

pelas outras jurisdições quando de exames de cartéis internacionais. 

Nos últimos anos, o Cade tem atuado incansavelmente nesse 

sentido, sendo paradigmática a sua recente ascensão a membro permanente 

do Comitê de Concorrência da OCDE (Cade, 2019), além da participação 

ativa em diversos foros multilaterais, regionais e bilaterais (GUIMARÃES, 

2017, pp. 209-2014). Dessa forma, o aperfeiçoamento da cooperação 

 

18 Tal desnecessidade é ainda ratificada ao se observar que nem mesmo no 

âmbito da União Europeia (em que o sistema de defesa da concorrência é 

exercido de forma conjunta pelas autoridades supranacional e nacionais) existe 

um balcão único para markers (RITZ; MARX, 2019, p. 6). 
19 Trata-se das citadas principais dificuldades para a implementação de um 

guichê único para markers. Em realidade, observa-se que provavelmente os 

principais benefícios daquele sistema já seriam alcançados unicamente com a 

harmonização das regras nacionais sobre tais matérias, o que demonstra que o 

mecanismo é ainda menos relevante. 
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internacional revela-se muito mais eficaz para a melhoria do programa de 

leniência brasileiro que a adoção de um guichê único para markers no país. 
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Anexo I – Gráficos  

 
Fonte: elaboração própria, a partir de dados públicos do Cade 
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Gráfico 1 

Casos de cartel internacional com acordo de 

leniência julgados pelo CADE (até set. 

2019)

Arquivamento (ausência de provas de efeitos no Brasil)

Condenação/TCC
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Fonte: elaboração própria, a partir de dados públicos do Cade 

 

 

 
Fonte: elaboração própria, a partir de dados públicos do Cade e da Comissão 

Europeia 

Anexo II – Casos de cartel internacional com celebração de acordo de 
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Quadro 2

Total de arrecadação do CADE em casos de 

cartel internacional com acordo de leniência

Multas Contribuições pecuniárias (TCCs)

8
4

Quadro 3

Casos de cartel internacional com acordo 

de leniência com condenação/TCC pelo 

CADE e pela Comissão Europeia

Mesmos signatários dos acordos de leniência

Signatários distintos dos acordos de leniência
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leniência (Cade x Comissão Europeia)20 

 

Detalhes  

dos casos 

Brasil  

(Cade) 

União Europeia  

(Comissão 

Europeia) 

1 

Mercado Peróxido de hidrogênio 

Peróxido de 

hidrogênio e 

perborato 

Número do processo 

administrativo 

08012.004702/2004-77 

08012.007818/2004-68 
COMP/F/C.38.620 

Signatário da leniência Degussa Degussa 

Data do julgamento 
09/05/2012 

14/07/2015 
03/05/2006 

Soma das multas 

aplicadas 
R$ 156 milhões € 388,1 milhões 

Soma das 

contribuições 

pecuniárias de TCCs 

- - 

 

2 

Mercado Cargas aéreas Frete aéreo 

Número do processo 

administrativo 

08012.011027/2006-02 

08012.000084/2010-34 
AT.39258 

Signatário da leniência Lufthansa Lufthansa 

Data do julgamento 
28/08/2013 

22/01/2014 

17/03/2017 (após 

reforma pelo TJUE da 

prévia decisão de 

09/11/2010) 

Soma das multas 

aplicadas 
R$ 197 milhões € 833,5 milhões 

Soma das 

contribuições 

pecuniárias de TCCs 

R$13,8 milhões - 

 

 

20 Dados coletados a partir dos sítios eletrônicos do CADE e da Comissão 

Europeia, notadamente: <http://www.cade.gov.br/assuntos/programa-de-

leniencia> e <https://ec.europa.eu/competition/cartels/cases/case 

s.html>, respectivamente. Último acesso em: set. 2019. 
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Detalhes  

dos casos 

Brasil  

(Cade) 

União Europeia  

(Comissão 

Europeia) 

3 

Mercado Mangueiras marítimas Mangueiras marinhas 

Número do processo 

administrativo 

08012.010932/2007-18 

08012.001127/2010-07 
COMP/39.406 

Signatário da leniência Yokohama Yokohama 

Data do julgamento 
25/02/2015 

30/03/2016 
28/01/2009 

Soma das multas 

aplicadas 
R$ 20,3 milhões € 131,5 milhões 

Soma das 

contribuições 

pecuniárias de TCCs 

R$30,3 milhões - 

 

4 

Mercado Perborato de sódio 

Peróxido de 

hidrogénio e 

perborato 

Número do processo 

administrativo 
08012.001029/2007-66  COMP/F/C.38.620 

Signatário da leniência Degussa Degussa 

Data do julgamento 24/02/2016 03/05/2006 

Soma das multas 

aplicadas 
R$17,4 milhões € 388,1 milhões 

Soma das 

contribuições 

pecuniárias de TCCs 

- - 

 

5 

Mercado Compressores 
Compressores de 

refrigeração 

Número do processo 

administrativo 
08012.000820/2009-11 COMP/39.600  

Signatário da leniência Tecumseh Tecumseh 

Data do julgamento 16/03/2016 07/11/2011 

Soma das multas 

aplicadas 
R$21,3 milhões € 161,1 milhões 
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Detalhes  

dos casos 

Brasil  

(Cade) 

União Europeia  

(Comissão 

Europeia) 

Soma das 

contribuições 

pecuniárias de TCCs 

R$104,2 milhões - 

 

6 

Mercado 

Elastómeros 

termoplásticos – 

thermoplastic 

elastomers (TPE) 

Investigação 

arquivada na Europa 

por ausência de 

provas (não foram 

identificados o 

número do processo e 

a celebração de 

acordo de leniência) 

Número do processo 

administrativo 
08012.000773/2011-20 

Signatário da leniência Chi Mei 

Data do julgamento 31/08/2016 

Soma das multas 

aplicadas 

Arquivamento do 

processo (não 

comprovação de efeitos 

no Brasil) 

Soma das 

contribuições 

pecuniárias de TCCs 

- 

 

7 

Mercado 

Produtos plásticos do 

tipo Acrilonitrila 

Butadieno Estireno 

(ABS), Poliestireno 

(PS), Acrilonitrila 

Estireno (AS) e 

Polimetilmetacrilato 

(PMMA) 

Investigação 

arquivada na Europa 

por ausência de 

provas (não foram 

identificados o 

número do processo e 

a celebração de 

acordo de leniência) 

Número do processo 

administrativo 

08012.000774/2011-74 

08700.009161/2014-97 

Signatário da leniência Chi Mei 

Data do julgamento 14/09/2016 

Soma das multas 

aplicadas 

Arquivamento do 

processo (não 

comprovação de efeitos 

no Brasil) 
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Detalhes  

dos casos 

Brasil  

(Cade) 

União Europeia  

(Comissão 

Europeia) 

Soma das 

contribuições 

pecuniárias de TCCs 

- 

 

8 

Mercado 

Componentes de vidro 

para tubos de raios 

catódicos – cathode ray 

tubes (CRT) 

Vidro CRT 

Número do processo 

administrativo 

08012.005930/2009-

79  
COMP/39.605 

Signatário da leniência Samsung Samsung 

Data do julgamento 09/11/2016 19/10/2011 

Soma das multas 

aplicadas 
R$8 milhões € 128,7 milhões  

Soma das 

contribuições 

pecuniárias de TCCs 

R$5,9 milhões - 

 

9 

Mercado 

Memória dinâmica de 

acesso aleatório – 

dynamic random 

access memory 

(DRAM) 

DRAM 

 

 

Número do processo 

administrativo 
08012.005255/2010-11 COMP/38.511 

Signatário da leniência 
NEC (leniência 

parcial) 

Micron (celebrou 

TCC no Brasil) 

Data do julgamento 23/11/2016 19/05/2010 

Soma das multas 

aplicadas 
R$7 milhões € 331,2 milhões 

Soma das 

contribuições 

pecuniárias de TCCs 

R$14,2 milhões - 
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Detalhes  

dos casos 

Brasil  

(Cade) 

União Europeia  

(Comissão 

Europeia) 

10 

Mercado 

Aparelhos 

eletroeletrônicos de 

direcionamento de 

fluxo de energia 

elétrica com 

isolamento a gás – gas-

insulated switchgear 

(GIS) 

Mecanismos de 

comutação isolados a 

gás 

Número do processo 

administrativo 

08012.001376/2006-16 

 
COMP/38.899 

Signatário da leniência ABB ABB 

Data do julgamento 08/08/2018 27/06/2012 

Soma das multas 

aplicadas 
R$4,9 milhões € 712,2 milhões 

Soma das 

contribuições 

pecuniárias de TCCs 

R$26 milhões - 

 

11 

Mercado 

Tubos para imagem 

colorida – colour 

picture tubes (CPT) 

Tubos para ecrãs de 

televisão e 

computador 

Número do processo 

administrativo 
08012.002414/2009-92 COMP/39.437 

Signatário da leniência Samsung 
Chunghwa (celebrou 

TCC no Brasil) 

Data do julgamento 22/08/2018 05/12/2012 

Soma das multas 

aplicadas 
R$ 4,9 milhões 

€ 1,1 bilhão (em 

relação a CPT) 

Soma das 

contribuições 

pecuniárias de TCCs 

R$56,6 milhões - 

 

12 

Mercado 

Tubos para displays 

coloridos – colour 

display tubes (CDT) 

Tubos para ecrãs de 

televisão e 

computador 

Número do processo 

administrativo 
08012.010338/2009-99 COMP/39.437 
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Detalhes  

dos casos 

Brasil  

(Cade) 

União Europeia  

(Comissão 

Europeia) 

Signatário da leniência 
Samsung 

 

Chunghwa (celebrou 

TCC no Brasil)  

Data do julgamento 22/08/2018 05/12/2012 

Soma das multas 

aplicadas 
- 

€ 328,1 milhões (em 

relação a CDT) 

Soma das 

contribuições 

pecuniárias de TCCs 

R$42 milhões - 

 

13 

Mercado 

Unidades de discos 

ópticos – optical disk 

drivers (ODD) 

Leitores de Discos 

Óticos 

Número do processo 

administrativo 
08012.001395/2011-00 AT.39639 

Signatário da leniência Philips 
Philips 

 

Data do julgamento 30/01/2019 21/10/2015 

Soma das multas 

aplicadas 
R$19,5 milhões € 116,3 milhões 

Soma das 

contribuições 

pecuniárias de TCCs 

R$3,9 milhões - 

 

14 

Mercado 

Sistemas de direção 

assistida – electric 

power steering (EPS) 

Não foi identificada 

investigação pela 

Comissão Europeia. 

Número do processo 

administrativo 
08700.003735/2015-02 

Signatário da leniência NSK 

Data do julgamento 13/02/2019 

Soma das multas 

aplicadas 
- 

Soma das 

contribuições 

pecuniárias de TCCs 

R$ 11 milhões 



Prêmio IBRAC-TIM 2019 

410 

 

Detalhes  

dos casos 

Brasil  

(Cade) 

União Europeia  

(Comissão 

Europeia) 

 

15 

Mercado 

Aparelhos 

eletroeletrônicos de 

direcionamento de 

fluxo de energia 

elétrica com 

isolamento a ar – air 

insulated switchgear 

(AIS) Não foi identificada 

investigação pela 

Comissão Europeia 

(apenas relativamente 

ao mercado de GIS) 

Número do processo 

administrativo 
08012.001377/2006-52 

Signatário da leniência ABB 

Data do julgamento 13/02/2019 

Soma das multas 

aplicadas 
R$ 56,1 milhões 

Soma das 

contribuições 

pecuniárias de TCCs 

R$235 milhões 

 

16 

Mercado 

Transistores de 

película fina para 

painéis de cristal 

líquido – thin film 

transistor liquid 

Crystal display (TFT-

LCD) 

LCD 

Número do processo 

administrativo 
08012.011980/2008-12 COMP/39.309 

Signatário da leniência 
ChiMei (leniência 

parcial) 

Samsung (celebrou 

TCC no Brasil) 

Data do julgamento 27/02/2019 08/12/2010 

Soma das multas 

aplicadas 
R$ 27,3 milhões € 648,9 milhões 

Soma das 

contribuições 

pecuniárias de TCCs 

R$79,3 milhões - 
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O DIREITO DA CONCORRÊNCIA E A TECNOLOGIA: 

CORRELAÇÃO ENTRE MODELOS ANALÍTICOS E OBJETIVOS 

DO ANTITRUSTE 

Marco Antonio Fonseca Júnior 

Resumo: A era digital trouxe inúmeros desafios ao direito antitruste. O 

avanço tecnológico fez surgir, em nível global, corrente doutrinária que 

defende a ampliação dos objetivos do direito concorrencial. Trata-se do 

movimento hipster antitrust. Ocorre que a ampliação proposta viria 

acompanhada de profundas mudanças nos fundamentos da política antitruste 

em si, além de mudanças na metodologia analítica a ser empregada pelas 

autoridades concorrenciais.  

É de se questionar, no entanto, se a adaptação do ferramental analítico por 

parte das autoridades concorrenciais deve, necessariamente, vir 

acompanhada da mudança dos objetivos do direito antitruste. A resposta 

parece ser não, como se abordará neste trabalho.  

Palavras-chave: Cade, direito, era digital, ferramental analítico, hipster 

antitrust, métodos de análise, objetivos do antitruste, tecnologia. 

I. Introdução 

Na última década tem se observado um intenso movimento nos 

mercados no sentido de torná-los digitais. A revolução da tecnologia fez com 

que os rumos da sociedade fossem mudados. Atualmente, vive-se num 

ambiente totalmente interconectado, com sistemas que se comunicam entre 

si e com os usuários, inclusive com objetos físicos, que se inserem nesse 

cenário através de softwares e sensores que transmitem dados para uma rede.  

A destruição criadora schumpeteriana1, vista como o processo de 

evolução industrial que revoluciona a estrutura econômica, vem se tornando 

cada vez mais intensa e evidente nos últimos anos. O fato é que a inconteste 

 

1 SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, Socialismo e Democracia. São Paulo: 

Editora Unesp Digital, 2017. 
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transição da sociedade industrial para a informacional gera efeitos e causa 

rupturas nas ordens social e jurídica.   

Em decorrência da universalização do acesso à internet surgem 

novas relações jurídicas e, consequentemente, novas questões que merecem 

ser enfrentadas pelo direito. Tanto os direitos sociais, quanto os direitos de 

natureza eminentemente privada, e até mesmo os direitos do Estado, são 

afetados por essa nova ordem de interações.  

Os dados, antes desprovidos de qualquer valor econômico, 

passaram a ser o novo petróleo, numa supervalorização da informação sem 

precedentes. A era do big data é palco de discussões envolvendo as mais 

diversas áreas do direito, tais como direito à privacidade, direito do trabalho, 

direitos humanos, direito penal, direito econômico, dentre outros. Na seara 

do direito concorrencial não é diferente. O antitruste se tornou terreno fértil 

para discussões envolvendo tecnologia e mercados digitais.  

A quarta revolução industrial, marcada pela velocidade, alcance e 

impacto dos sistemas2, fez emergir no âmbito do direito concorrencial 

movimentos como “antitruste 4.0” e “hipster antitrust”, que representam a 

necessidade de reformulação da teoria e do instrumental analítico antitruste 

para lidar com as novas tecnologias, dados e mercados digitais.   

O presente artigo tem como objetivo justamente o estudo desses 

movimentos e dos fundamentos que os sustentam. Pretende-se analisar se, de 

fato, os mercados digitais impõem ao direito antitruste a ruptura com o 

modelo analítico tradicional, bem como se esta cisão pode ser total ou 

parcial. Ao fim, pretende-se analisar a correlação entre os objetivos do direito 

antitruste e metodologia de análise empregada pelas autoridades 

concorrenciais, bem como se seria possível separá-los, tudo isso à luz da 

realidade brasileira.   

2. Desafios do direito antitruste na era digital e abordagens deles 

decorrentes 

Diversos desafios emergem do avanço tecnológico quando o tema 

é a defesa da concorrência. Além da insuficiência prática da regulamentação 

jurídica a ela subjacente, percebe-se uma carência – ou, se menos, uma 

 

2 SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. São Paulo: Edipro, 2019. 
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incipiência – dos estudos teóricos que buscam avaliar a maneira adequada de 

análise da questão pelo direito concorrencial.  

No âmbito das concentrações econômicas, os desafios passam pela 

própria avaliação das características das transações entre agentes atuantes no 

mercado digital e tecnológico, bem como pela necessidade de alteração do 

atual método de análise destas operações pelas autoridades concorrenciais. 

Não há consenso sobre a adequada metodologia de análise das fusões e 

aquisições em nível global, bem como sobre a efetividade de remédios 

extraterritoriais que enderecem as preocupações concorrenciais delas 

advindas. 

 No que tange a repressão a condutas anticompetitivas, a era digital 

traz desafios relacionados ao exame dos novos tipos de infrações 

concorrenciais, tais como: colusão propiciada por algoritmos, recusa de 

contratar e recusa de acesso a dados, venda casada no mercado digital, 

margin squeeze, oportunismo compulsório, alavancagem discriminatória, 

além do uso cruzado de conjunto de dados com fins ilícitos.3  

O fato é que o direito antitruste e a defesa da concorrência são 

apontados como uma das possíveis soluções verdadeiramente eficientes para 

enfrentar tais desafios e conter eventuais abusos das grandes empresas de 

tecnologia, as big techs. Não obstante, apesar do instigante desafio a juristas 

e economistas para o desenvolvimento de ferramentas analíticas e 

regulatórias aplicáveis a mercados em constante e rápida evolução, muito 

pouco foi feito.4  

E, sendo a estrutura institucional que regula a defesa da 

concorrência fator decisivo para seu sucesso, a adequação do regime 

antitruste às plataformas de internet e mercados digitais depende, ao menos 

 

3 SCHREPEL, Thibault. Predatory Inovation: The Definite Need for Legal 

Recognition. Disponível em: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2997586>; Acesso em 06 

ago. 2019. 
4 KIRA, Beatriz. O Direito na Era Digital: Ensino, Teoria, e prática em face das 

novas tecnologias de informação e comunicação. In: MENDES, Fernando 

Marcelo; ALVES, Clara Mota Santos Pimenta; DOMINGUES, Paulo Sérgio 

[Orgs.]. Poder Judiciário, Concorrência e Regulação. Estudos Sobre o Fonacre. 

Brasília: AJUFE, 2019. pp. 61-70. 
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parcialmente, do arcabouço jurídico a elas aplicável.5 Portanto, é 

fundamental que sejam estudados e debatidos os limites do atual 

instrumental analítico aplicável aos mercados digitais, bem como as 

mudanças necessárias, em termos de poderes, funções e recursos.6 Vêm 

surgindo nesse contexto duas correntes na doutrina antitruste.  

2.1. Do movimento hipster antitrust e da necessidade de 

reformulação do regime antitruste 

O Professor Neil Flingstein7, ao explicar a teoria dos campos, já 

ensinava que há uma tendência natural que os players de determinado 

mercado busquem a sua estabilidade, evitando-se a concorrência agressiva. 

Assim, os atores teriam poucos incentivos à inovação. Flingstein assevera, 

no entanto, que, invariavelmente, em algum momento os mercados sofrem 

transformações.  

Tais transformações fogem ao controle dos agentes dominantes de 

mercado e decorrem de fatores tais como entrada de novos players no 

segmento, ações do próprio Estado ou crises econômicas.8 Pode-se enxergar, 

ainda, outros fatores que modificam os mercados, tal como a introdução de 

novas tecnologias.  

O fato é que, para parte da doutrina, quando isso ocorre surge a 

necessidade de criação de um novo regramento que regerá as condutas no 

mercado, visando a manutenção de sua higidez e competitividade. É 

exatamente nesse sentido que Curtis Milhaupt e Katharina Pistor9 defendem 

que os legisladores e até mesmos os magistrados devem estabelecer regras 

mais adequadas à nova realidade de determinado setor.  

 

5 COUTINHO, Diogo R. O direito nas políticas públicas. In: MARQUES, 

Eduardo; FARIA, Carlos Aurélio Pimenta de [Orgs.]. Política Pública como 

Campo Disciplinar. Rio de Janeiro/São Paulo: Ed. Unesp, Ed. Fiocruz, 2013. 
6 KIRA, Op. cit., p. 65. 
7 FLIGSTEIN, Neil. The architecture of markets: an economic sociology of 21st 

century capitalist societies. Princeton: Princeton University Press, 2001. p. 17. 
8 FLIGSTEIN, Op. cit., p. 84. 
9 MILHAUPT, Curtis J; PISTOR, Katharina. Law & Capitalism. What corporate 

crises reveal about legal systems and economic development around the world. 

Chicago: The University of Chicago Press, 2008. 
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Na mesma esteira, Evans e Schmalensee10 defendem que os 

métodos tradicionais de análise antitruste não se aplicam à era digital. Em 

verdade, a grande maioria dos conceitos e ferramentas desenvolvidos para 

examinar mercados tradicionais somente seriam minimamente aplicáveis aos 

mercados digitais com consideráveis adaptações. 

E é exatamente nesse contexto que surgiu movimento hipster 

antitrust. Para seus defensores, o advento e a expansão da internet e novas 

tecnologias trouxeram problemas para o direito que demandam a adaptação 

de objetivos legais e conceitos jurídicos, a elaboração de novas categorias 

jurídicas e até mesmo o desenvolvimento de uma regulação própria capaz de 

endereçar as questões da era digital. 

O hipster antitrust integra o chamado New Brandeisian, 

movimento assim denominado em memória de Luis Brandeis, juiz da 

Suprema Corte dos Estados Unidos da América, famoso por sua afirmação: 

“we can have democracy in this country, or we can have great wealth 

concentrated in the hands of a few, but we can’t have both.” Enxergava, 

portanto, nos grandes conglomerados uma ameaça à democracia.  

Lina Khan, hoje tida como uma das líderes do movimento, em 

contraponto ao trabalho de Robert H. Bork em “The Antitrust Paradox”11, 

publicou artigo denominado “Amazon’s Antitrust Paradox”12, uma das 

pedras fundamentais do hipster antitrust. Khan explicou ter escrito o artigo 

pois a Amazon ilustraria o que há de errado com o atual regime antitruste, 

demonstrando como uma empresa pode monopolizar determinados 

mercados sem infringir a lei concorrencial.13 

 

10 EVANS, D.S.; SCHMALENSEE, R. The antitrust analysis of multi-sided 

platform business. Disponível em: 

<https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1482&cont

ext=law_and_economics>; Acesso em: 08 ago. 2019. 
11 BORK, Robert H. The Antitrust Paradox. Nova York: The Free Press, 1978. 
12 KHAN, Lina M. Amazon's Antitrust Paradox. Disponível em: 

<https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5785&conte

xt=ylj>; Acesso em: 01 ago. 2019. 
13 CAPITALISN’T. Antitrust Pt2: The Populist. Entrevistadores: Luigi Zingales 

e Kate Waldock. Entrevistada: Lina Khan. Simplecast, [S.I.]. Podcast. 

Disponível em: <https://www.capitalisnt.com/show-notes/>; Acesso em: 04 

ago. 2019. 
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Enquanto Bork, em 1978, criticava a legislação concorrencial 

vigente à época, trazendo a ideia de maximização do bem-estar do 

consumidor como fundamento do antitruste, Khan afirma que tal bem-estar 

não pode se resumir apenas à variável de “preço”. Em verdade, para a autora, 

o objetivo do antitruste deve ser maior, o de preservar o processo competitivo 

e as estruturas de mercado.  

No que tange à economia digital, o movimento hipster antitrust 

propõe reformas aos mecanismos e ferramentas de análise a serem utilizadas 

pelas autoridades concorrenciais, além da adoção de medidas regulatórias, 

conferindo-se, por exemplo, a certas plataformas digitais o tratamento 

dispensado a monopólios. Para Khan, aplicar essa ideia envolve, por 

exemplo, avaliar (i) se a estrutura de determinado player pode gerar conflitos 

anticompetitivos de interesse; (ii) se pode propiciar alavancagem cruzada em 

diferentes linhas de negócios; e (iii) se a economia dos mercados de 

plataforma on-line incentiva a conduta predatória. 14  

Ela defende, mais especificamente, que restaurar os princípios 

tradicionais do antitruste, para criar uma presunção de predação e proibir a 

integração vertical por plataformas dominantes, poderia ajudar a manter a 

concorrência nesses mercados.15 

Outro exponente do movimento é o Professor da Universidade de 

Columbia, Tim Wu. Ele igualmente defende que o direito antitruste não pode 

ser tão leniente. Pelo contrário, deve voltar a ser mais exigente e, de certa 

forma, radical. O Professor chega, por exemplo, a defender a quebra do 

Facebook.16  

Wu critica a ligação das big techs com a política ao afirmar que a 

concentração econômica gera desigualdade e sofrimento material, 

fomentando um apetite por lideranças nacionalistas e extremistas. Critica 

duramente a atual leniência antitruste face às referidas companhias quando 

sustenta que “o caminho para o fascismo e a ditadura é pavimentado com 

falhas da política econômica em atender às necessidades do público em 

geral.”17 

 

14 KHAN, Op. cit. p. 790. 
15 KHAN, Op. cit., p. 803. 
16 WU, Tim. The Curse of Bigness: Antitrust in the New Gilded Age. Chicago: 

Columbia Global Reports, 2018. pp. 132-134. 
17 WU, Op. cit., p. 14. 
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A crítica de Tim Wu abrange não só a insuficiência da legislação 

antitruste em relação às questões da economia digital, como também a 

conduta exclusionária das big techs, que operam no vácuo regulatório 

existente. Em verdade, sustenta que tais corporações gigantescas, procurando 

proteger sua vantagem competitiva, transformam seu enorme poder 

econômico em poder político. Assim sendo, as autoridades antitrustes 

deveriam atuar no sentido de “quebrar” referidas big techs.18 Ou seja, o 

antitruste serviria não apenas à contenção do abuso de poder econômico, mas 

também do excesso de poder político.  

Jonh Douglas19 observou que os agentes que introduzem novas 

tecnologias no mercado fazem com que estas sejam utilizadas antes mesmo 

que as autoridades competentes definam em qual regime jurídico se 

enquadram. Trata-se do que Niklas Elert e Magnus Herenkson20 

convencionaram chamar de empreendedorismo evasivo. 

Elert e Henrekson ensinam que surgiu no mercado um tipo de 

empreendedor que, ao exercer sua atividade, busca evitar o enquadramento 

desta no contexto jurídico regulatório existente, valendo-se de novos 

modelos de negócios para explorar vácuos regulatórios. Tal iniciativa não se 

mostra ilegal, mas quando começa a ganhar consideráveis proporções, como 

ocorre no Brasil, gera preocupações tanto dos legisladores, quanto dos 

magistrados.  

Wu alerta que o simples fato de sua proposta - de cisão das 

empresas que se valeram do vácuo regulatório para se estabelecerem como 

big techs - ser considerada radical para alguns, revela o fato de como a 

sociedade está despreparada para lidar com a questão. Nesse sentido, o autor 

demonstra a razoabilidade de sua proposta rememorando a postura das 

autoridades norte-americanas no passado, quando determinaram a quebra de 

monopólios - como nos famosos casos da Standard Oil e AT&T, que serão 

 

18 WU, Op. cit., pp. 132-133. 
19 DOUGLAS, Jonh. New wine into old bottles: fintech meet the bank regulatory 

world. Chapel Hill: North Carolina Banking Institute, 2016. p. 16. 
20 ELERT Niklas; HENREKSON, Magnus. Evasive Entrepreneurship. 

Estocolmo: Research Institute of Industrial Economics, 2016. p. 1. 
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explorados a seguir - em resposta à desigualdade social nos Estados 

Unidos.21 

A verdade é que, conforme bem assevera a Professora Sofia 

Ranchordas22, o direito, com sua obsessão por estabilidade e previsibilidade, 

não convive bem com os desafios enfrentados pela regulação econômica em 

face das inovações tecnológicas. A autora ensina que a velocidade dos 

avanços tecnológicos não harmoniza com as instituições estáticas do 

direito.23 

Nota-se que a crítica do hipster antitrust ao atual modelo antitruste 

se refere aos seus objetivos. Khan afirma que, no geral, os objetivos da 

legislação concorrencial são demasiadamente vagos e que Bork introduziu a 

ideia de ligá-los ao bem-estar do consumidor, numa análise voltada 

basicamente ao preço ofertado ao consumidor. Para ela, é um erro acreditar 

que a lei antitruste busca somente o bem-estar do consumidor. Khan defende 

que o antitruste deve ser capaz de endereçar outras formas de poder de 

mercado, como aquelas exercidas, por exemplo, através de monopsônios.24 

Em suma, os defensores deste movimento afirmam que a 

abordagem proposta por Bork não é voltada à preservação dos direitos de 

concorrentes, mas dos consumidores. A crítica ao modelo tradicional é 

justamente essa: não se pode confiar no vago conceito de bem-estar do 

consumidor e esperar que isso resolva todos os problemas concorrenciais.  

Defende-se a ideia de que deve ser preservado o processo 

competitivo e as estruturas de mercado, mas não somente os consumidores. 

É justamente nesse sentido a crítica à atuação da Amazon, feita por Lina 

Khan. Ao se observar, no curto prazo, o bem-estar do consumidor, a empresa 

até travou certas guerras comerciais, acarretando uma redução de preços e, 

consequentemente, beneficiando os consumidores. Ocorre que, como 

apurado pela autora, em alguns casos, referidas guerras de preços consistiram 

 

21 WU, Op. cit., p. 25. 
22 RANCHORDAS, Sofia. Innovation Experimentalism in the age of the sharing 

economy. Disponível em: <http://ssm.com/abstract=2638406> Acesso em 04 

ago. 2019. 
23 RANCHORDAS, Op. cit., pp. 28-29. 
24 CAPITALISN’T. Antitrust Pt2: The Populist. Entrevistadores: Luigi Zingales 

e Kate Waldock. Entrevistada: Lina Khan. Simplecast, [S.I.]. Podcast. 

Disponível em: <https://www.capitalisnt.com/show-notes/>; Acesso em: 04 

ago. 2019. 

http://ssm.com/abstract=2638406
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em práticas predatórias da Amazon buscando eliminar rivais do mercado, o 

que, no longo prazo, lesa direitos dos consumidores.  

Nessa esteira, defende o hipster antitrust que deveriam os objetivos 

do antitruste serem ampliados para considerar não só o bem-estar do 

consumidor, e sua aferição baseada em preços, mas também as estruturas e 

as dinâmicas competitivas dos mercados, analisando-se a qualidade de oferta 

de bens e serviços, relações entre potenciais competidores, subsídios 

cruzados, dentre outros fatores. Há, segundo esta corrente, o entendimento 

de que qualidade, proteção de dados, diversificação da oferta, por exemplo, 

devem fazer parte da análise de bem-estar, pois há problemas decorrentes de 

análises quantitativas baseadas apenas em preços, sendo que estas, por vezes, 

não guardam relação com a realidade dos mercados digitais.  

Defende-se, ainda, que os objetivos do antitruste deveriam abarcar 

não só questões voltadas a preços, efeitos e, consequente, maximização do 

bem-estar do consumidor, mas também preocupações paralelas advindas da 

concentração de poder de mercado, que possuem reflexos no poder político 

dos players, nas relações de trabalho com seus empregados, além de 

implicações ao meio ambiente e à própria noção de democracia, dentre 

outros.25  

Apesar dos convincentes argumentos acima expostos, sobretudo 

quando cotejados com a realidade fática dos mercados digitais, há quem 

afirme, também de forma persuasiva, que a atual legislação antitruste não 

precisa ser alterada para endereçar as questões que emergem da economia 

digital. É o que será explicado abaixo.  

2.2. Da suficiência do atual sistema antitruste  

Parte da doutrina, principalmente econômica, se contrapõe aos 

argumentos do hipster antitrust. Esta corrente sustenta que não são 

necessárias mudanças estruturais no direito concorrencial para enfrentar as 

questões postas pela economia digital. Afirmam, pelo contrário, que as 

mudanças propostas se revelam deveras perigosas sob o ponto de vista 

democrático. 

 

25 KHAN. Op. cit., pp. 739-743 
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Cristiane Alkmin J. Schmidt26 reconhece que a revolução 

tecnológica vem trazendo profundas e intensas mudanças no mercado, nos 

seus players e nos consumidores finais. Afirma, no entanto, que, apesar da 

situação assustar alguns, nada mais é do que um movimento natural e que as 

grandes corporações, incluindo as big techs, não deveriam ser culpadas per 

se pela desigualdade econômica presente na economia brasileira.27 

Alerta Alkmin que, apesar do momento ser desafiador, “a cegueira 

do curto prazo não deve interferir equivocadamente nos benefícios de longo 

prazo que o progresso traz à sociedade”. Arremata afirmando que o Estado 

“deve agir com cautela, evitando atuar de forma proativa demais e acabar 

criando maus incentivos econômicos.”28  

Ao contrário do que sustentam Lina Khan e Tim Wu, Cristiane 

Alkmin ensina que a separação ou “quebra” das big techs não é o caminho 

para a solução dos problemas. Alkmin constatou que os que defendem a cisão 

das gigantes da tecnologia o fazem considerando dois precedentes 

americanos, quais sejam, a cisão da AT&T em sete companhias regionais, em 

1984, e a segmentação da Standard Oil em 34 (trinta e quatro) empresas, 

ocorrida em 1911. A autora esclarece, no entanto, que quatro são os motivos 

pelos quais a comparação com tais operações não se aplicaria ao cenário 

atual. 

O primeiro deles é que a separação ou quebra de empresas não é 

uma prática tradicional e usual. Para Alkmin, o que foi feito em 1911 e 1984 

pelas autoridades norte-americanas não pode ser considerado uma ação 

corriqueira, mas sim uma exceção à regra. Alerta que a retomada de decisões 

radicais no momento atual não seria plausível, tendo em vista a diferença de 

contextos.  

Como segundo motivo a autora indica uma constatação histórica: 

empresas separadas no passado voltaram a se unir em momento posterior. 

Cristiane utiliza o exemplo do ocorrido entre as empresas Shell e Esso, bem 

como a fusão entre AT&T e Time Warner.  

 

26 SCHMIDT, Cristiane A. J. Hipster Antitrust: poder de mercado e bem-estar 
do consumidor na Era da Informação. Disponível em: 

<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-da-cristiane-

alkmin/hipster-antitrust-poder-de-mercado-e-bem-estar-do-consumidor-na-era-

da-informacao-28122018>; Acesso em: 08 ago. 2019. 
27 SCHMIDT, Op. cit. 
28 SCHMIDT, Op. cit. 
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O terceiro relaciona-se com o momento de atuação do Estado em 

face das grandes concentrações. Explica que, se a autoridade concorrencial 

anseia ser mais rigorosa, que vete ou reprove prévia e peremptoriamente as 

operações, mas não as permita para depois determinar sua desconstituição. 

Nesse sentido, é importante relembrar, como explicado acima, que os 

critérios de submissão e análise de atos de concentração econômica às 

autoridades concorrenciais são atualmente bastante discutidos no que diz 

respeito a sua suficiência.  

Por fim, como quarto motivo, a autora identifica um perigo à 

própria democracia. Não seria possível, segundo ela, a distinção das boas e 

más intenções do Estado. Afirma-se que rejeitar legítima e previamente 

operações é totalmente distinto da decisão ex post de desconstituição de 

negócios. Em se tratando de propriedade privada num Estado de Direito, 

conferir tamanho poder ao Estado seria “perigoso e desaconselhável”, 

sobretudo em democracias jovens como a brasileira. 

Portanto, defende-se que a preocupação deve se voltar à análise 

prévia das operações envolvendo os conglomerados da era da informação. 

Nesse sentido, a crítica recai sobre a suficiência dos métodos de análise 

antitruste hoje aplicados pelas autoridades antitrustes.  

Tais métodos são questionados, sobretudo, em razão do cenário 

que se permitiu criar. Atualmente, observa-se que as big techs podem, de 

fato, ter aumentado seu poder de mercado e impedido o acesso de novos 

entrantes, em verdadeiro fechamento de mercado para potenciais 

concorrentes, além de terem diminuído o desenvolvimento de novas 

tecnologias e inovações.  

Portanto, defende-se que não seria necessária uma mudança 

estrutural no sistema antitruste, isto é, nos seus objetivos, mas sim uma 

avaliação dos métodos analíticos a serem empregados pelas autoridades 

concorrenciais no exame de concentrações econômicas.  

O Professor Carl Shapiro29 considera ser muito arriscada uma 

mudança fundamental sobre os objetivos do antitruste. Ele é muito cético em 

relação a tal alteração, na medida em que poderia mover o antitruste em uma 

 

29 CAPITALISN’T. Antitrust Pt1: The Establishment. Entrevistadores: Luigi 

Zingales e Kate Waldock. Entrevistado: Carl Shapiro. Simplecast, [S.I.]. 

Podcast. Disponível em: <https://www.capitalisnt.com/show-notes/>; Acesso 

em: 05 ago. 2019. 
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direção distante do foco na promoção da concorrência ou, pior, buscar 

endereçar problemas que não têm natureza competitiva. Shapiro afirma ser o 

conceito de bem-estar do consumidor suficiente ao endereçamento da 

questão. 

A Professora Kate Waldock30 concorda com Shapiro ao afirmar 

que, em se tratando de monopsônios, relações do antitruste com o mercado 

de trabalho ou em quaisquer outros casos, o approach baseado no bem-estar 

do consumidor é aplicável e suficiente. Para a Professora, tal approach 

consistiria numa análise de custo-benefício de quanto os consumidores 

poderiam ser prejudicados por um potencial monopólio versus quanto 

poderiam ser beneficiados por determinada concentração de mercado. Sob o 

ponto de vista econômico, isso seria regra geral e fundamental. Ou seja, 

defende-se que já há um conceito capaz de endereçar os problemas de 

natureza antitruste, a análise baseada no bem-estar do consumidor. 

Em verdade, para essa corrente, ampliar os objetivos do antitruste 

para outros de natureza diversa, como os políticos, seria prejudicial à 

democracia. Nesse sentido, Shapiro alerta que analisar fusões com base em 

poder político, ou pedir às autoridades que o façam, seria uma péssima ideia. 

Na verdade, o autor afirma, em tom provocativo, que o hipster antitrust, 

apesar das críticas ao modelo atual, não apresenta soluções práticas ao 

problema. 

Shapiro afirma que o texto da lei é claro, no sentido de preocupar-

se com monopolização e efeitos econômicos. Segundo ele, posta a lei, as 

autoridades prontamente a interpretaram sob o contexto de “poder 

econômico”, produzindo a jurisprudência que vem sendo desenvolvida há 

mais de um século. Portanto, não se deve abandonar e desconsiderar a 

consolidação dos precedentes. 

O tema, de fato, é instigante. A suficiência do atual sistema está 

posta em cheque. E foi justamente por essa razão que a Comissão Europeia 

encomendou a um painel de especialistas o estudo do assunto. A pesquisa 

resultou num relatório de recomendações publicado em março de 2019. 

Trata-se do “Unlocking Digital Competition - Report of the Digital 

Competition Expert Panel”31. 

 

30 Ibidem. 
31 FURMAN, Jason [Coord.]. Unlocking digital competition: Report of the 

Digital Competition Expert Panel. Disponível em: 

<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/a



REVISTA DO IBRAC Número 1 - 2020 

 

423 

No âmbito do referido relatório, um dos temas abordados foi 

justamente a posição do movimento hipster antitrust, especificamente a obra 

de Lina Khan e sua crítica à análise focada em preços. No relatório, os 

autores registraram que críticos como Khan defendem uma abordagem que 

considera o tamanho dos players, prima facie, como causa de problemas, e 

tentam avaliar não só as consequências econômicas da redução de 

concorrência, mas também suas implicações políticas.32  

Os especialistas integrantes do painel avaliaram a necessidade de 

uma mudança tão ampla no paradigma de objetivos concorrenciais, como a 

proposta por Khan, e concluíram ser esta desnecessária, por uma série de 

razões, abaixo pontuadas.  

Primeiro, pois, apesar de bem-estar do consumidor ser mais 

facilmente conceituado em termos de preços e quantidades, isso não quer 

dizer que se limite a tais aspectos. Há, em verdade, uma séria de outros 

fatores que impactam no bem-estar do consumidor e são frequentemente 

considerados pelas autoridades concorrenciais, tais como, qualidade, gama 

de produtos, o nível dos serviços disponíveis aos consumidores, bem como 

a inovação.  

Segundo, porque a análise de bem-estar do consumidor pode ser 

efetiva ainda que o preço seja zero, o que geralmente ocorre na economia 

digital, por considerar fatores qualitativos, tais como privacidade, quão 

melhores os serviços “gratuitos” podem ficar com mais competição, bem 

como a possibilidade do preço ser negativo no caso dos consumidores 

pagarem um preço razoável pelos seus dados.     

Terceiro, porque não somente os consumidores finais devem ser 

considerados, mas também agentes intermediários e eventuais danos a eles 

causados.  

Quarto, pois o bem-estar do consumidor pode, e deve, ser 

considerado de forma dinâmica. Muitas das preocupações dos críticos sobre 

proteção à competidores potenciais e condutas anticompetitivas poderiam ser 

incluídas nesse conceito ao se considerar o bem-estar do consumidor ao 

longo do tempo.  

 

ttachment_data/file/785547/unlocking_digital_competition_furman_review_w

eb.pdf>; Acesso em: 10 ago. 2019. 
32 FURMAN, Op. cit., p. 89. 
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Quinto, porque já existe robusta teoria econômica subjacente à 

moderna política concorrencial e que permite, inclusive, o uso de certas 

presunções estruturais. Seria mais eficiente o desenvolvimento desta área em 

particular, à luz da economia digital, sendo que as melhorias permaneceriam 

totalmente consistentes com o conceito de bem-estar do consumidor, do que 

o desenvolvimento de toda uma nova teoria ainda não testada.   

Nesse sentido, a recomendação dos especialistas à Comissão 

Europeia foi que não seja alterado o paradigma atualmente considerado na 

política concorrencial. Concluiu-se que tal mudança seria, em verdade, 

contraproducente, pois criaria inúmeras incertezas, haja vista ainda não ser 

suficientemente desenvolvida para endereçar as diversas questões com as 

quais as autoridades concorrenciais devem lidar. Recomendou-se que a 

política de concorrência deve permanecer enraizada no padrão de bem-estar 

do consumidor, tal como concebido, mas considerando também elementos 

competitivos não baseados em preços.  

Portanto, esta corrente sustenta não ser necessário a alteração dos 

paradigmas ou objetivos do antitruste. A análise concorrencial deve 

continuar a ser baseada no bem-estar do consumidor, porém na sua 

concepção original. No seminário “Competition and Consumer Protection in 

the 21st Century”, promovido pela Federal Trade Commission, realizado em 

novembro de 2018, que resultou num valioso relatório33, foi discutido 

justamente tal questão.  

Na ocasião, o Professor Carl Shapiro34 explicou que a 

jurisprudência vem utilizando de maneira imprópria a noção de bem-estar do 

consumidor, o que significa que deve haver uma adaptação nesta concepção, 

mas não uma mudança fundamental no padrão utilizado.  

A Professora Fiona Scott Morton35 observa que o padrão de bem-

estar do consumidor vem sendo redefinido nos últimos 30 (trinta) anos pelos 

players que maximizaram seus lucros e querem excluir rivais do mercado. 

Morton reconhece que esse padrão distorcido de bem-estar do consumidor 

 

33 COMPETITION AND CONSUMER PROTECTION IN THE 21ST 

CENTURY, 2018, Washington, D.C. Anais. Washington: Federal Trade 

Commission - FTC, 2018.  
34 COMPETITION AND CONSUMER PROTECTION IN THE 21ST 

CENTURY, Op. cit., p. 272. 
35 COMPETITION AND CONSUMER PROTECTION IN THE 21ST 

CENTURY, Op. cit., p. 214. 
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não tem sido suficiente nos últimos anos, sobretudo em face dos mercados 

digitais. No entanto, afirma não ser necessário uma alteração de objetivos do 

direito antitruste para o endereçamento da questão, mas apenas uma 

retomada da acepção original do conceito.  

Fiona Morton explica que resolver o problema incluindo outros 

valores na política antitruste, tal como a democracia, é um erro. Para a 

Professora, se é desejado alcançar democracia ou quaisquer outros valores, 

isso deve ser feito através de agências reguladoras com este propósito 

específico, mas não se atribuindo tal competência às autoridades 

concorrenciais.  

Conclui-se, assim, que esta corrente doutrinária não enxerga 

motivos suficientes para uma alteração no sistema antitruste ou nos seus 

objetivos. Em verdade, para os notáveis doutrinadores que a defendem, a 

análise focada no bem-estar do consumidor seria capaz de enfrentar as 

questões concorrenciais advindas da economia digital.  

Para referidos autores, a crítica parece estar na premissa 

equivocada do hipster antitrust de que a análise de bem-estar do consumidor 

importa apenas com o preço, quando, na verdade, as estruturas e as dinâmicas 

competitivas dos mercados também são consideradas.  

3. Do ponto de convergência doutrinária  

Apesar dos inflamados debates entre defensores das correntes 

acima nos fóruns especializados mundo afora, não se pode olvidar o fato de 

que concordam em, ao menos, um aspecto: a análise antitruste focada em 

preços é insuficiente ao exame dos mercados digitais. Os non-price factors 

devem necessariamente ser considerados na análise concorrencial.  

Nos mercados digitais, os produtos geralmente são oferecidos aos 

consumidores de forma gratuita, como meio de angariar o maior número de 

usuários possível, potencializando, assim, efeitos de rede e, 

consequentemente, aumentando o valor das plataformas.36 Portanto, nos 

 

36 STUCKE, Maurice E. Should We Be Concerned About Data-Opolies? 

Disponível em: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3144045>; Acesso em:  

15 ago. 2019. 
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mercados digitais, é improvável que certo player dominante aumente seu 

preço.37 

Tais situações, de fato, dificultam uma adequada análise antitruste 

dos impactos da atuação desses players no mercado, posto que, 

historicamente, preço é a variável a ser considerada. Assim, a análise deve 

levar em consideração aspectos qualitativos, tais como privacidade, 

qualidade dos produtos e serviços, inovação, fornecimento de informações, 

dentre outros, como explica o Professor Greg Gundlach.38  

O fato é que a análise focada única e exclusivamente em preços 

não serve mais aos interesses do antitruste em relação ao mercado digital, 

independentemente de quais sejam, se aqueles tradicionais, voltados ao bem-

estar do consumidor, ou aqueles mais amplos defendidos pelo movimento 

hipster antitrust. 

Assim sendo, percebe-se que a origem do problema detectado pelas 

duas correntes é a mesma e reside na limitação da análise de bem-estar do 

consumidor a critérios de precificação. Em outras palavras, ambas as teorias 

sustentam não ser adequado o entendimento de que bem-estar do consumidor 

deve ser medido através de preços.  

Nota-se, igualmente, que o endereçamento do problema pelas duas 

correntes é convergente no sentido de ampliação qualitativa da análise 

antitruste. A divergência reside, portanto, numa questão conceitual, isto é, se 

os objetivos atuais do antitruste abrangem ou não tais questões qualitativas. 

Identificadas as convergências, passa-se, então, à abordagem da 

real necessidade de ampliação dos objetivos do direito antitruste para o 

enfrentamento dos mercados digitais, bem como sua conveniência ao modelo 

brasileiro.   

 

37 LASHINSKY, Adam. WhatsApp is Now Free. Why Facebook is Resisting 

Easy Money. Disponível em: <https://fortune.com/2016/01/19/whatsapp-

facebook-free-subscriptions/>; Acesso em: 11 ago. 2019. 
38 GUNDLACH, Greg. Non-Price Effects of Mergers: A Primer. Disponível em: 

<https://www.antitrustinstitute.org/wp-content/uploads/2018/08/Gundlach-

2016-NON-PRICE-EFFECTS-OF-MERGERS.-A-PRIMER_0-1.pdf>; Acesso 

em: 12 ago. 2019 
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4. Da solução mais conveniente à realidade brasileira  

Reconhece-se, nos últimos anos, a formação de conglomerados 

digitais, inclusive, mediante autorização da autoridade antitruste. Ou seja, o 

cenário que se criou no Brasil não decorre de atuação ilegal das empresas de 

tecnologia, mas sim da metodologia de análise adotada pela autoridade 

concorrencial brasileira, o Cade.  

Alguns negócios substanciais, como a aquisição do Whatsapp Inc. 

pelo Facebook Inc., por exemplo, que envolveu US$ 19 bilhões, não foram, 

sequer, notificados na maioria dos países do mundo, por não atingir os 

critérios mínimos de faturamento para submissão de operações às 

autoridades concorrenciais, o que ocorreu no Brasil. Já outras concentrações 

econômicas no mercado digital submetidas ao Cade, em razão da suposta 

baixa participação de mercado das partes envolvidas, foram analisadas de 

maneira superficial, sob rito sumário. 

Situações como essas, de fato, podem ter gerado a eliminação de 

concorrentes do mercado, bem como impedido o ingresso de potenciais 

rivais. No limite, gerou-se, inclusive, uma diminuição no ritmo das 

inovações, posto inexistir a pressão competitiva de terceiros. O hipster 

antitrust vai além, quando sustenta que os conglomerados formados 

ameaçam, inclusive, a democracia, em face do poder político por eles 

construído.  

Nesse sentido, válida é a crítica da doutrina de que o método 

analítico a ser empregado deve ser alterado, haja vista ser perceptível no 

mercado um forte movimento concentracionista e monopolizador por parte 

das grandes plataformas digitais. No entanto, se valer do direito antitruste 

para a consecução de políticas públicas que extrapolam a esfera técnica 

concorrencial parece inadequado.  

Não se deve, por não ser o ferramental antitruste atual suficiente 

para frear referido movimento de mercado, ampliar os objetivos do direito 

concorrencial para justificar uma intervenção da autoridade. Referida 

ampliação geraria um cenário de verdadeira insegurança jurídica. Ora, se 

determinada operação, se analisada nos termos do ferramental analítico atual, 

mereceu ser, por razões técnicas, aprovada, não deve a autoridade antitruste, 

sob a justificativa de simplesmente impedir a formação de um conglomerado 

que poderia potencialmente abusar de seu poder político e econômico, 
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mandar desconstituí-la. Há de se obedecer sempre a critérios técnicos e pré-

estabelecidos. Esta é exatamente a noção de segurança jurídica.  

Em outras palavras, não se pode punir um player que atuou de 

acordo com as regras do jogo porque estas regras estariam fundamentalmente 

equivocadas. Ora, se há a identificação de um problema normativo, que 

sejam alteradas as regras a serem aplicadas no futuro, mas não se puna todos 

aqueles que até então agiram conforme elas.  

Em verdade, constatada a insuficiência do atual método de análise 

antitruste, deve-se desenvolver outro ferramental analítico capaz de 

endereçar as questões advindas do mercado digital. A aplicação deste novo 

ferramental é que deve ser a resposta da autoridade antitruste aos problemas 

dos mercados digitais, mas não a atuação ex post determinando-se a 

desconstituição de negócios jurídicos.  

O Brasil é constantemente criticado pelo número de leis e de 

instituições. Há dezenas de agências reguladoras no país, cada qual com uma 

atribuição específica, mas com um fim maior de garantir a democracia em 

seu sentido mais amplo. Assim, permitir que essas agências ampliem seus 

objetivos pode gerar, além da sobreposição de competências, enorme 

insegurança jurídica. A autoridade antitruste deve focar única e 

exclusivamente nos próprios objetivos concorrenciais, mas não, através 

deles, alcançar outros maiores, de natureza comum.  

Para tanto, é bem verdade que deve ser revista a metodologia de 

análise hoje empregada pelas autoridades concorrenciais. Nesse sentido, 

concorda-se com a ideia de que o conceito original de bem-estar do 

consumidor é suficiente para guiar a análise antitruste. Isto é, referido bem-

estar não pode ser avaliado única e exclusivamente sob o prisma de 

precificação, tendo em vista já ter se mostrado insuficiente sua aplicação nos 

mercados digitais. A verdade é que a adequação do ferramental analítico 

parece ser capaz de endereçar os problemas vislumbrados por aqueles que 

defendem a alteração dos objetivos do direito concorrencial. 

5. Conclusões  

Conclui-se, em face do exposto, que não há necessária relação entre 

o instrumental analítico a ser utilizado pela autoridade concorrencial e os 

objetivos do antitruste. Em verdade, a mera adequação do ferramental 
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analítico parece ser capaz de enfrentar todos os problemas vislumbrados por 

aqueles que defendem a alteração dos objetivos do direito concorrencial.  

A ampliação indevida dos objetivos do direito antitruste pode 

conferir à autoridade excessiva discricionariedade para, à margem da 

tecnicidade peculiar do direito concorrencial, tomar decisões drásticas sob o 

argumento de resguardar direitos não diretamente a ele vinculados, como 

direitos sociais e difusos, e, até mesmo, o vago conceito de democracia.  

Assim sendo, a solução que melhor se encaixaria no contexto 

brasileiro seria a adequação dos métodos de análise antitruste, abandonando-

se a ideia de bem-estar do consumidor ligada basicamente ao fator “preço”, 

mas sem qualquer alteração nos objetivos do direito concorrencial, que 

devem continuar sendo o bem-estar do consumidor e maior eficiência nos 

mercados, tudo isso baseado na liberdade de iniciativa, livre concorrência, 

função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso 

do poder econômico.  

Em outras palavras, o bem-estar do consumidor continuaria a ser o 

objetivo a guiar a análise concorrencial, mas com significativa ampliação do 

seu foco, que deve abandonar o elemento de precificação e considerar, 

também, qualidade na oferta do produto ou serviço, compra de potencial 

competidor, eficiência dinâmica, efeito portfólio, privacidade de dados, 

possibilidade de subsídios cruzados, dentre outros.  

Realizada a referida adaptação na metodologia de análise, não 

parece ser necessária a ampliação dos objetivos do antitruste para além dos 

atuais. Em verdade, a alteração destes objetivos pode gerar enorme 

insegurança jurídica, causando, ao contrário do que se pretende com a 

mudança, verdadeira redução do bem-estar do consumidor. 
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INOVAÇÃO E O ANTITRUSTE: DESAFIOS JURÍDICO-

INSTITUCIONAIS 

Marina Gutierrez Bonfatti, 
Ciro Silva Martins 

Resumo: Num contexto marcado por rápidas mudanças tecnológicas, as 

quais impactam a concorrência nos mais diversos mercados, deve ser 

discutido o papel da inovação no direito concorrencial. Nesse sentido, o 

presente estudo teve por objetivo debater o papel dessa variável no contexto 

dos atos de concentração no Brasil. Num primeiro momento, avaliou-se 

como a literatura econômica relaciona concentração e inovação e quais são 

os reflexos dessas discussões no direito concorrencial. Em seguida, após 

breve exame das diretrizes que norteiam a análise de atos de concentração 

pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, apontamos os 

principais desafios acerca da consideração da inovação nesse cenário. 

Palavras-chave: inovação; fusões e aquisições; controle de atos de 

concentração; defesa da concorrência; startups; antitruste; Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica.  

Abstract: In a context featured by rapid technological changes, which 

impact competition in the most diverse markets, the role of innovation in 

antitrust should be discussed. In this sense, the present study aimed to debate 

the role of this variable in the context of mergers and acquisitions in Brazil. 

At first, it was evaluated how the economic literature relates concentration 

and innovation and what are the reflections of such discussion in the 

competition policy. Then, after a brief examination of the guidelines that 

instruct the analysis of mergers and acquisitions by the Administrative 

Council for Economic Defense, we point out the main challenges regarding 

the consideration of innovation in this scenario. 

Keywords: innovation; mergers and acquisitions; merger control; 

competition policy; startups; antitrust; Administrative Council for Economic 

Defense. 
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Introdução 

Um mundo marcado por rápidas transformações tecnológicas. 

Uma economia em que o empreendedorismo é cada vez mais visto como uma 

oportunidade de acesso a melhores condições de vida.1 Uma sociedade que 

deseja e acolhe a inovação, mudando seu padrão de vida abruptamente 

conforme novidades disruptivas são introduzidas no mercado. A nível global, 

assiste-se ao rápido surgimento de startups que, ao introduzirem uma 

inovação bem-sucedida, experimentam crescimento exponencial, vindo a ser 

cobiçadas por grandes firmas estabelecidas no mercado.  

As autoridades concorrenciais em todo o mundo têm discutido o 

papel do antitruste nesse cenário de grande instabilidade e intensa mudança 

tecnológica. Uma preocupação central é evitar que as firmas dominantes no 

mercado exerçam seu poder de mercado de forma abusiva no intuito de coibir 

atividades inovadoras, seja por meio da aquisição de potenciais firmas rivais, 

seja pelo emprego de estratégias anticompetitivas para excluí-las. 

No que diz respeito ao controle prévio de atos de concentração, 

foco deste artigo, debate-se sobre como preservar um ambiente competitivo 

e em que haja estímulo à geração de inovação, sem, por um lado, negligenciar 

os objetivos da Política de Defesa da Concorrência, e, por outro, sem incorrer 

em regulação excessiva sobre o exercício de liberdade econômica pelos 

agentes. 

No capítulo I, apresenta-se a inovação como estratégia competitiva, 

abordando-se em seguida a complexa relação de causalidade entre inovação 

e concentração. Para tanto, recorreu-se ao rico debate em aberto na teoria 

 

1 É comum identificar, de forma geral, em maior ou menor grau, um caráter 

inovador na atividade desenvolvida por empreendedores, através do 

oferecimento de produtos ou serviços novos em relação aos quais há poucos ou 

nenhum competidor no mercado. Em relatório elaborado por Global 

Entrepreneurship Monitor (Global Report 2018/19, disponível em 

http://gemconsortium.org/report, acesso em 14.09.2019), identificou-se como 

principal fator que motiva os indivíduos a iniciarem uma atividade 

empreendedora a busca por aumento no nível de renda e no grau de 

independência no trabalho. Outro fator relevante identificado está associado à 

necessidade de empreender, diante da falta de oportunidades alternativas de 

emprego, sobretudo em economias menos desenvolvidas.  

http://gemconsortium.org/report
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econômica sobre a questão, abordando as noções de concorrência 

schumpeteriana, taxa de desvio e geração de sinergias. No capítulo II, é feita 

uma breve descrição das etapas de análise de atos de concentração 

submetidos ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“Cade”).  

No capítulo III, demonstra-se a insuficiência da análise tradicional 

antitruste para avaliar potenciais impactos anticompetitivos decorrentes da 

concentração sobre a inovação e apontam-se desafios à luz do cenário 

jurídico-institucional vigente no Brasil. 

1. Inovação e direito concorrencial 

I.1. Inovação como estratégia competitiva 

Ao pensar no papel da autoridade antitruste no que tange à 

inovação, é fundamental entender a dinâmica de funcionamento dos 

mercados, a forma de interação entre as firmas e os possíveis impactos de 

uma fusão/aquisição envolvendo uma startup sobre o nível de atividade 

inovadora. É preciso analisar o que move os agentes econômicos e os 

incentiva a empenhar esforços e dispender recursos na tentativa de 

desenvolver um produto inovador. 

Inovação é um termo bastante amplo que designa a introdução de 

novos produtos, novos insumos, novas formas de produção, novas formas de 

prestação de serviço, novas formas de relacionamento e interação com 

clientes e fornecedores, enfim, qualquer mudança de paradigma que impacte 

de forma disruptiva o mercado. Muito frequentemente, isso é possibilitado 

em decorrência do desenvolvimento de uma nova tecnologia.  

A inovação proporciona expansão da base tecnológica da economia 

e deslocamento da fronteira de produção, e conduz a um processo dinâmico 

de evolução dos mercados. A difusão de uma inovação bem-sucedida pode 

gerar aumento de produtividade e eficiência, melhora na qualidade de bens 

ou serviços, bem como contribuir para o desenvolvimento econômico e 

aumento do bem-estar social. São muitos os impactos positivos que a 

atividade inovadora pode gerar para a coletividade. 

Um dos principais agentes de inovação são as startups, as quais são 

muitas vezes responsáveis por introduzir uma tecnologia nova no mercado 

capaz de verdadeiramente revolucionar a forma como uma atividade é 
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exercida ou um produto é oferecido, produzindo um impacto permanente e 

irreversível na estrutura e na forma de organização do mercado.  

Não se pode ignorar que firmas estabelecidas no mercado também 

são capazes de introduzir inovações, e, muitas vezes, tais agentes são 

estimulados a inovar e a estrategicamente direcionar recursos para atividades 

de pesquisa e desenvolvimento (“P&D”) em resposta à pressão competitiva 

exercida por jovens firmas disruptivas. Nesse contexto, a concorrência entre 

os agentes estimula a introdução de inovações.2  

Esse fenômeno se coaduna com a noção de concorrência 

schumpeteriana, segundo a qual os agentes econômicos buscam 

permanentemente se diferenciar, em um processo ativo de criação de novas 

oportunidades e novos espaços econômicos. Schumpeter afirma que a 

conquista de poder de mercado é a recompensa por uma inovação bem-

sucedida. A introdução de inovação, portanto, constitui uma importante 

estratégia competitiva empregada pelos agentes, por meio da qual se busca a 

obtenção de vantagens competitivas que proporcionem lucros 

extraordinários, ainda que temporários.3 

Conforme pontuado por Giulio Federico, Fiona Scott Morton e 

Carl Shapiro4, a autoridade antitruste tem o papel de evitar que as firmas 

dominantes no mercado exerçam seu poder de mercado de forma abusiva no 

intuito de coibir atividades inovadoras, seja por meio da aquisição de 

potenciais firmas rivais, seja pelo emprego de estratégias anticompetitivas 

para excluí-las. 

A Política de Defesa da Concorrência tem por objetivo 

preservar a concorrência e a eficiência econômica, prevenindo o abuso 

 

2 FEDERICO, Giulio; MORTON, Fiona Scott; SHAPIRO, Carl. Antitrust and 

Innovation: Welcoming and Protecting Disruption. National Bureau of 

Economic Research, Working Paper nº 26005, 2019. p. 2 Disponível em: 

http://www.nber.org/papers/w26005.  
3 POSSAS, M. Concorrência Schumpeteriana. In: KUPFER, David & 

HASENCLEVER, Lia. Economia Industrial: fundamentos teóricos e práticas no 

Brasil. 2ª ed.. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, p. 247. 
4 FEDERICO, Giulio; MORTON, Fiona Scott; SHAPIRO, Carl. Antitrust and 

Innovation: Welcoming and Protecting Disruption. National Bureau of 

Economic Research, Working Paper nº 26005, 2019, P. 2. Disponível em: 

http://www.nber.org/papers/w26005. 

http://www.nber.org/papers/w26005
http://www.nber.org/papers/w26005


Prêmio IBRAC-TIM 2019 

436 

de poder econômico. No que tange à inovação, tendo em vista os 

diversos benefícios que podem ser gerados para os consumidores e 

para a coletividade em geral, é essencial que a autoridade antitruste 

zele pela manutenção da competitividade entre os agentes, 

contribuindo para um ambiente de estímulo à inovação. 

1.2. A complexa relação entre inovação e concentração 

Na teoria econômica, é amplo o debate sobre a relação entre 

inovação e concentração: seria um ambiente menos concentrado mais 

propício à inovação ou um certo grau de concentração poderia ser favorável 

à inovação?  

Por um lado, é verdade que, em um mercado menos concentrado, 

os agentes enfrentam constantemente o risco de perderem seus consumidores 

para uma firma rival que introduza uma inovação bem-sucedida capaz de 

atrair a demanda e contestar o poder de mercado das firmas estabelecidas. 

Consequentemente, a pressão competitiva funcionaria como um poderoso 

incentivo para a inovação, em consonância com a ideia de concorrência 

schumpeteriana mencionada acima.  

Em contraposição, um agente estabelecido no mercado que já 

disfrute de certo grau de poder de mercado teria menos incentivos para 

investir em atividades de P&D, diante do reduzido receio de sofrer desvio de 

demanda para uma firma rival.5 Nesse sentido, uma firma dominante não se 

veria estimulada a investir uma enorme quantidade de dinheiro para criar um 

novo produto ou aumentar a qualidade de seus produtos ou serviços, pois, 

por já possuir uma grande parcela do mercado, não vislumbraria muitos 

ganhos decorrentes dessa decisão. Essa limitação de incentivos para 

inovação de um monopolista é denominada por alguns autores "Efeito 

Arrow".6 

 

5 FEDERICO, Giulio; MORTON, Fiona Scott; SHAPIRO, Carl. Antitrust and 

Innovation: Welcoming and Protecting Disruption. National Bureau of 

Economic Research, Working Paper nº 26005, 2019, P. 4. Disponível em: 

http://www.nber.org/papers/w26005. 
6 BAKER, Jonathan. Beyond Schumpeter vs. Arrow: How Antitrust Fosters 

Innovation. Articles in Law Reviews & Other Academic Jornals. Paper 276, 

2007, p. 578. 

http://www.nber.org/papers/w26005
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Nesse sentido, a aquisição de uma firma inovadora por um 

concorrente poderia ter efeitos deletérios sobre a atividade inovadora na 

economia, uma vez que a fusão importaria em aumento da concentração e 

redução da competitividade entre os players do mercado, com a eliminação 

de um agente concorrente. O mercado perderia aquele agente inovador, que 

passaria a dirigir sua expertise e seu ímpeto inovador apenas para os 

interesses e negócios da firma fusionada. Haveria, assim, o cancelamento de 

projetos eventualmente concorrentes entre si e, de forma geral, um 

desestímulo à inovação, gerando efeitos negativos sobre os consumidores e 

a coletividade em geral em decorrência do aumento da concentração.7 

Trata-se de um efeito anticompetitivo unilateral sobre inovação 

(anti-competitive unilateral innovation effect), que resulta em uma redução, 

no cenário pós-fusão, dos incentivos para a competição entre os agentes por 

meio de inovação.  

A taxa de desvio (innovation diversion ratio) é um importante 

indicador dos incentivos para a diminuição da inovação, sendo calculada a 

partir da perda esperada de lucro por uma firma A em decorrência da 

introdução bem-sucedida de uma inovação por uma firma concorrente B, 

proporcionalmente ao aumento esperado de lucro pela firma B em razão da 

inovação. Dito de outra forma, a taxa de desvio mede o quanto a firma A 

perderia em termos de lucro em razão do desvio de parte de sua demanda 

para a firma inovadora B. Ou seja, a taxa de desvio indica uma pressão 

competitiva sofrida pelas firmas diante da possibilidade de virem a perder 

mercado para um concorrente (para os fins deste artigo, um inovador). 

Considera-se que os potenciais efeitos anticompetitivos sobre a 

inovação serão tão mais relevantes quanto maior for a taxa de desvio, já que, 

no cenário pós-fusão, trata-se de uma pressão competitiva que deixa de atuar. 

 

7 Isso pode ocorrer, por exemplo, no setor farmacêutico, caso haja a junção de 

duas firmas então rivais que estivessem investindo recursos em P&D para o 

desenvolvimento de drogas concorrentes; ou no mercado digital, caso um agente 

dominante, ao vislumbrar o risco de perder demanda em razão da introdução de 

uma tecnologia disruptiva por uma jovem firma inovadora, decida adquiri-la 

como estratégia para evitar ter o seu poder de mercado contestado. 
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Isso porque, caso houvesse a união de A e B, na firma fusionada (A + B), 

esse potencial desvio de demanda para uma firma rival deixaria de existir.8 

Por outro lado, é preciso ponderar que nem sempre um aumento da 

concentração importará em prejuízo à inovação. É sabido que um ato de 

concentração pode gerar eficiências, devendo as partes, como se verá no 

capítulo II abaixo, comprovar os alegados efeitos positivos, os quais serão 

contabilizados apenas se forem alcançáveis unicamente com a fusão, e não 

via uma joint venture de pesquisa, por exemplo.9  

Tratando especificamente da inovação, a concentração de dois 

agentes pode originar sinergias em termos de atividades de P&D, com a 

combinação de esforços dirigidos para o desenvolvimento de inovação. A 

fusão de duas firmas então rivais pode resultar em transbordamentos internos 

de tecnologia e conhecimento (technological and knowledge spillovers), já 

que, com a união, poderá haver compartilhamento entre os agentes de sua 

expertise e experiência acumuladas. Além disso, poderá haver redução de 

custos, aumento de eficiência e ganhos decorrentes de economia de escala e 

escopo.  

Dessa forma, um ato de concentração pode gerar efeitos líquidos 

positivos para os consumidores e para a coletividade em termos de 

possibilidade e de efetiva geração de inovação. Esse efeito será tão mais 

relevante quanto maior forem os transbordamentos internos de tecnologia e 

conhecimento, bem como quanto maior for a combinação de esforços e 

recursos aplicados a atividades de P&D. O ganho de eficiência também será 

maior se as firmas tiverem competências e habilidades complementares.10 

 Como é possível observar, a relação entre inovação e concentração 

é complexa, de forma que são incertos os potenciais efeitos que um ato de 

 

8 FEDERICO, Giulio; MORTON, Fiona Scott; SHAPIRO, Carl. Antitrust and 

Innovation: Welcoming and Protecting Disruption. National Bureau of 

Economic Research, Working Paper nº 26005, 2019, pp. 5-7. Disponível em: 

http://www.nber.org/papers/w26005. 
9 FEDERICO, Giulio; MORTON, Fiona Scott; SHAPIRO, Carl. Antitrust and 

Innovation: Welcoming and Protecting Disruption. National Bureau of 

Economic Research, Working Paper nº 26005, 2019, p. 7. Disponível em: 

http://www.nber.org/papers/w26005. 
10 FEDERICO, Giulio; MORTON, Fiona Scott; SHAPIRO, Carl. Antitrust and 

Innovation: Welcoming and Protecting Disruption. National Bureau of 

Economic Research, Working Paper nº 26005, 2019, pp. 7-9. Disponível em: 

http://www.nber.org/papers/w26005. 

http://www.nber.org/papers/w26005
http://www.nber.org/papers/w26005
http://www.nber.org/papers/w26005
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concentração poderá gerar sobre a atividade inovadora. A questão que 

permanece é: “Does ‘maintaining competition for innovation’ in fact 

‘preserve economic incentives to innovate’?” 

Tanto é possível que o agente comprador de uma firma inovadora 

esteja motivado pelo intuito de excluir um potencial rival do mercado, de 

forma que a aquisição resultaria em desestímulo à inovação, quanto também 

é possível que o seu objetivo seja aplicar a tecnologia inovadora em sua rede 

existente de negócios, beneficiar-se de ganhos de escala11, apropriar-se da 

expertise da firma adquirida e continuar investindo em P&D para 

eventualmente desenvolver novos produtos.12 

Por essa razão, a Política de Defesa da Concorrência deve observar 

atentamente o surgimento, desenvolvimento e eventual alienação de 

empresas inovadoras, zelando pela preservação da concorrência e da 

eficiência econômica e pela manutenção de um ambiente de estímulo à 

atividade inovadora.  

Como se verá no capítulo III abaixo, a análise tradicional antitruste 

é, muitas vezes, inadequada para avaliar os potenciais efeitos 

anticompetitivos sobre a geração de inovação decorrentes de um ato de 

concentração. Ademais, os critérios atuais de submissão prévia de atos de 

concentração ao Cade são insuficientes e, muitas vezes, não alcançam 

operações que eventualmente poderiam gerar impactos concorrenciais 

relevantes em termos de inovação. 

 

11 Uma característica importante das startups que, em geral, as torna atrativas 

para outros agentes econômicos, além do seu caráter inovador, é o fato de serem 

escaláveis, ou seja, é a capacidade de o produto ou serviço oferecido ser 

produzido em larga escala, com a consequente redução do custo médio de 

produção. 
12 PIRES-ALVES, Camila Cabral; GONZALO, Manuel; LYRA, Marcos 

Puccioni de Oliveira. Startups and Young Innovative Firms Mergers & 

Acquisitions: An Antitrust Debate? Lessons from the ICT Tecno-Economic 

Paradigm. In: Revista de Economia Contemporânea (2019) 23(2): p. 19. 

Disponível em http://dx.doi.org/10.1590/198055272324.   

http://dx.doi.org/10.1590/198055272324
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2. Descrição da análise de atos de concentração pelo Cade 

Na definição dada pela Lei nº 12.529/2011, em seu art. 90, 

configura um ato de concentração a hipótese de fusão, aquisição de controle 

por diversas formas, incorporação ou celebração de contratos associativos.13 

Por trás dessas hipóteses está a ideia de aglutinação de poder ou de 

capacidade de alterar as condições de mercado.14 Explicando de outra 

maneira, num primeiro momento existiriam pelos menos dois agentes 

econômicos com autonomia decisória e, posteriormente, por meio do ato de 

concentração, haveria uma unificação desses centros decisórios.15 

Contudo, não é defeso aos agentes econômicos concentrar-se. O 

que preocupa o direito concorrencial é a mudança estrutural nas condições 

de mercado que resultem em ineficiências econômicas.16 Nesse sentido, de 

acordo com o art. 88, § 5º, da Lei nº 12.529/2011, são proibidos atos de 

concentração que impliquem em eliminação da concorrência em parte 

substancial do mercado relevante, que possam criar ou reforçar uma posição 

dominante ou que possam resultar na dominação de mercado relevante de 

bens ou serviços.  

 

13 A doutrina costuma classificar os atos de concentração quanto aos efeitos em 

três espécies: (i) concentrações horizontais – integração entre concorrentes do 

mesmo mercado relevante e no mesmo nível do ciclo de produção/distribuição; 

(ii) concentrações verticais – integração entre firmas que atuam em diferentes 

níveis de um mesmo mercado; e (iii) conglomeradas – integração entre firmas 

que atuam em diferentes mercados relevantes, que não interagem entre si. Sobre 

o tema cf. WHISH, Richard; BAILEY, David. Competition Law. 7ª Ed. Oxford 

University Press, 2012, pp. 810-811. Para fins do presente estudo, embora 

compreendamos que os tipos de concentração mencionados apresentam 

preocupações diversas, não iremos abordá-las separadamente.  
14 FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 9ª ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2016, p. 415. 
15 FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 9ª ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2016, p. 416. 
16 Conforme explica MOTTA, o poder de mercado elevado pode permitir que o 

agente econômico imponha preços acima do seu custo marginal, aumentando o 

bem-estar desse agente em detrimento do bem-estar do consumidor (MOTTA, 

Massimo. Competition Policy: Theory and Practice. Cambridge University 

Press, 2004, pp. 40-45). 
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Ainda assim, conforme autoriza o § 6º desse mesmo artigo, é 

possível que tais atos de concentração sejam autorizados pelo Cade, desde 

que possa ser observado, cumulada ou alternativamente, um aumento na 

produtividade ou na competitividade, uma melhora na qualidade dos bens ou 

serviços e seja propiciada a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou 

econômico; e que sejam repassados para os consumidores parte relevante dos 

benefícios decorrentes do ato. Em suma, a lei orienta o Cade a ponderar os 

efeitos positivos e negativos gerados pelo ato de concentração, autorizando-

o conforme os efeitos positivos superem os negativos e proibindo-o no 

cenário inverso – trata-se da condição de efeito líquido não-negativo.17 

Portanto, a análise dos atos de concentração segue a regra da razão, segundo 

a qual a prática não é considerada um ilícito per se, é necessário que os 

benefícios e prejuízos sejam sopesados no caso concreto.18 

Dessa maneira, verifica-se que a abordagem da política 

concorrencial tem por objetivo a maximização da eficiência alocativa, o que 

está alinhado ao pensamento da Escola de Chicago e suas variações.19 

Basicamente, essa perspectiva implica numa análise paretiana, cujo foco está 

 

17 Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Guia Análise de Atos de 

Concentração Horizontal. Julho/2016. Disponível 

http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-

institucionais/guias_do_Cade/guia-para-analise-de-atos-de-concentracao-

horizontal.pdf/view, p. 8. 
18 A regra da razão foi elaborada no contexto do Sherman Act, com o objetivo 

de tornar viável a aplicação do direito concorrencial, que originalmente parecia 

contestar a maioria dos contratos comerciais. Nesse sentido, seriam restringidos 

apenas aqueles atos que provocassem uma restrição desarrazoada ao comércio. 

Atualmente, conforme descreve Calixto Salomão, a regra da razão indica que 

contrário ao direito concorrencial passa a ser apenas aquele comportamento ou 

estrutura capaz de provocar uma restrição substancial e injustificável da 

concorrência (SALOMÃO, Calixto. Direito Concorrencial. São Paulo: Editora 

Malheiros, 2013, p. 210-211). Assim, justifica-se a ponderação entre efeitos 

positivos e negativos para avaliar a legalidade dos atos de concentração. Para 

maiores detalhes sobre a regra da razão, cf. HOVENKAMP, Herbert. The Rule 

of Reason. Institute for Law and Economics, Research Paper No. 17-28. 
19 Sobre a Escola de Chicago, cf. POSNER, Richard A. The Chicago School of 

Antitrust Analysis. University of Pennsylvania Law Review 925, 1978. 
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na prevenção ao aumento do peso-morto e à diminuição do bem-estar do 

consumidor causada por aumentos de preço.  

Na prática, a análise se dá em quatro etapas:20 (i) definição do 

mercado relevante; (ii) análise do nível de concentração; (iii) avaliação da 

probabilidade do uso de poder de mercado adquirido; e (iv) ponderação das 

eficiências econômicas. Ainda, conforme o Guia para Análise de Atos de 

Concentração Horizontal do Cade, é possível que análise do ato de 

concentração considere métodos complementares e alternativos, a depender 

das circunstâncias da própria operação. 

Conforme esclarece Motta21, o primeiro passo – definição do 

mercado relevante – tem caráter instrumental, contribuindo para avaliação 

do poder de mercado. Com efeito, o mercado relevante é aquele em que se 

travam as relações de concorrência que serão impactadas pela operação. Para 

delimitação desse conceito é preciso analisar as dimensões geográfica e do 

produto nas quais se dá essa concorrência. A dimensão geográfica refere-se 

à área em que os agentes econômicos ofertam seus produtos ou que os 

consumidores buscam mercadorias. A dimensão do produto (ou material), 

por sua vez, indica os bens e serviços considerados pelo consumidor como 

substituíveis entre si, devido a suas características, preços e utilização.  

 

20 O Guia fala de possíveis cinco etapas, incluindo nesse caso a avaliação do 

poder de compra existente no mercado ou criado pela operação, quando for o 

caso de se tratar do mercado de insumo. Para simplificar o tema, deixamos esse 

ponto de lado, já que o objetivo é descrever brevemente as principais linhas 

condutoras da análise realizada pelo CADE. Ademais, sobre o papel dos guias, 

explica Ana Frazão: "Longe de oferecerem parâmetros fixos para a análise ou de 

serem instrumentos hábeis a propiciar prognoses revestidas de caráter absoluto, 

os guias apenas podem ter por finalidade conferir à análise concorrencial 

transparência e critérios mínimos de objetividade. Logo, obviamente não 

impedem nem afastam a possibilidade de utilização de outros métodos, testes ou 

evidências que se mostrem adequados diante das especificidades das operações, 

do grau de conhecimento prático e teórico a respeito de determinados mercados 

e mesmo da experiência da autoridade concorrencial diante de operações 

similares anteriormente submetidas ao seu exame". (FRAZÃO, Ana. Direito da 

Concorrência: pressupostos e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 136). 

Apesar de o referido Guia ser aplicado apenas a concentrações horizontais, as 

suas etapas básicas podem também ser aplicadas a concentrações verticais, com 

as devidas adaptações. 
21 MOTTA, op. cit., p. 102. 
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A correta definição do mercado relevante é crucial para a análise 

dos atos de concentração, já que, restringindo-se o mercado relevante, as 

consequências da operação podem ser aguçadas, e, por outro lado, alargando-

se o mercado relevante, podem ser diluídos os seus impactos 

anticoncorrenciais.22 

No segundo passo, o Cade analisa a participação de mercado, 

avaliando o market share e os índices de concentração, principalmente o 

Herfindahl-Hirschman Index (“HHI”), no intuito de verificar a probabilidade 

de obter efeitos competitivos adversos decorrentes do ato de concentração. 

O HHI é calculado com base no somatório do quadrado das participações de 

mercado de todos os agentes desse mercado. Assim, o HHI pode chegar até 

10.000 pontos, o que indicaria um monopólio. Caso o ato de concentração 

cause uma variação do HHI inferior a 100 pontos, entende-se que a operação 

não gera efeitos competitivos adversos. No mesmo sentido, se o mercado 

permanecer com HHI inferior a 1.500 pontos após a operação, a 

possibilidade de criação de efeitos anticoncorrenciais é remota. Por outro 

lado, caso a operação resulte em mercados com HHI entre 1.500 e 2.500 

pontos e envolvam variação do índice superior a 100 pontos, esse ato de 

concentração pode gerar preocupações concorrenciais, demandando uma 

análise mais detalhada pelo Cade. Ainda, operações que resultem em 

mercados com HHI acima de 2.500 pontos e envolvam variação do índice 

entre 100 e 200 pontos têm potencial de gerar preocupações concorrenciais, 

sugerindo uma análise mais detalhada. Operações que resultem em mercados 

com HHI acima de 2.500 pontos e envolvam variação do índice acima de 

200 pontos presumivelmente geram aumento de poder de poder de mercado. 

Conforme o Guia para Análise de Atos de Concentração 

Horizontal, o HHI é uma suposição inicial, sensível a outros argumentos, 

podendo assim ser flexibilizada, por exemplo, se uma das partes for uma 

empresa do tipo maverick, ou quando a fusão envolver entrante potencial ou 

recente, ou se houver indício de coordenação entre agentes de mercado, 

dentre outros. 

Ao analisar a probabilidade do uso de poder de mercado adquirido 

pela concentração, o Cade investiga variáveis tais como a análise de entrada 

e o nível de rivalidade existente no mercado. Na primeira variável, o Cade 

busca identificar qualquer fator que coloque um potencial competidor em 

 

22 FORGIONI, op. cit., p. 237. 
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desvantagem com relação aos agentes econômicos estabelecidos – barreiras 

à entrada –, tais como barreiras legais ou regulatórias, economias de escala, 

grau de integração da cadeia produtiva e fidelidade dos consumidores a 

marcas estabelecidas. Além disso, o Cade levanta o histórico das entradas no 

mercado, verificando se nos últimos cinco anos teria havido ou não a entrada 

de qualquer nova empresa, bem como tentativas malsucedidas de entrada de 

novos agentes ou outros indícios da efetividade de entradas passadas. 

Após considerar todos os elementos descritos acima, o Cade pode 

utilizar modelos estatísticos visando prever se é ou não esperada uma entrada 

provável, tempestiva e suficiente. A Análise da Probabilidade da Entrada 

(APE) averigua as Oportunidades de Vendas disponíveis, a Capacidade 

Ociosa do mercado, a Oportunidade de Venda Residual, bem como a Escala 

Mínima Viável. Assim, para que a entrada seja provável, a APE não pode ser 

negativa. Ademais, quanto maior a APE, maior seria a probabilidade de uma 

entrada no mercado relevante analisado. A avaliação da tempestividade da 

entrada depende de examinar se uma nova empresa entrante teria condições 

de estar em completo e adequado funcionamento em menos de dois anos ou 

em período adequado à dinâmica concorrencial do mercado atingido pela 

operação, desde que em tempo suficiente para contestar eventual poder de 

mercado decorrente do ato de concentração. Suficiência da entrada implica 

averiguar se novos potenciais entrantes terão condições de efetivamente 

barrar os efeitos anticompetitivos decorrentes do ato de concentração. 

A análise de rivalidade, por sua vez, visa detectar a intensidade da 

concorrência no mercado relevante, o que é revelado por indícios como a 

baixa concentração de mercado, a baixa margem de lucro, a elevada 

variância de market shares, a elevada elasticidade-preço da demanda, dentre 

outros fatores. Espera-se que uma maior rivalidade seja capaz de contestar o 

poder obtido pelos agentes econômicos envolvidos no ato de concentração, 

minimizando eventuais efeitos anticompetitivos.  

Por fim, o Cade realiza uma ponderação entre os efeitos positivos 

e negativos decorrentes do ato de concentração. Na prática, não é uma tarefa 

trivial tentar prever e quantificar tais benefícios. Ademais, como o próprio 

art. 88, § 6º, II, da Lei nº 12.529/2011 esclarece, conquanto os agentes 

econômicos se beneficiem do ato de concentração por meio de sinergias 

financeiras e econômicas, é preciso compensar os prováveis efeitos 

negativos gerados sobre o bem-estar coletivo. Portanto, é condição para 

aprovação da operação que parte relevante dos benefícios seja repassada aos 

consumidores. 
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É preciso mencionar, ainda, que não são todos os atos de 

concentração que devem ser submetidos para análise do Cade, já que a Lei 

nº 12.529/2011 estabelece um piso baseado no faturamento bruto anual. 

Atualmente, devem ser notificados ao Cade apenas os atos de concentração 

em que pelo menos um dos grupos envolvidos na operação tenha registrado 

faturamento bruto anual no Brasil, no ano anterior à operação, equivalente 

ou superior a R$ 750 milhões, e pelo menos um outro grupo envolvido na 

operação tenha registrado faturamento bruto anual ou volume de negócios 

total no Brasil, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a R$ 75 

milhões.23 Caso o ato de concentração preencha tais requisitos, não deve ser 

consumado antes de apreciado pelo Cade, sob pena de nulidade e multa 

administrativa. 

3. Desafios jurídico-institucionais e a insuficiência da análise 

tradicional antitruste para avaliar impactos anticompetitivos sobre a 

inovação  

Uma economia em que é notório o surgimento e rápido crescimento 

de startups de base tecnológica, a aquisição de uma empresa inovadora (a 

qual, muitas vezes, ainda possui baixa lucratividade e pequeno market share) 

pode ser uma estratégia muito interessante para players que já estejam 

estabelecidos no mercado, seja para conter o avanço de um possível rival e 

evitar a perda de poder de mercado, seja como forma de se apropriar de uma 

nova tecnologia e auferir ganho de escala e escopo e aumento de eficiência. 

De qualquer forma, trata-se de questão que traz alguns desafios 

jurídico-institucionais e sobre a qual o órgão concorrencial deve se debruçar. 

Isso porque, a despeito do tamanho reduzido e da pequena parcela de 

mercado eventualmente detida pela firma inovadora adquirida, não quer 

dizer que sejam inexistentes ou desprezíveis os potenciais efeitos 

anticompetitivos decorrentes do ato de concentração, sobretudo no que diz 

 

23 Conforme art. 88 da Lei nº 12.529/2011 e Portaria Interministerial nº 994, de 

2012. 
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respeito a efeitos não ligados diretamente a preço, mas sim à geração de 

inovação, por exemplo.24 

A análise tradicional antitruste, descrita no capítulo II acima, está 

muito voltada para o exame de potenciais efeitos concorrenciais sobre preço 

em decorrência do aumento de concentração. Entretanto, em mercados 

caracterizados por alta instabilidade e rápida mudança tecnológica, em que 

os agentes competem entre si por meio da introdução de inovação (e não 

necessariamente por preço), a autoridade antitruste não deve restringir sua 

análise a um potencial aumento do nível de preços no cenário pós-fusão, 

devendo avaliar também possíveis efeitos sobre os estímulos dos agentes a 

inovar. 

Uma crítica feita à análise antitruste tradicional decorre de 

seu caráter estático, de comparação entre dois equilíbrios de mercado 

no curto-prazo – pré e pós-fusão – com foco em efeitos sobre preço e 

quantidade. Métodos de análise de estática comparativa não levam em 

consideração potenciais efeitos dinâmicos decorrentes da interação 

entre as empresas no mercado: 

This lack of a dynamic approach may cause merger review to miss 

forms of competition that are not reflected in the structure of current 

product markets and to miss effects on consumers other than those 

reflected in short-run price and output levels.25 

Uma análise dinâmica deve considerar a mudança de incentivos 

para os agentes econômicos em decorrência de um ato de concentração no 

que diz respeito à alocação de recursos em atividades de P&D e à geração de 

inovação como estratégia competitiva. Também deve levar em conta 

possíveis eficiências que podem advir da fusão e da combinação de esforços 

 

24 PIRES-ALVES, Camila Cabral; GONZALO, Manuel; LYRA, Marcos 

Puccioni de Oliveira. Startups and Young Innovative Firms Mergers & 

Acquisitions: An Antitrust Debate? Lessons from the ICT Tecno-Economic 

Paradigm. In: Revista de Economia Contemporânea (2019) 23(2): p. 30. 

Disponível em http://dx.doi.org/10.1590/198055272324.   
25 KATZ, M.; SHELANSKI, H. Mergers and innovation. Antitrust Law Journal, 

v. 75, n. 1, pp. 11-12, 2007. 

http://dx.doi.org/10.1590/198055272324
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e expertise entre as firmas, vindo a resultar em incremento da atividade 

inovadora.26   

Outra limitação da aplicação da análise convencional a mercados 

de concorrência schumpeteriana é referente à delimitação de mercado 

relevante. Isso porque a introdução de inovação tem o potencial de criar 

novos mercados. Nesse contexto, o market share detido por um agente (uma 

pequena firma inovadora, por exemplo) pode não ser um bom indicativo de 

seu poder de mercado, dado o caráter dinâmico e altamente instável de 

mercados caracterizados por forte inovação, em que uma firma rapidamente 

pode conquistar ou perder parcela de mercado, alterando radicalmente a 

dinâmica de funcionamento do mercado.27  

Nesse sentido: 

market shares are often used as an indicator of market power. But, in 

theory at least, significant innovation may lead to the rapid 

displacement of a supplier that, by traditional measures, such as 

current market share, appears to be dominant.28 

Há dificuldade também em identificar potenciais rivais, já que 

qualquer agente (geralmente uma startup) que seja capaz de introduzir uma 

inovação bem-sucedida pode ingressar no mercado e experimentar 

crescimento exponencial abruptamente. Diante dessas limitações, em 

operações envolvendo a aquisição de startup, o cálculo da variação do nível 

de concentração (com base no market share) pode não se mostrar adequado 

para indicar um possível aumento do poder de mercado da firma fusionada, 

bem como demais efeitos anticompetitivos decorrentes da fusão.29  

 

26 KATZ, M.; SHELANSKI, H. Mergers and innovation. Antitrust Law Journal, 

v. 75, n. 1, p. 12, 2007. 
27 PIRES-ALVES, Camila Cabral; GONZALO, Manuel; LYRA, Marcos 

Puccioni de Oliveira. Startups and Young Innovative Firms Mergers & 

Acquisitions: An Antitrust Debate? Lessons from the ICT Tecno-Economic 

Paradigm. In: Revista de Economia Contemporânea (2019) 23(2): p. 14. 

Disponível em http://dx.doi.org/10.1590/198055272324.   
28 KATZ, M.; SHELANSKI, H. Mergers and innovation. Antitrust Law Journal, 

v. 75, n. 1, p. 12, 2007. 
29 PIRES-ALVES, Camila Cabral; GONZALO, Manuel; LYRA, Marcos 

Puccioni de Oliveira. Startups and Young Innovative Firms Mergers & 

http://dx.doi.org/10.1590/198055272324
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Atualmente, a teoria econômica discute o papel da inovação no 

direito concorrencial e defende-se, à luz das restrições inerentes à análise 

tradicional antitruste, a adoção de critérios alternativos. Trata-se, todavia, de 

um debate em aberto. 

Um desafio jurídico-institucional adicional que deve ser enfrentado 

é quanto aos critérios de submissão prévia de atos de concentração perante o 

Cade. Atualmente, pelas regras vigentes no Brasil, muitas operações 

envolvendo a aquisição de startups não configuram ato de concentração 

sujeito à aprovação prévia pelo Cade, uma vez que o faturamento de pelo 

menos uma das empresas envolvidas é inferior ao limite previsto na 

legislação.30 Com isso, a operação não é sequer analisada pelo órgão 

concorrencial.  

Um aspecto que chama atenção é que, apesar de terem faturamento 

baixo e lucratividade irrisória, algumas startups são adquiridas por valores 

extremamente altos.  

Quanto a isso, é consenso no setor financeiro que valuation está 

longe de ser uma ciência exata. Além de existirem diversos métodos, cada 

um com diferentes premissas e hipóteses – método de fluxo de caixa 

descontado, múltiplos comparáveis, valor patrimonial, dentre outros –, é fato 

que o valor que cada agente está disposto a pagar por uma determinada 

empresa é algo, em última análise, subjetivo.31 

 

Acquisitions: An Antitrust Debate? Lessons from the ICT Tecno-Economic 

Paradigm. In: Revista de Economia Contemporânea (2019) 23(2): pp. 13-14; 18. 

Disponível em http://dx.doi.org/10.1590/198055272324.   
30 Conforme já abordado acima, pelo critério atual, só se exige a análise prévia 

pelo órgão antitruste se, cumulativamente, uma das empresas envolvidas tiver 

registrado faturamento bruto anual equivalente ou superior a R$ 750 milhões e 

a outra tiver registrado faturamento bruto anual equivalente ou superior a R$ 75 

milhões. 
31 É possível que um investidor seja motivado a adquirir uma empresa com base 

na expectativa de rentabilidade futura da firma adquirida, ou por entender que o 

seu valor de mercado, no momento, está abaixo do seu valor intrínseco/justo, ou, 

ainda, a aquisição pode estar inserida dentro de uma estratégia mais ampla de 

desenvolvimento empresarial, proporcionando ao comprador o acesso a novos 

mercados geográficos, a conquista de novo público alvo ou o oferecimento de 

novos produtos a seus consumidores. Como já visto acima, tratando 

especificamente da inovação, é possível também que a aquisição de uma startup 

http://dx.doi.org/10.1590/198055272324
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O fato de um agente avaliar e se dispor a adquirir um (potencial) 

rival por um valor elevado – em princípio descolado de sua lucratividade e 

sua parcela de mercado atual – pode ser um indicativo de que a operação 

pode vir a ter repercussões, inclusive concorrenciais, mais amplas sobre o 

mercado do que parece à primeira vista. 

Nesse sentido, Camila Cabral Pires-Alves, Manuel Gonzalo e 

Marcos Puccioni de Oliveira Lyra apontam a limitação do critério atual de 

submissão prévia de atos de concentração do Cade, baseado no faturamento, 

e sugerem a introdução de um critério baseado no valor da transação: 

it may be relevant to consider the likelihood of anticompetitive effects 

of mergers, despite the low size of the acquired firms [...]. This may 

not be a minor point in these industries, in which startups or small 

technological companies are a major source of successful innovation. 

The introduction of additional or even informal thresholds for the 

value of transaction may be a starting point.32 

Por fim, a intervenção da autoridade antitruste no âmbito de 

operações envolvendo startups deve levar em consideração a lógica de 

funcionamento do mercado, a forma de interação entre os agentes, bem como 

os potenciais compradores de uma startup altamente inovadora e as 

possibilidades de saídas estratégicas vislumbradas por empreendedores. Não 

é raro que a estratégia do empreendedor seja a de introduzir um produto 

inovador no mercado e sair do negócio, não sendo de seu interesse se manter 

à frente da empresa e continuar investindo em P&D.33  

 

por um agente estabelecido no mercado seja motiva pelo desejo de arrefecer a 

pressão competitiva por inovação.  
32 PIRES-ALVES, Camila Cabral; GONZALO, Manuel; LYRA, Marcos 

Puccioni de Oliveira. Startups and Young Innovative Firms Mergers & 

Acquisitions: An Antitrust Debate? Lessons from the ICT Tecno-Economic 

Paradigm. In: Revista de Economia Contemporânea (2019) 23(2): p. 32. 

Disponível em http://dx.doi.org/10.1590/198055272324.   
33 O´CONNOR, D. An antitrust analysis of google’s waze acquisition: disruptive 

competition and antitrust merger review. Disruptive Competition Project, junho 

de 2013. Disponível em: http://www.project-disco.org/competition/061213-an-

antitrust-analysis-of-google-wazeacquisition- disruptive-competition-and-

antitrust-merger-review/#.XPlc7bfPxPY.  

http://dx.doi.org/10.1590/198055272324
http://www.project-disco.org/competition/061213-an-antitrust-analysis-of-google-wazeacquisition-%20disruptive-competition-and-antitrust-merger-review/#.XPlc7bfPxPY
http://www.project-disco.org/competition/061213-an-antitrust-analysis-of-google-wazeacquisition-%20disruptive-competition-and-antitrust-merger-review/#.XPlc7bfPxPY
http://www.project-disco.org/competition/061213-an-antitrust-analysis-of-google-wazeacquisition-%20disruptive-competition-and-antitrust-merger-review/#.XPlc7bfPxPY
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O empreendedor que desenvolve um produto inovador, muitas 

vezes, considera o cenário ideal vender seu negócio para um agente já 

estabelecido no mercado, que avalie a startup para além de sua lucratividade 

e seu market share atuais e disponha de capital para financiar a aquisição. Os 

efeitos desse tipo de operação sobre a inovação, como já demonstrado, são 

incertos, devendo ser avaliados caso a caso.  

Com isso, chega-se a um ponto de inflexão: Se, por um lado, o 

órgão antitruste não pode ignorar os potenciais efeitos negativos que a 

aquisição de startups pode trazer para o mercado em termos de inovação, por 

outro, uma intervenção excessiva sobre a economia pode acabar impedindo 

que efeitos líquidos positivos decorrentes da concentração sejam gerados e 

pode também vir a desestimular a atividade inovadora em sua origem, já que, 

se o inovador tiver receio de que suas opções de saída do negócio serão 

demasiadamente restringidas pela autoridade concorrencial, pode se ver 

desestimulador a sequer iniciar qualquer empreendimento. 

Considerações finais 

Como se buscou demonstrar, é nítido que a inovação é uma questão 

que merece atenção do direito concorrencial e deve ser considerada na 

análise de atos de concentração, sobretudo no contexto atual, de rápidas e 

abruptas transformações tecnológicas, em que se assiste ao surgimento 

exponencial de jovens firmas inovadoras e em que diversas operações 

estratégicas de fusão/aquisição de startups são efetivadas sem qualquer 

análise pelas autoridades antitruste, o que não quer dizer que sejam 

inexistentes ou desprezíveis os potenciais efeitos anticompetitivos delas 

decorrentes, sobretudo no que diz respeito a efeitos não ligados diretamente 

a preço, mas sim à geração de inovação.  

Como se viu, a relação entre inovação e concentração é complexa: 

tanto é possível que o agente comprador de uma firma inovadora esteja 

motivado pelo intuito de excluir um potencial rival do mercado, de forma 

que a aquisição resultaria em desestímulo à inovação; quanto também é 

possível que o seu objetivo seja aplicar a tecnologia inovadora em sua rede 

existente de negócios, beneficiar-se de ganhos de escala, apropriar-se da 

expertise da firma adquirida e eventualmente incrementar sua atividade 

inovadora. Por isso, é importante uma avaliação caso a caso pelo órgão 

concorrencial. 
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A análise tradicional antitruste é, muitas vezes, inadequada para 

avaliar os potenciais efeitos anticompetitivos sobre a geração de inovação 

decorrentes de um ato de concentração.   

Em mercados de concorrência schumpeteriana, em que os agentes 

competem entre si por meio da introdução de novos produtos ou serviços (e 

não necessariamente por preço), a inovação tem o potencial de criar novos 

mercados, de forma que o market share detido por um agente pode não ser 

uma boa proxy de seu poder de mercado, dado o caráter dinâmico e altamente 

instável dos mercados. 

Além disso, a análise tradicional de estática comparativa mostra-se 

inadequada, devendo-se levar em consideração os potenciais efeitos 

dinâmicos decorrentes da interação entre as empresas no mercado, bem como 

a geração de sinergias e mudanças nos incentivos das firmas para inovar. 

Ademais, os critérios atuais de submissão prévia de atos de concentração ao 

Cade são insuficientes e, muitas vezes, não alcançam operações que 

eventualmente poderiam gerar impactos concorrenciais relevantes em termos 

de inovação. 

Diante dos desafios jurídico-institucionais apresentados, a teoria 

econômica discute o papel da inovação no direito concorrencial e defende-

se, à luz das limitações inerentes à análise tradicional antitruste, a adoção de 

critérios alternativos. Deve-se buscar o ponto ótimo de regulação, com a 

persecução dos objetivos da Política de Defesa da Concorrência, sem pecar 

por negligência nem excesso. 

Trata-se de um debate em aberto, que deve ser acompanhado e 

conduzido de perto pelo Cade, em conjunto com outras autoridades 

concorrenciais estrangeiras, bem como com a academia e todos os atores do 

sistema antitruste. 
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LICITUDE CONCORRENCIAL DE POLÍTICAS DE PREÇOS 

MÍNIMOS ANUNCIADOS 

Paulo Leonardo Casagrande, Ana Paula Paschoalini, 
, Caroline Guyt França, 

 Danilo Henrique Zanichelli 

Resumo: O presente artigo examina os principais aspectos concorrenciais de 

prática conhecida na literatura estrangeira como mininum advertised pricing 

(“MAP”), ou política de preços mínimos anunciados (“PMA”), consistente 

na definição, por um dado fabricante, dos preços mínimos a serem 

anunciados por seus revendedores para produtos de sua fabricação. Tendo 

em vista aspectos considerados pelo Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (“Cade”) em consulta recente envolvendo política de PMA, bem 

como em decisões envolvendo a prática correlata de fixação de preços de 

revenda (“FPR”), serão apresentados fatores relevantes para a avaliação da 

licitude concorrencial dessa possível estratégia de distribuição de produtos 

industrializados.  

Palavras-chaves: direito concorrencial, condutas verticais, políticas de 

preços mínimos anunciados, varejo online, fixação de preços de revenda, 

eficiências econômicas, riscos à concorrência, ilicitude per se, regra da 

razão. 

Abstract: This paper aims at evaluating the main antitrust aspects of the 

commercial practice known abroad as mininum advertised pricing (“MAP”), 

consisting of the definition by manufacturers of the minimum prices to be 

advertised by retailers for its products. Given the aspects recently taken into 

account by the Administrative Council for Economic Defense (Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica - “Cade”) in a consultation about MAP, 

as well as precedents involving the related practice known as resale price 

maintenance, this paper presents relevant factors to be considered in the 

assessment of the antitrust lawfulness of this possible strategy for the 

distribution of manufactured goods. 

Keywords: antitrust, vertical restraints, mininum advertised pricing, e-

commerce, resale price maintenance, economic efficiencies, antitrust risks, 

per se illegality, rule of reason. 
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1. Introdução 

Em 22 de outubro de 2018, o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (“Cade”) teve a oportunidade de avaliar e se manifestar sobre 

política comercial de um determinado fabricante de pneus, consistente no 

estabelecimento de regras e parâmetros a respeito de preços anunciados por 

seus revendedores – prática conhecida como política de preços mínimos 

anunciados (“PMA”) ou, como denominada pela literatura estrangeira, 

minimum advertised pricing (“MAP”). 

Isso se deu no contexto da apreciação da Consulta 

n.º 08700.004594/2018-80, submetida pela fabricante de pneus Continental 

do Brasil Produtos Automotivos Ltda. ao Cade (“Consulta da Continental”).1 

Na ocasião, o Tribunal Administrativo do Cade foi instado a se manifestar 

sobre a legalidade de política de anúncios de preços que a Continental 

pretendia colocar em prática. Pelo que se pode depreender da versão pública 

dos documentos disponibilizados pelo Cade sobre esse caso, era do interesse 

da empresa avaliar se, à luz da legislação antitruste pátria, seria possível 

proibir revendedores de pneus de sua fabricação de anunciar preços 

inferiores a patamares pré-estabelecidos e, em caso de inobservância desses 

patamares, suspender o fornecimento de seus produtos. O objetivo da 

fabricante seria controlar apenas os anúncios públicos feitos pelos 

revendedores: estes continuariam livres para negociar o preço efetivo de 

venda com cada cliente. 

O Tribunal do Cade concluiu, por maioria, que, mantidos esses 

termos, a política poderia ser implantada. Isso porque a fabricante contava 

com uma participação de mercado inferior a 20% (patamar legal para a 

presunção de poder de mercado, cf. art. 36, § 2º da Lei n.º 12.529, de 

30.11.2011), o que foi considerado suficiente para demonstrar a ausência de 

detenção de poder de mercado pela fabricante de pneus. Dois outros pontos 

relevantes considerados pelo Cade foram i) o fato de a política ter sido 

idealizada e desenvolvida unilateralmente pela fabricante, sem envolvimento 

 

1 Consulta n.º 08700.004594/2018-80. Requerente: Continental do Brasil 

Produtos Automotivos Ltda. Julgamento: 16.10.2018. Publicação no DOU: 

22.10.2018. 
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de revendedores; e ii) a inexistência de discriminação entre os diferentes 

revendedores.  

Apesar de a maioria do Tribunal ter acompanhado voto do 

Conselheiro Relator Paulo Burnier, a então Conselheira do Cade Cristiane 

Alkmin divergiu desse entendimento, por entender que o espaço para 

negociações individuais com o consumidor é pequeno no caso de grandes 

revendedores, e o preço anunciado costuma ser exatamente igual ao 

praticado. Para Alkmin, os efeitos práticos de políticas de PMA seriam muito 

semelhantes aos de fixação de preços mínimos de revenda, sendo que 

“qualquer política de preço mínimo obrigatória a um certo conjunto de 

competidores (no caso, revendedores de sua marca) deveria ser considerada 

pelo Cade (sinalizando inequivocamente ao mercado) como sendo per se 

condenável.”  

Em resumo, a Consulta da Continental reacendeu debate sobre os 

critérios para avaliação da licitude concorrencial de práticas verticais que 

influenciem ou mesmo determinem os preços de revenda de bens e serviços, 

o qual ocorrera de maneira intensa no âmbito do Processo Administrativo 

n.º 08012.001271/2001-44 (conhecido como “Caso SKF”), julgado cinco 

anos antes, em 2013.2 Este se tornou paradigmático na prática decisória do 

Cade, ao estabelecer presunção de ilicitude da prática de fixação de preços 

de revenda (“FPR”), impondo ao agente econômico ônus de prova quanto à 

ausência de potencialidade de danos à concorrência em caso de adoção de tal 

política comercial. Trata-se de caso que gerou discussões importantes no 

Tribunal do Cade, tendo sido decidido também por maioria (5 votos a 2). 

Ademais, conforme relatos da mídia especializada, a decisão foi contestada 

judicialmente, havendo decisões favoráveis à empresa condenada.3 

É sob tal contexto que se pretende examinar de maneira mais 

aprofundada, neste breve trabalho, as possíveis justificativas econômicas e 

parâmetros jurídicos para a avaliação de políticas comerciais que contenham 

 

2  Processo Administrativo n.º 08012.001271/2001-44. Representante: 

Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania/PROCON-SP. Representada: 

SKF do Brasil Ltda. Julgamento: 30.01.2013. Publicação no DOU: 22.02.2013. 
3 REGO, Ana Rita. SKF wins Brazilian court challenge over minimum pricing. 

MLex, 2015. Disponível em: 

<http://www.mlex.com/GlobalAntitrust/DetailView.aspx?cid=681538&siteid=203

&rdir=1>. Acesso em: 15 jun. 2016. 

 

http://www.mlex.com/GlobalAntitrust/DetailView.aspx?cid=681538&siteid=203&rdir=1
http://www.mlex.com/GlobalAntitrust/DetailView.aspx?cid=681538&siteid=203&rdir=1
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características de PMA, mesmo quando adotadas por empresas que possuam 

participação de mercado acima do patamar de 20% previsto em lei para 

presunção de poder de mercado.  

O presente trabalho está organizado em quatro capítulos, incluindo 

esta Introdução. No Capítulo II, será feita breve análise do contexto 

jurisprudencial em que se deu a decisão do Cade sobre a Consulta da 

Continental, com destaque para as decisões da autoridade envolvendo FPR. 

Já no Capítulo III, empreende-se avaliação sobre eventuais riscos de efeitos 

anticompetitivos e possíveis justificativas econômicas para políticas 

comerciais de PMA, tendo em conta fatores identificados na literatura e 

prática decisória estrangeiras. Por fim, no Capítulo IV, apresentamos, a título 

de conclusão, possíveis parâmetros a serem considerados no Brasil para 

apreciação da licitude concorrencial da adoção de práticas que envolvam 

PMA.  

2. Prática decisória do Cade sobre condutas verticais referentes a 

preços: relações entre PMA e FPR 

A Consulta da Continental é o primeiro precedente, no âmbito da 

Lei n.º 12.529/2011, em que o Tribunal do Cade avaliou e se posicionou 

especificamente sobre a gestão de anúncio de preços de revenda de um 

produto pelo seu fabricante. 

Não obstante, a jurisprudência do Cade sobre FPR, que contém 

mais precedentes, traz parâmetros úteis para a identificação critérios 

considerados relevantes para avaliação de casos que, em abordagem mais 

abrangente, envolvam restrições verticais baseadas em preço. Um bom 

resumo sobre a orientação atual do posicionamento do Cade pode ser 

extraído do estudo elaborado este ano pela Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Económico ou Econômico (“OCDE”) sobre a política de 

defesa da concorrência no Brasil:  

“A prática de fixação dos preços de revenda (resale 

price maintenance - RPM) é tratada de forma diferente 

depois da decisão do Cade em 2013 de condenar a 

fabricante de autopeças SKF por determinar preço 

mínimo de revenda. Como resultado dessa decisão, a 

prática de RPM é hoje considerada ilícita, a não ser que 
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os representados sejam capazes de provar suas 

eficiências econômicas. Assim, a prática será 

considerada infração independentemente da duração 

(no caso mencionado, os distribuidores seguiram 

ordens por apenas sete meses) e de os distribuidores 

terem efetivamente seguido os preços mínimos.” 4 

(grifo nosso).  

A atual orientação do Cade tem pontos semelhantes à diretriz que 

vem sendo adotada pelas autoridades concorrenciais da União Europeia. Em 

linhas gerais, estas consideram a definição dos preços mínimos ou rígidos 

por meio de acordos verticais como “restrição severa à concorrência”, 

atribuindo aos agentes econômicos envolvidos o ônus de demonstrar, de 

forma robusta, que a prática se enquadra na excludente de ilicitude prevista 

pelo art. 101(3) do Tratado de Funcionamento da União Europeia (“TFEU”) 

e que, portanto, não pode ser considerada ilícita5. 

As preocupações concorrenciais com a prática de FPR concentram-

se na possível facilitação do alinhamento de preços entre concorrentes em 

segmento a jusante (downstream), i.e. entre diferentes varejistas que 

revendam produtos de uma mesma marca; ou mesmo a montante (upstream), 

entre fabricantes rivais que precisam controlar o preço de revenda para 

assegurar o cumprimento de arranjo feito à montante. Isso  porque políticas 

 

4 OCDE (2019), Revisão por Pares da OCDE sobre legislação e Política de 

Concorrência: Brasil – 2019, p. 81. Disponível em 

http://www.oecd.org/daf/competition/oecd-peer-reviews-of-competition-law-

and-policy-brazil-2019.htm. Acesso em 01.09.2019. 
5 No âmbito da União Europeia, como regra, toda forma de acordo ou prática 

concertada entre diferentes agentes econômicos será considerada ilícita se capaz 

de causar impacto sobre o livre comércio entre os países-membros da União 

Europeia; e se tiver por objeto ou tiver o efeito de impedir, restringir ou distorcer 

a concorrência no mercado comum (art. 101(1) do TFEU). De acordo com o art. 

101(3) do TFEU, a regra prevista no art. 101(1) não será aplicável se a prática 

contribuir para a melhora na produção ou distribuição de mercadorias, ou para o 

progresso técnico ou econômico, ao mesmo tempo em que trouxer benefícios 

aos consumidores; e desde que não imponha restrições que não sejam 

indispensáveis para o alcance desses resultados, e não possibilite a eliminação 

de parcela substancial da concorrência. A Resolução n.º 330/2010 da Comissão 

Europeia regulamenta a forma de aplicação do art. 101(3) do TFEU a acordos 

verticais.  

http://www.oecd.org/daf/competition/oecd-peer-reviews-of-competition-law-and-policy-brazil-2019.htm
http://www.oecd.org/daf/competition/oecd-peer-reviews-of-competition-law-and-policy-brazil-2019.htm
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de PMA podem servir como ferramenta para o monitoramento de um acordo 

de preços entre rivais, ou como mecanismo facilitador para comportamento 

comercial uniforme entre concorrentes.6 Esse risco será tanto maior quanto 

menor for a autonomia do varejista para negociar preços distintos dos 

anunciados. 

No Brasil, como destacado pela OCDE, a decisão do Tribunal do 

Cade no Caso SKF se tornou paradigmática em matéria de restrições 

verticais baseadas em preço e, mais precisamente, de ações comerciais 

baseadas na fixação de preços de revenda. Em resumo, o Tribunal do Cade 

reviu a orientação que, até então, prevalecia em casos dessa natureza, ao 

estabelecer a presunção de ilicitude da prática de fixação de preços de 

revenda, invertendo o ônus de prova da ausência de potencialidade de dano 

à concorrência – seja por meio de demonstração de ausência de poder de 

mercado, seja por meio de provas de que as eficiências econômicas 

decorrentes diretamente da conduta se sobrepõem aos riscos concorrenciais 

a ela associados. 

Em precedente mais recente, envolvendo empresa do setor de 

equipamentos de mergulho e que foi encerrado por meio de Termo de 

Compromisso de Cessação (“TCC”) homologado em 2016 (Procedimento 

Preparatório de Inquérito Administrativo n.º 08700.006543/2015-40 – “Caso 

Seasub”),7 a Superintendência-Geral do Cade reiterou o rigor da autoridade 

antitruste na análise de ações comerciais baseadas em FPR. Isso ocorreu 

mesmo sendo tal conduta avaliada sob a regra da razão, i.e. após ponderação 

 

6 Veja-se, a esse respeito: AMERICAN BAR ASSOCIATION, Antitrust Law 
and Economics of Product Distribution. pp. 117-121, 2016; ASKER, JOHN, 

BAR-ISAAC, HESKI, Vertical Information Restraints: Pro- and Anti-

Competitive Impacts of Minimum Advertised Price Restrictions, NBER Working 

Paper N.º. 22771, 2016; PASSO, ALEXANDER I., Internet Minimum Advertising 

Pricing Policies: Why Manufacturers Should Be Wary When Implementing, 

Suffolk University Law Review, Vol. XLVIII: 795, pp. 810-822, 2015.   
7 Procedimento Preparatório n.° 08700.006543/2015-40. Representante: Sr. Jose 

Fernando Ricciarelli Aguilar. Representada: Seasub Artigos Esportivos Ltda.. O 

Requerimento de TCC n.º 08700.006361/2017-31 foi homologado pelo plenário 

do CADE em 31.10.2016. Em sessão de julgamento de 07.02.2018, o TCC foi 

declarado cumprido pelo CADE e o Procedimento Preparatório 

n.° 08700.006543/2015-40 foi arquivado. Publicação no DOU: 16.02.2018. 
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entre as restrições à concorrência, de um lado, e as possíveis eficiências 

econômicas derivadas da prática, de outro. 

Nesse contexto de rigidez no tratamento ao FPR se deu a avaliação 

da Consulta da Continental, sobre PMA. Note-se ser usual a associação de 

PMA à prática de FPR8. A semelhança entre as duas práticas foi, inclusive, 

apontada pelo próprio Conselheiro Paulo Burnier da Silveira em seu voto 

sobre a Consulta da Continental: 

“25. As políticas de Preços Mínimos Anunciados se assemelham 

bastante a outras formas de restrições verticais que tradicionalmente 

são objeto de preocupação por parte das autoridades de defesa da 

concorrência. Considerando que, por meio da PMA [MAP], o agente 

econômico que atua no mercado a montante pretende impor restrições 

aos distribuidores atuantes no mercado a jusante, essa estratégia 

comercial se mostra bastante próxima a outras formas restrições 

verticais baseadas em preço, tais como as Fixações de Preço de 

Revenda (FPR) ou Sugestões de Preço de Revenda (SPR). 

(...) 

27. A despeito dos argumentos da Consulente, entendo que a política 

de preços mínimos anunciados guarda bastante similitude com as 

estratégias de fixação ou sugestão de preços de revenda. Isso porque, 

ainda que a imposição unilateral da Consulente não recaia sobre o 

preço efetivamente praticado, há um claro direcionamento nesse 

sentido, ainda que de natureza sugestiva. Além disso, embora a 

Política permita a realização de descontos, no item 5 da Minuta da 

PMA, prevê-se que os preços líquidos por item não poderão ser 

inferiores aos preços estabelecidos pela Consulente, o que denota a 

ideia de um preço mínimo referenciado para fins de revenda.” (grifo 

nosso) 

Nada obstante, o Conselheiro Paulo Burnier afirmou, no mesmo 

voto, que “ainda que se entenda que as restrições verticais baseadas em preço 

ostentem uma presunção iuris tantum de ilicitude, tal presunção pode ser 

afastada caso o investigado logre demonstrar a inviabilidade da produção de 

dano concorrencial por inexistência de poder de mercado, seja este unilateral 

ou coordenado”.  

 

8 Nesse sentido, vide AMERICAN BAR ASSOCIATION. Antitrust Law and 

Economics of Product Distribution., pp. 118 e 119, 2016. 
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No caso então sob análise, o Relator acabou por concluir ter sido a 

consulente capaz de demonstrar que tanto ela quanto os revendedores 

abrangidos pela sua política de PMA não deteriam poder de mercado, a partir 

de dados de mercado que indicariam (i) que sua participação no mercado a 

montante e a participação conjunta dos varejistas no mercado a jusante 

estavam abaixo do 20%; e (ii) que os índices de concentração dos mercados 

a jusante e a montante não eram elevados.  

Outros dois pontos foram considerados pelo Relator em sua 

análise: o fato de a política de PMA ter sido desenvolvida unilateralmente 

pela fabricante de pneus, sem interferência ou pressão dos revendedores (o 

que poderia caracterizar iniciativa destes para coordenar aspectos de seu 

respectivo mercado); e a inexistência de diferenciação entre revendedores, 

na medida em que a política de PMA obrigaria todos os revendedores da 

Continental no território nacional, tanto no varejo físico (offline) quanto 

eletrônico (online).  

Por conta desses fatores, foi proferido voto pela licitude 

concorrencial da política sob consulta, acompanhado pela maioria dos 

demais Conselheiros. Todavia, a Conselheira Cristiane Alkmin divergiu, ao 

considerar que a política da Continental deveria ser considerada conduta per 

se condenável, por se tratar de imposição coercitiva de tabela de preços 

anunciados aos revendedores, prática que produziria efeitos semelhantes aos 

decorrentes da fixação de preços de revenda, sobretudo no varejo online – 

em que não haveria possibilidade de barganha direta entre vendedor e 

consumidor final. 

Essa breve análise da prática decisória da autoridade antitruste 

brasileira deixa claro que, no Brasil, ainda há diversos aspectos que não estão 

totalmente consolidados na avaliação de práticas verticais envolvendo 

preços. Tanto no Caso SKF quanto na Consulta da Continental, o Tribunal 

do Cade não adotou decisões unânimes, e em ambos os casos houve 

discussões importantes sobre os critérios para aferição de licitude para 

práticas de RPM e PMA, respectivamente.   

Ante esse quadro, convém investigar quais são as possíveis 

justificativas aceitáveis para conferir licitude concorrencial a políticas de 

PMA, mesmo que sejam adotadas por empresas que detenham participação 

de mercado superior a 20%. De fato, como apontado pelo Cade tanto no Caso 

SKF quanto na Consulta da Continental, presunções de ilicitude envolvendo 

condutas verticais relacionadas a preço são relativas, e podem ser afastadas 
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caso eventuais efeitos restritivos sejam justificáveis por eficiências 

econômicas que beneficiem os consumidores. Este é objeto da próxima parte 

deste trabalho.  

3. Aspectos concorrenciais de políticas de PMA: riscos e justificativas  

Em primeiro lugar, deve-se desde logo destacar que políticas de 

PMA são menos restritivas que as de FPR. No caso de fixação de preços 

revenda, o que se tem é a determinação, pelo fabricante ao varejista, dos 

preços que deverão ser adotados na venda de seus produtos ao consumidor 

final, sob pena de sanções contratuais. Já em políticas de PMA, o fabricante 

estabelece, também de forma coercitiva, parâmetros que devem ser 

respeitados pelo varejista para o anúncio dos preços de seus produtos no 

mercado, mas é respeitada a autonomia do varejista para negociar o preço 

efetivo de venda com seus clientes finais. 

Assim, embora a prática de PMA suscite algumas preocupações 

semelhantes àquelas associadas à fixação de preços de revenda (i.e., possível 

coordenação entre fabricantes upstream e entre revendedores downstream), 

elas devem, necessariamente, ser menores, por conta das próprias 

características da conduta comercial em questão. Evidentemente, o grau de 

preocupação pode ser maior ou menor a depender das peculiaridades do 

mercado em que a conduta é adotada.  

Ademais, ainda que haja certas apreensões com os possíveis efeitos 

anticompetitivos associados a políticas de PMA, tais condutas podem ser 

justificadas por propósitos econômicos legítimos – tal como ocorre com 

outras práticas verticais referentes a preços.  

Uma possível justificativa para a influência do fabricante na 

política de anúncios dos varejistas é a necessidade de reposicionar um 

determinado produto ou marca no mercado, a fim de competir de maneira 

mais efetiva com produtos concorrentes. A esse respeito, a literatura 

especializada sobre restrições verticais baseadas em preço reconhece que a 

definição pelo fabricante de parâmetros para a precificação de um 

determinado produto ou marca na revenda pode ser forma eficiente para 

melhorar sua imagem ou reputação no mercado.9  

 

9 Veja, a esse respeito, literatura específica sobre FPR: TAUSSIG, F. W. Price 

Maintenance. The American Economic Review, v. 6, n.º 1, pp. 170-184, 1916; 
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O mesmo tipo de prática também pode ser alternativa para 

assegurar que um maior número de varejistas ou que revendedores 

estratégicos invistam na prestação de melhores serviços ao consumidor e na 

promoção da venda desse produto ou marca, sem correr o risco de que 

concorrentes oportunistas capturem o consumidor por meio de preços mais 

baixos, que somente são praticáveis por quem não empreenda esforços 

semelhantes (i.e., risco de free-riding). Essa é, inclusive, uma das possíveis 

justificativas econômicas para a fixação de preços de revenda – que, como 

visto acima, é mais restritiva à concorrência que políticas de PMA. 

No caso de fixação de preços de revenda, um dos pioneiros na 

associação dessa prática ao combate ao free-riding na revenda foi TELSER, 

professor da Universidade de Chicago, cuja obra é referência na análise do 

tema. Tal autor buscou demonstrar, ainda na década de 1960, que o estímulo 

à prestação de serviços especiais ao consumidor final e o combate ao free-

riding podem ser justificativas econômicas importantes para a fixação de 

preços de revenda.10 

Na mesma linha de TELSER, POSNER analisou, dez anos depois, as 

principais decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre o assunto e 

constatou não haver justificativas sólidas para tratar a fixação de preços de 

revenda como um ilícito per se – regra então vigente no país. Tal autor 

procurou demonstrar que a fixação de preços de revenda pode ser importante 

para estimular a rivalidade na revenda via serviços e também para combater 

o oportunismo por parte de alguns revendedores, que podem preferir não 

investir em serviços ao consumidor, mantendo seus preços baixos, e pegar 

carona com aqueles que os prestam11. 

 

OVERSTREET JR., Thomas R. Price Maintenance: Economic Theories and 

Empirical Evidence. Bureau of Economics, Federal Trade Commission, 1983; 

MARVEL, H. P.; MACCAFFERTY, S. Resale Price Maintenance and Quality 

Certification. The RAND Journal of Economics, v. 15, n.º 3, pp. 346-359, 1984. 
10 TELSER, L. G. Why Should Manufacturers Want Fair Trade? The Journal of 

Law & Economics, v. 3, pp. 91-92, 1960.  
11 Veja, a esse respeito: “The reason is that some retailers will prefer to provide 

no services and instead take a “free ride” on those retailers who do. Let dealer 
A provide the elaborate showroom, demonstration and other services that 

consumers demand and raise his price to cover the costs of the services. Dealer 

B, rather than provide any services, can suggest to his customers that they first 
utilize A’s services to pick the model they want and then return to B for the 
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Outra possível justificativa para restrições verticais baseadas em 

preço é a proteção da imagem e reputação de um determinado produto ou 

marca. Preços baixos não implicam necessariamente aumento da demanda. 

A literatura norte-americana reconhece que, em determinados mercados, 

preços mais altos tendem a ser associados pelo consumidor a níveis mais 

elevados de qualidade. Há ainda mercados em que a atração do consumidor 

está intimamente relacionada ao fato de o produto estar fora do alcance da 

maioria das pessoas: é o caso dos mercados de luxo, como já havia 

constatado pioneiramente por TAUSSIG em 1916: 

“If diamonds were to become very plentiful and very cheap, it is 

probable that people would buy not more of them than now, but less. 

The brilliant stones would no longer suggest a handsome income or 

yield that inner satisfaction which comes, by association of ideas, from 

the possession of the rare and the precious.”12 

OVERSTREET JR. é um dos autores que consideram a gestão de 

preços de revenda por fabricantes como instrumento que pode ser útil para 

proteção reputacional. O exemplo por ele apontado é o de garantia de oferta 

de um determinado produto ou marca em pontos de venda que se destaquem 

no mercado pela qualidade dos produtos e serviços ofertados: nesse caso, a 

mera disponibilidade de um produto ou marca nesses pontos de venda pode 

 

purchase. B can offer a lower price than A since he does not incur the expenses 

that A incurs in providing services. Faced with B’s lower-priced competition, A 

will eventually stop providing services (or provide fewer of them), and the 
manufacturer’s desire for point-of-sale services will be frustrated. Although the 

free-riding problem could be eliminated by A’s charging separately for point-

of-sales, it should be obvious why the manufacturer might not consider an 

admission fee to a dealer’s showroom a satisfactory alternative to a minimum 

retail price, which eliminates the incentive for free riding by preventing B from 
undercutting A.” (POSNER, R. Antitrust Law: An Economic Perspective. 

Chicago: University of Chicago Press, p. 149, 1976) 
12 TAUSSIG, F. W. Price Maintenance. The American Economic Review, v. 6, 

n.º 1, pp. 170-184, 1916. 
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contribuir para sua reputação13. É o que também defendem AREEDA, 

KAPLOW, EDLIN
14 e HOVENKAMP

15. 

A imagem que o consumidor tem desses pontos de venda 

geralmente foi construída por meio de investimentos substanciais na 

organização e decoração das lojas, em seu time de vendas e em propaganda 

e marketing. Pode não ser do interesse desse tipo de revendedor manter, em 

suas prateleiras, produtos que possam ser facilmente encontrados a preços 

mais baixos em outros varejistas concorrentes; isso porque é de se esperar, 

nessa hipótese, que esses outros varejistas peguem carona nos investimentos 

realizados pelos primeiros e atraiam os consumidores pela sua capacidade de 

oferecer descontos e realizar promoções. Nesse caso, seja por meio da 

fixação dos preços de revenda, seja por meio da prática de PMA, o fabricante 

tem maior segurança de que seu produto estará disponível em pontos de 

venda capazes de estimular sua demanda; e o consumidor, a garantia de que 

encontrará o produto em estabelecimentos confiáveis. 

A tais considerações de ordem teórica e doutrinária quanto a 

justificativas para restrições verticais referentes a preços, é pertinente 

conjugar alguns aspectos relevantes de precedentes de autoridades 

estrangeiras envolvendo PMA, que, assim como no Brasil, também são 

escassos. Neste ponto, destaque-se que, em alguns casos, é feita a 

diferenciação entre i) programas em que somente é exigido do varejista 

anúncios que respeitem um preço mínimo (PMA); e ii) programas em que o 

fornecedor custeia ou reembolsa despesas com propagandas realizadas pelo 

 

13 “If certain stores are believed by consumers to have a comparative advantage 
in following fashion trends, availability in these outlets can ‘showcase’ a 

supplier’s product and may signal consumers that these products are indeed 

fashionable or ‘in’. If consumers can shop in these stores, utilize the signal, and 
purchase elsewhere from a discounter, a free-rider potential exists.” 

(OVERSTREET JR., T. R. Price Maintenance: Economic Theories and 

Empirical Evidence. Bureau of Economics, Federal Trade Commission, 1983, 

pp. 60-61).  
14 AREEDA, P.; KAPLOW, L.; EDLIN, A. Antitrust Analysis: Problems, Text 

and Cases. 6. ed. New York: Aspen Publishers, 2004. 
15 HOVENKAMP, H. Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and its 

Practice. 4. ed. Hornbook Series, Minnesota: West Publishing Co., pp. 498-502, 

2011. 
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varejista, por vezes em troca de restrições relacionadas aos preços 

anunciados (Cooperative Advertising Programs)16.  

Para ilustrar, a Federal Trade Commission (“FTC”), órgão 

antitruste dos Estados Unidos, disponibiliza, em sua própria página 

eletrônica, orientações específicas sobre políticas que envolvam o custeio de 

anúncios pelo fornecedor: 

“A lei permite ao fornecedor discrição considerável ao estruturar os 

termos e condições para propaganda que este ajuda a financiar. O 

fornecedor oferece estes programas promocionais para melhor 

competir com os produtos de outros fornecedores. Há poucas 

situações onde estes programas podem causar um efeito irrazoável nos 

preços. Por exemplo, a FTC investigou as “Políticas de Divulgação de 

Preços Mínimos” (“Minimum Advertised Price” - MAP policies, em 

inglês) de cinco grandes distribuidoras de música pré-gravada [CDs] 

porque estas eram irrazoáveis em seu alcance: proibiam anúncios de 

preços com descontos, mesmo que o varejista tenha pago pelos 

anúncios com seu próprio dinheiro; eram aplicáveis a propaganda 

dentro dos estabelecimentos; e uma única violação ensejaria a 

obrigação do varejista de pagar uma multa por todas as suas lojas por 

até 90 dias. O FTC julgou que estas políticas, ativas em mais de 85% 

das vendas, eram irrazoáveis e impediam varejistas de divulgar 

descontos em discos e CDs. Problemas envolvendo a disponibilização 

de verba para propaganda podem se tornar uma preocupação menor, 

conforme a adaptação, por parte dos fornecedores, a novos padrões 

que permitam maior influência direta nos preços de revenda.”17 (grifo 

nosso) 

 

16 AMERICAN BAR ASSOCIATION. Antitrust Law and Economics of Product 

Distribution. pp. 117 e 118, 2016. 
17 No original: “A: The law allows a manufacturer considerable leeway in setting 
the terms for advertising that it helps to pay for. The manufacturer offers these 

promotional programs to better compete against the products of the other 

manufacturers. There are limited situations when these programs can have an 

unreasonable effect on price levels. For instance, the FTC challenged 

the Minimum Advertised Price (MAP) policies of five large distributors of pre-
recorded music because the policies were unreasonable in their reach: they 

prohibited ads with discounted prices, even if the retailer paid for the ads with 

its own money; they applied to in-store advertising; and a single violation 
required the retailer to forfeit funds for all of its stores for up to 90 days. The 
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Não obstante, apesar dessa diferenciação, precedentes norte-

americanos indicam que as cortes nos Estados Unidos tendem a analisar políticas 

de PMA sob a regra da razão, independentemente de haver ou não o custeio pelo 

fornecedor das despesas incorridas pelo varejista com propaganda18. É 

ilustrativo, nesse sentido, o caso Campbell v. Austin Air Systems, em que a 

Corte Distrital do Distrito Oeste de Nova York (Western District of New York. 

U.S. District Court) afirmou que: 

“Contudo, registre-se que esta Corte entende que o Acordo não impõe 

uma restrição irrazoável à concorrência sob a "regra da razão", tal qual 

disposta no caso Sylvania. 433 U.S. em 57-59, 97 S. Ct. 2549. Pela 

sua simples linguagem, a política de PMA na Internet da Austin 

restringe apenas o preço mínimo que o distribuidor poderia anunciar 

na internet. (...). Com respeito aos preços efetivos de venda, o Acordo 

explicitamente afirma que o distribuidor pode vender os Purificadores 

de Ar Austin por qualquer preço. (...). Dessa forma, esta Corte entende 

 

FTC found that these policies, in effect for more than 85 percent of market sales, 

were unreasonable and prevented retailers from telling consumers about 
discounts on records and CDs. Issues involving advertising allowances may 

become of less practical concern as manufacturers adjust to new standards that 

allow more direct influence on retail prices.” Disponível em 

https://www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide-antitrust-

laws/dealings-supply-chain/manufacturer-imposed. Acesso em 19.09.2019. 
18 Nesse sentido: Worldhomecenter.com, Inc. v. KWC America, Inc. Case No. 

10 Civ. 7781 (S.D.N.Y., 15.09.2011) (envolvendo uma política de preços 

mínimos anunciados na internet imposta por um fornecedor de torneiras e 

acessórios de cozinha); Campbell v. Austin Air Systems, Ltd. (W.D.N.Y. 

29.09.2005) (envolvendo uma política de preços mínimos anunciados na internet 

imposta por um fornecedor de purificadores de ar); Lake Hill Motors, Inc., 

Plaintiff-Appellant, v. Jim Bennett Yacht Sales, Inc (5th Cir., 13.04.2001) 

(envolvendo uma política de custeio de anúncios em que se constasse os preços 

sugeridos pelo fornecedor ou não informassem preços); Holabird Sports 

Discounters v. Tennis Tutor Incorporated (4th Cir., 07.05.1993) (envolvendo 

uma política de preços mínimos anunciados para publicações com circulação 

nacional ou regional imposta por um fornecedor de purificadores de ar). 

https://www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide-antitrust-laws/dealings-supply-chain/manufacturer-imposed
https://www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide-antitrust-laws/dealings-supply-chain/manufacturer-imposed
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que o Acordo em si não viola a Seção 1 do Sherman Act, nem constitui 

prova de um acordo vertical para fixar preços.”19 

Já a autoridade antitruste do Reino Unido (Competition and 

Markets Authority – “CMA”) tem demonstrado maior desconfiança em 

relação à adoção de políticas de PMA, especialmente quando se trata de 

vendas online. Em 2016, a CMA multou fornecedores de equipamentos de 

catering20 e de equipamentos sanitários21 pela imposição de PMA, 

concluindo que tal política teria produzidos efeitos semelhantes aos de FPR: 

“Como estas empresas violaram a lei? 

O CMA concluiu que impedir que varejistas divulguem ou vendam 

produtos online abaixo de determinado preço restringia sua liberdade 

de precificar vendas online e, portanto, se equipararia a Manutenção 

de Preço de Revenda (RPM, em inglês) ilegal com relação às vendas 

online.”22 

Esse precedente estrangeiro chama a atenção para aspecto 

levantado pela Conselheira Cristiane Alckmin em seu voto divergente na 

Consulta Continental: no comércio eletrônico, por conta das peculiaridades 

das transações em lojas próprias e marketplaces, pode ser difícil ao varejista 

 

19 Campbell v. Austin Air Systems, Ltd. (W.D.N.Y. 29.09.2005). No original: 

“For the record, however, this Court finds that the Agreement does not impose 

an unreasonable restraint on competition under the "rule of reason" set forth in 

Sylvania. 433 U.S. at 57-59, 97 S. Ct. 2549. By its plain language, Austin's 

Internet MAP policy restricts only the minimum price for which a dealer could 

advertise on the Internet. (Domon Aff., Exh. A, If 4(f)). With respect to actual 

sales pricing, the Agreement explicitly states that a dealer may sell Austin Air 

Cleaners for any price. (Domon Aff., Exh. A, ¶ 3(f)). As such, this Court finds 

that the Agreement itself does not violate Section 1 of the Sherman Act, nor does 

it constitute proof of a vertical agreement to fix prices.”  
20 Case CE/9856-14, CMA. 
21 Case CE/9857-14, CMA. 
22 No original: “How did these businesses break the law?  The CMA found that 

preventing retailers from advertising or selling products online below a certain 
price restricted their freedom to set the price for online sales and, therefore, 

amounted to illegal RPM in relation to online sales.” Disponível em 

https://www.gov.uk/government/case-studies/resale-price-maintenance-case-

studies. Acesso em 19.09.2019. 

https://www.gov.uk/government/case-studies/resale-price-maintenance-case-studies
https://www.gov.uk/government/case-studies/resale-price-maintenance-case-studies
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implementar, na prática, descontos, de forma a que o preço final dos produtos 

seja diferente do preço anunciado. Ademais, os preços anunciados nos canais 

online também são frequentemente utilizados por algoritmos para 

precificação de produtos concorrentes.23 Desse modo, a depender das 

características do mercado, políticas de PMA que abranjam o comércio 

eletrônico podem provocar um efeito em cadeia mais significativo. Isso é 

particularmente relevante no Brasil, onde o Cade recentemente apontou que 

restrições verticais no comércio eletrônico são fonte de preocupações 

concorrenciais.24  

4. Conclusão 

Por todo o exposto no presente artigo, e em conclusão a este 

trabalho, é possível identificar alguns possíveis parâmetros para a avaliação 

da licitude concorrencial de políticas de PMA no Brasil.  

Em primeiro lugar, políticas dessa natureza deveriam ser 

presumidas lícitas, sempre que sua elaboração e implementação se deem, de 

forma unilateral, por fabricante que não detenha participação de mercado 

igual ou superior a 20%; e que a política se destine a revendedores que, em 

conjunto, também não extrapolem o patamar de 20% de participação de 

mercado. A presunção de legalidade, nessa hipótese, se justifica pelas 

seguintes razões: 

i.  pela ausência de poder de mercado por parte do fabricante e 

dos revendedores, o que, com base no art. 36, § 2º, da Lei 

n.º 12.529/2011, pode ser presumido; 

ii.  pela ausência de indícios de que a política de PMA seja 

mecanismo para assegurar a coordenação entre concorrentes 

 

23 Vide, a esse respeito: AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA, Ecossistemas 

digitais, Big Data e Algoritmos – Issues Paper, pp. 48 e ss., 2019 
24 BRICS COMPETITION AUTHORITIES WORKING GROUP ON 

DIGITAL ECONOMY. BRICS in the Digital Economy: Competition Policy in 

Practice. Moscou, 2019, p. 29.  Disponível em: <http://www.cade.gov.br/acesso-

a-informacao/publicacoes-institucionais/brics_report.pdf>. Acesso em: 

18.09.2019. 

http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/brics_report.pdf
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/brics_report.pdf
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na revenda, já que a política foi estabelecida e implementada 

de forma unilateral pelo fabricante; e 

iii.  pelo fato de políticas de MAP serem menos restritivas do 

que políticas baseadas em FPR. 

 Note-se que a presunção de legalidade, nessa hipótese, não 

significa que a prática não poderá ser considerada ilícita se, a partir de uma 

avaliação das circunstâncias específicas de cada caso, for constatada a 

potencialidade de dano à concorrência. 

Feitas essas considerações, deve-se avaliar a hipótese em que o 

fabricante conta com participação de mercado superior a 20%. Nesse caso, a 

implementação de política unilateral de PMA deveria ser presumida ilícita? 

A nosso ver, não. Respeitados os parâmetros previstos no Guia para 

Programas de Compliance do Cade25, a prática de PMA, nessa hipótese, 

somente deveria ser considerada ilícita se os efeitos restritivos a ela 

associados não puderem ser justificados por eventuais eficiências 

econômicas que dela possam decorrer. A diferença entre esta hipótese e a 

discutida anteriormente é que, no caso de fabricante com participação de 

mercado igual ou superior a 20%, deverá ser exigido dele um cuidado maior 

na implementação da prática e um papel mais expressivo na demonstração 

de que o efeito líquido sobre a concorrência é positivo: a nosso ver, essa é a 

interpretação mais consistente com a orientação estabelecida pelo Cade no 

Caso SKF, que – reitera-se – tratava de prática vertical ainda mais restritiva 

à concorrência do que a de PMA. 

Ainda de acordo com o Guia para Programas de Compliance do 

Cade, uma vez constatado que o agente econômico detém participação de 

mercado superior a 20%, a análise da regularidade concorrencial da prática 

de PMA deveria cumprir duas etapas.  

Na primeira delas, o foco estaria na identificação de eventuais 

efeitos anticompetitivos que possam decorrer da prática em questão e, nesse 

ponto, vale a observação de que os efeitos da prática de PMA podem variar 

conforme os canais de revenda aos quais essa prática é direcionada. Como 

exposto neste artigo, a depender das características específicas de cada caso 

e das condições associadas à prática, a definição de PMA para o canal online 

 

25 CADE (2016), Guia para Programas de Compliance, pp. 36-39. Disponível 

em http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-

institucionais/guias_do_Cade/guia-compliance-versao-oficial.pdf. Acesso em 

20.09.2019. 

http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia-compliance-versao-oficial.pdf
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia-compliance-versao-oficial.pdf
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pode produzir efeitos semelhantes aos decorrentes da fixação de preços de 

revenda, dado que a capacidade de barganha do consumidor no comércio 

eletrônico é mais limitada, assim como a variação entre preços anunciados e 

preços finais de venda26. Já nos canais tradicionais de revenda, que 

usualmente fazem anúncios em veículos convencionais de comunicação 

(e.g., TV, jornais e revistas, rádio), preserva-se a possibilidade de negociação 

individual entre revendedor e consumidor, especialmente quando se tratam 

de bens de maior valor unitário, de modo que a diferença entre preços 

anunciados e preços efetivamente praticados na revenda tende a ser maior. 

Ademais, deve-se também levar em consideração a abrangência da 

política. Caso envolvam revendedores que, em conjunto, representem menos 

de 20% do seu segmento, tal prática certamente possui menor potencial de 

afetar negativamente a competição.  

Identificados os possíveis efeitos anticompetitivos relacionados à 

prática, deve-se passar à análise das eventuais justificativas econômicas, em 

termos de eficiência econômica e benefício aos consumidores finais, para a 

adoção da prática de PMA. Um ponto importante a ser considerado nessa 

etapa é a participação ou não do fabricante nos custos dos revendedores com 

 

26  “É  nesse sentido que o Cade, em linha com as principais autoridades de 

concorrência em todo o mundo, tem buscado aplicar a chamada “regra da razão” 

em suas análises de condutas unilaterais. O mesmo vale para as restrições 

verticais,  as  quais  podem  apresentar  efeitos  positivos decorrentes,  por  

exemplo,  da  redução  de  custos  de  transação,  mas  que,  dependendo  do 

mercado   e   da   posição   ocupada   pelos   agentes   envolvidos,   podem   

representar   risco concorrencial. (...) [A]s políticas comerciais de empresas com 

posição dominante são tanto menos preocupantes quanto: a. Menor for sua 

duração; b. Menor for o percentual de vendas do mercado afetadas; c. Mais 

simples for a replicação de tal política por concorrentes igualmente eficientes; d. 

Menor for o potencial efeito anticompetitivo. (...) Via de regra, uma prática é 

tanto mais justificável quanto: a. Mais necessário e proporcional for seu aspecto 

restritivo (exclusividade, fidelização, venda em conjunto, etc.) para se obter os 

benefícios econômicos almejados, especialmente no que se refere à proteção de 

investimentos que viabilizem tais benefícios; b. Maiores  forem  os  benefícios  

dos  consumidores  finais,  especialmente  em termos de menores preços, 

melhores produtos/serviços e maior inovação.” CADE, Guia de Programas de 

Compliance, 2016, p. 37-38, disponível em http://www.cade.gov.br/acesso-a-

informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia-compliance-

versao-oficial.pdf, acesso em 01.07.2019. 

http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia-compliance-versao-oficial.pdf
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia-compliance-versao-oficial.pdf
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia-compliance-versao-oficial.pdf
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anúncios. Na hipótese em que as despesas dos revendedores com publicidade 

e propaganda são arcadas, no todo ou em parte, pelo fabricante, é razoável 

que ele tenha certa ingerência na política de anúncios dos revendedores para 

assegurar a proteção dos investimentos realizados na divulgação do produto.  

Isso não significa que inexista justificativa econômica legitima 

para a prática de PMA, na hipótese em que os custos com publicidade e 

propaganda são arcados apenas pelos revendedores. Como exposto ao longo 

deste artigo, a prática de MAP pode estar associada a diversos propósitos 

econômicos legítimos, assim como no caso de outras restrições verticais 

sobre preços. Com efeito, a prática de PMA pode se justificar como medida 

para, entre outras razões: 

i. estimular a rivalidade na revenda via serviços e também para 

combater o comportamento oportunista de alguns 

revendedores, que podem preferir não investir em serviços 

ao consumidor e pegar carona naqueles que os prestam; 

ii. reposicionar um determinado produto ou marca no mercado, 

a fim de competir de maneira mais efetiva com produtos 

concorrentes; 

iii. proteger investimentos feitos para a manutenção da imagem 

e reputação quanto à qualidade de um determinado produto 

ou marca; e 

iv. garantir a oferta de um determinado produto ou marca em 

pontos de venda que se destaquem no mercado pela 

qualidade dos produtos e serviços ofertados. 

Presentes os efeitos restritivos à concorrência, e ausentes tais 

justificativas em políticas de MAP adotadas por agentes com participação de 

mercado superior a 20%, haverá – consideradas as peculiaridades dos 

mercados em questão – possível fundamento para a conclusão de tratar-se de 

conduta ilícita sob a legislação concorrencial brasileira.  
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ANÁLISE DA (IR)RESPONSABILIDADE CIVIL 

CONCORRENCIAL DO CARTEL PELA OCORRÊNCIA DE 

UMBRELLA EFFECTS 

Paulo Márcio Reis Santos 

Resumo: O instituto umbrella effects consiste em umas das possíveis 

consequências da formação de cartel por empresas no mercado 

concorrencial. Os umbrella effects ocorrem quando empresas concorrentes 

que não fazem parte do cartel aproveitam a existência do acordo 

anticoncorrencial e aumentam seus preços para valores acima dos que seriam 

praticados em condições normais de concorrência. O artigo analisou a 

jurisprudência estrangeira, com destaque para a decisão do Tribunal de 

Justiça da União Europeia no caso Kone. A pesquisa demonstrará a 

existência de conclusões diferentes na jurisprudência internacional e que no 

Brasil não há o registro de ações judiciais envolvendo a temática. 

Palavras-chave: Brasil. Cartel. Private enforcement. Umbrella effects. Caso 

Kone. 

Keywords: Brazil. Cartel. Private enforcement. Umbrella effects. Kone 

case. 

1. Introdução 

O cartel constitui um acordo celebrado entre concorrentes de 

determinado produto ou serviço para aumentar os lucros mediante a adoção 

de condutas uniformes, principalmente em matéria de preços. O cartel cuja 

principal finalidade é a elevação do preço dos produtos ou serviços é 

denominado cartel clássico1. 

 

1 Para Paula Forgioni “entende-se por cartéis os acordos celebrados entre 

empresas concorrentes (que atuam, pois, no mesmo mercado relevante 

geográfico e material) e que visam a neutralizar a concorrência existente entre 

elas”. (FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1998. p. 326.) 
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Os cartéis apresentam como característica intrínseca a dificuldade 

de sua manutenção. Combinados os preços, por exemplo, um dos 

participantes do conluio pode optar por descumprir o acordo e tomar para si 

grande parte das vendas dos outros membros, compensando a redução dos 

preços com o aumento de sua venda. Por esse motivo, os cartéis tendem a ser 

bastante instáveis, e a instituição de mecanismos de descoberta de traição e 

punições para os participantes que descumprirem as regras pode integrar o 

acordo, com vistas a seu pleno êxito. 

No mercado há elementos facilitadores da formação de cartéis, com 

destaque para o reduzido número de empresas concorrentes, o alto grau de 

concentração da produção, a homogeneidade do produto, a ausência de 

inovação, as condições de demanda estáveis, crise, baixa elasticidade e 

elevadas barreiras à entrada2. Para a estabilidade dos cartéis, é preponderante 

a existência de simetrias entre os conspiradores, tais como as estratégias 

adotadas, as informações prestadas aos clientes, as capacidades produtivas, 

os custos de produção e as características do produto3. 

Além de falsear o mercado, um dos possíveis efeitos dos cartéis é 

influenciar o aumento dos preços relativamente ao que se verificaria em 

condições normais de competitividade. Diante dos prejuízos decorrentes da 

formação de cartéis, a aplicação de medidas de public enforcement4 e private 

enforcement5 revela-se cada vez mais importante para a efetividade das 

políticas de defesa da livre concorrência. Em relação à aplicação privada da 

legislação concorrencial no Brasil, a questão ainda é incipiente, pois o 

número de ações judiciais com pedidos de indenizações por vítimas que 

 

2 FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1998. p. 406-408. 
3 HOLLER, Emanuel; SCHINKEL, Maarten Pieter. Umbrella effects: correction 

and extension. Journal of Competition Law & Economics, v. 13, i. 1, p. 185-189, 

March 1, 2017. p. 189. Disponível em: https://doi.org/10.1093/joclec/nhx007. 

Acesso em: 10 de agosto 2019. 
4 O termo public enforcement é utilizado para a atuação das autoridades de 

defesa da concorrência na repressão às condutas anticoncorrenciais. No Brasil, 

o public enforcement é exercido pelo CADE e o Ministério Público. Admite-se, 

no país, a revisão das decisões do CADE pelo Judiciário. 
5 O termo private enforcement é utilizado para as situações de aplicação das 

normas de defesa da concorrência pelo Judiciário, mediante o ajuizamento de 

ações de reparação por danos concorrenciais (ARDC) por adquirentes que 

sofreram prejuízos decorrentes de condutas anticoncorrenciais. 
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adquiriram produtos de empresas envolvidas em cartéis é pequeno6 se 

comparado a outras jurisdições, como, por exemplo, os Estados Unidos. 

Em relação à reparação civil pelos danos decorrentes de cartéis, 

uma questão atual no Direito da Concorrência tem despertado a atenção das 

autoridades, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, que consiste em 

investigar se a responsabilidade dos membros de um cartel também se 

estende aos denominados umbrella pricing ou umbrella effects.  

Os chamados umbrella effects ocorrem quando uma ou mais 

empresas não integrantes do cartel, em consequência à conspiração, como se 

estivessem sob o “guarda-chuvas” do cartel, aumentam, de modo consciente 

ou não, os preços de seus produtos, de uma maneira que não seria possível 

caso não existisse o conluio. 

 

6 Conforme citado por Daniel Costa Caselta, “dentre as ações civis públicas 

sobre o tema, podem ser mencionadas as seguintes, em que foi proferida decisão 

condenatória: revenda de combustíveis em Guaporé-RS (TJ/RS, Apelação Cível 

n. 70018714857, 3ª Câmara Cível, Rel. Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, j. 

12.07.2007); revenda de combustíveis em José Bonifácio-SP (TJ/SP, Apelação 

Cível n. 994.03.009153-6, 11ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Luiz 

Ganzerla, j. 08.02.2010); revenda de combustíveis em Jaboticabal-SP (Ação 

Civil Pública n. 291.01.2006.000904-1, Juíza de Direito Carmen Silva Alves, 

Comarca de Jabotical – SP, j. 20.05.2008); distribuição de GLP na região 

metropolitana de Porto Alegre – RS (Ação Civil Pública n. 97.00.21424-9-RS, 

Juíza Federal Paula Beck Bohn, Subseção de Porto Alegre – TS, j. 13.01.2010); 

revenda de combustíveis em Santa Maria – RS (TJ/RS, Apelação Cível n. 

70045295565, 16ª Câmara Cível, Rel. Des. Ana Maria Nedel Scalzilli, j. 

27.08.2015); e revenda de combustíveis em Pernambuco (Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região, Apelação n. 498545 – origem n. 0012334-

56.1999.4.05.8300, 3ª Turma, Relator Des. Federal Luiz Alberto Gurgel de 

Faria, j. 22.11.2012). Como exemplos de ações ajuizadas por particulares, 

podem ser citadas as ações indenizatórias movidas contra as empresas do 

mercado de vergalhões de aço, ajuizadas na esteira de decisão condenatória 

proferida pelo CADE (Ação Ordinária n. 2009.34.00.035755-7, 13ª Vara 

Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal; Processo n. 2009.38.00.015651-

4, 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais – Belo Horizonte; e 

Processo n. 9848158-78.2006.8.13.0024, 22ª Vara Cível da Comarca de Belo 

Horizonte).” CASELTA, Daniel Costa. Responsabilidade civil por danos 

decorrentes da prática de cartel. São Paulo: Singular, 2016. pp. 19-20.  
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Ao julgar o processo C-557/127, o Tribunal de Justiça da União 

Europeia (TJUE), entendeu que o artigo 101 do Tratado de Funcionamento 

da União Europeia (TFUE) deve ser interpretado no sentido de que se opõe 

a uma interpretação e a uma aplicação do Direito interno de um Estado-

Membro, que exclua de forma taxativa a responsabilidade civil das empresas 

participantes de um cartel, pelos prejuízos decorrentes de preços que uma 

concorrente não integrante do conluio, tendo em vista a existência do cartel, 

praticou acima do que teria ofertado se inexistente a conspiração. 

A decisão europeia gerou profunda repercussão, resgatando o 

debate acerca dos efeitos diretos, indiretos e até remotos decorrentes de 

acordos conspiratórios entre concorrentes. Os estudos acerca da 

(im)possibilidade de responsabilizar os integrantes de um cartel por umbrella 

effects são essencialmente estrangeiros8, quase nada havendo no Brasil a 

respeito9.  

 

7 Julgado em 5 de junho de 2014. (UNIÃO EUROPEIA. Court of Justice (Fifth 

Chamber). C-557/12 - Kone AG v. ÖBB-Infrastruktur AG, 

ECLI:EU:C:2014:1317, June 5, 2014. Disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-557/12. Acesso em: 

5 de agosto 2019) 
8 BLAIR, Roger D.; MAURER, Virginia G. Umbrella pricing and antitrust 

standing: an economic analysis. Utah Law Review, n. 4, p. 763-796, 1982. p. 

763; LAVE, Jonathan M. Umbrella Standing: The Trade-off between Plaintiff 

Suit and Speculative Claims. The Antitrust Bulletin, Florida, v. 48, n.1, p. 223-

270, Spring 2003. p. 223;; INDERST, Roman; MAIER-RIGAUD, Frank; 

SCHWALBE, Ulrich. Umbrella Effects. Journal of Competition Law and 
Economics, v. 10, i. 3, p. 739-763, Sep. 2014. Disponível em: 

https://doi.org/10.1093/joclec/nhu009. Acesso em: 6 de agosto 2019. FRANCK, 

Jens-Uwe. Umbrella Pricing and Cartel Damages Under EU Competition Law. 

LAW 2015/18, 2015. (EUI Working Papers). Disponível em: 

http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/35578/LAW.2015.18.pdf?sequence

=1&isAllowed=y. Acesso em: 6 de agosto de 2019. 
9 Há o registro de um trabalho de conclusão de curso de graduação na 

Universidade de Brasília (UNB), apresentado pela acadêmica Isabella Monteiro 

de Oliveira, sob a orientação da ex-Conselheira do CADE, Professora Doutora 

Ana de Oliveira Frazão, com o título “A responsabilidade civil por umbrella 
effects como instrumento de private enforcement”, apresentado em julho de 

2017. Disponível em: 

http://bdm.unb.br/bitstream/10483/17881/1/2017_IsabelaMonteirodeOliveira_t

cc.pdf. Acesso em 12 de setembro de 2019. 
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Nos Estados Unidos, como afirmado por Frank Maier-Rigaud10 e 

por Jonathan M. Lave11, a Suprema Corte ainda não se manifestou acerca da 

responsabilidade de cartéis em decorrência da alegação de prejuízos por 

umbrella effects. Porém, há precedentes nos Tribunais de Apelação e nas 

Cortes Distritais. Em algumas jurisdições, as pretensões de reparação dos 

danos foram aceitas e em outras rejeitadas, sob a justificativa de que eram 

meramente especulativas ou complexas. Portanto, trata-se de matéria ainda 

controversa nos Estados Unidos. 

O presente artigo tem por finalidade investigar, a partir do direito 

comparado, o direito de indenização contra os membros de um cartel de 

fixação de preços nos casos de ocorrência de umbrella effects pelos agentes 

que não participam da conspiração, mas que aumentaram seus preços em 

virtude da existência do conluio.  

A metodologia de pesquisa adotada foi documental e bibliográfica, 

analisando a bibliografia especializada, a legislação interna e precedentes 

judiciais estrangeiros. 

2. A formação de cartéis e a ocorrência de umbrella effects 

Em um setor econômico composto por um grupo de empresas 

dominantes e por outras sem poder de mercado, é possível que um acordo 

anticompetitivo não inclua esse pequeno grupo, por variados fatores. Um 

deles pode consistir no interesse do cartel em manter seu sigilo. Como 

descrito acima, quanto menor a quantidade de integrantes, mais difícil será a 

detecção da colusão e maior a probabilidade da obtenção de lucros 

supracompetitivos pelos conspiradores.  

 

10 MAIER-RIGAUD, Frank. Umbrella effects and the ubiquity of damage 

resulting from competition law violations. The Journal of European Competition 

Law and Practice, v. 5, n. 4, p. 247-251, Feb. 2014. p. 13. 
11 LAVE, Jonathan M. Umbrella Standing: The Trade-off between Plaintiff Suit 

and Speculative Claims. The Antitrust Bulletin, Florida, v. 48, n.1, p. 223-270, 

Spring 2003. p 225. 
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Além disso, uma parcela menor de integrantes diminui os custos da 

tomada de decisões e permite o melhor monitoramento do cartel12. Essa 

característica exclusionária do cartel pode ter por consequência o 

comportamento “guarda-chuva” das empresas que não fazem parte do 

conluio. 

Pode-se conceituar o instituto umbrella effects como o 

comportamento de uma ou mais empresas que não fazem parte de um cartel, 

mas, em decorrência da existência da conspiração, aumentam o preço de seus 

produtos para valor acima do que seria praticado em condições normais de 

concorrência. O aumento do preço praticado pelo não cartelista é feito sob o 

“guarda-chuva” do cartel13.  

Para Roger Blair, Christine Durrance e Wenche Wang, esse mesmo 

efeito pode ocorrer no caso de cartéis de compradores que não incluem todas 

as empresas do mercado, pois aqueles que vendem para os adquirentes que 

não fazem parte do conluio acabam recebendo valores abaixo do que teriam 

auferido se ausente a colusão. Portanto, eles são vítimas, assim como os 

fornecedores dos conspiradores14. 

 

12 A maior durabilidade do cartel depende de um forte grau de 

institucionalização. Para tanto, faz-se necessário um eficaz mecanismo de 

monitoramento, pois as empresas podem ter o incentivo de desrespeitar o acordo. 

Como elucidado por Robert Marshall e Leslie Marx, “a escolha da forma de 

monitoramento [da produção e dos preços] afeta a estrutura alocada e pode afetar 

a rentabilidade incremental do cartel. O monitoramento pode ser feito 

diretamente pelas empresas ou através de organizações de terceiros, tais como 

associações comerciais, associações de exportação, ou empresas de consultoria”. 

(MARSHALL, Robert C.; MARX, Leslie. M. The economics of collusion: 

cartels and bidding rings. Cambridge: The MIT Press, 2012. p. 130, tradução 

livre.) 
13 “Umbrella effects arise where anti-competitive conduct by one or more market 

actors results in general price rises across the sector concerned.” (DUNNE, 

Niamh. “Umbrella Effects” and private antitrust enforcement. The Cambridge 

Law Journal, v. 76, n. 3, p. 510-513, nov. 2014. p. 510. Disponível em: 

https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-law-

journal/article/umbrella-effects-and-private-antitrust-

enforcement/F0BA7B7A9E25351E5ACAC7611EB6DC47. Acesso em: 12 

setembro de 2019.) 
14 BLAIR, Roger D.; DURRANCE, Christine P.; WANG, Wenche. The Kone 

AG-Decision: Economic Logic and Damage Estimation. The Antitrust Bulletin, 

v. 61, n. 3, p. 393-410, July 2016. p. 393. 
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Em determinadas circunstâncias, os clientes de empresas que não 

fazem parte de um cartel também poderão pagar preços inflacionados como 

resultado da colusão. Caso esses prejudicados busquem em juízo a 

recuperação dos danos concorrenciais, a doutrina os considera “demandantes 

guarda-chuva”15, pois seus fornecedores definiram os preços sob o guarda-

chuva de preços praticados pelo cartel. 

Em termos econômicos, os umbrella effects podem ser explicados 

da seguinte forma: os compradores procuram alternativas aos produtos que 

se tornaram mais caros devido à existência do cartel. A mudança na demanda 

para produtos de não cartelistas pode fazer com que estes, aproveitando os 

preços superiores do cartel, também elevem seus preços. Os não cartelistas 

poderão – em determinadas circunstâncias – aumentar seus próprios preços 

sob o guarda-chuva do cartel, mesmo não fazendo parte da conspiração. 

Como os cartéis normalmente aumentam os preços dos produtos 

ou reduzem as quantidades ofertadas, no aspecto da racionalidade 

econômica, isso gera a substituição dos produtos do cartel por outros de 

empresas que não fazem parte do conluio. O cartel pode afetar os preços 

praticados pelas empresas não cartelistas, que tendem a ser aumentados. 

Ainda que a definição de preços seja um ato de gestão interna empresarial, 

no aspecto racional, é mais cômodo para a empresa que não participa do 

cartel se orientar pelos valores praticados pelos conspiradores16. 

3. Análise da (ir)responsabilidade civil dos participantes do cartel em 

caso de umbrella effects no direito comparado 

No presente tópico serão analisados os principais casos jurídicos 

envolvendo a análise da responsabilidade civil dos membros de cartéis 

 

15 Id., ibid., p. 241. 
16 Para os economistas Roman Inderst, Frank Maier-Rigaud e Ulrich Schwalbe, 

dependendo do tamanho do cartel, o valor do efeito guarda-chuva varia entre 7% 

e 23% do preço do cartel. (INDERST, Roman; MAIER-RIGAUD, Frank; 

SCHWALBE, Ulrich. Umbrella Effects. Journal of Competition Law and 

Economics, v. 10, i. 3, p. 739-763, Sep. 2014. Disponível em: 

https://doi.org/10.1093/joclec/nhu009. Acesso em: 6 de agosto de 2019. p. 751.) 
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decorrentes de umbrella effects, com destaque para decisões proferidas nos 

Estados Unidos e, principalmente, o caso Kone, julgado pelo TJUE. 

3.1 A perspectiva norte-americana 

Como assinalado acima, até o momento não há decisão da Suprema 

Corte acerca da matéria, somente decisões de jurisdições locais com 

posicionamentos diversos. Há precedentes que admitiram a possibilidade da 

reparação, considerando natural a ocorrência de umbrella effects no mercado, 

enquanto outras entenderam que tais pretensões se revelavam meramente 

especulativas17. 

O estudo dos principais casos nos Estados Unidos relacionados a 

umbrella effects demonstra que não há consenso sobre as vítimas poderem 

ou não ser indenizadas pelas perdas decorrentes dos preços de proteção. Os 

tribunais estão divididos quanto ao reconhecimento da responsabilidade dos 

participantes de um cartel quando há ocorrência de umbrella effects. A 

maioria das decisões não admitiu a legitimidade da reparação, especialmente 

em decorrência da dificuldade da realização das provas nesses casos18. 

Em janeiro de 1968, a Corte Distrital do Havaí julgou o caso State 

of Washington v. American Pipe & Construction Co.19 O caso envolveu um 

cartel de tubos condutores de aço e de concreto. Na ação, os demandantes 

 

17 FRAILE, Irene; KAPOOR, Ankur. Umbrella Liability For Price Fixing: Does 

The Forecast Call For More Damages In The EU And U.S.? Constantine 

Cannon, Febr. 10, 2014. Disponível em: 

https://constantinecannon.com/2014/02/10/cartel-members-likely-to-face-

rainy-days-in-europe-under-umbrella-liability/. Acesso em 6 de setembro de 

2019. 
18 GÜRKAYNAK, Gönenç; YARDIM, Görkem; KORKMAZ, Gülce. The 

Concept of Causal Link Within the Scope of Compensation for Cartel Damages 

and the 'Umbrella Effect': A Discussion in Light of the CJEU's Kone Decision. 

In: GÜRKAYNAK, Gönenç. The Academic Gift Book of ELIG, Attorneys-at-

law in Honor of the 20th Anniversary of Competition Law Practice in Turkey. 

March 2018. p. 14. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=3174410. Acesso 

em: 7 de setembro de 2019. 
19 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. U.S. District Court (District of Hawaii). 

State of Washington v. American Pipe & Construction Co., 280 F. Supp. 802 (D. 

Haw. 1968), Jan. 10, 1968. Disponível em: 

https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/280/802/1607650/. 

Acesso em: 7 de setembro 2019. 



REVISTA DO IBRAC Número 1 - 2020 

 

483 

pleitearam contra a American Pipe & Construction Co a indenização pelos 

preços abusivos pagos a empresas concorrentes que não faziam parte da 

conspiração da qual a ré participava. 

De acordo com os autores, a colusão contribuiu para o aumento dos 

preços no mercado, e, consequentemente, as empresas concorrentes 

estranhas ao conluio praticaram preços acima do que seriam ofertados se o 

cartel não existisse. Os reclamantes afirmaram que os prejuízos estavam 

relacionados à conspiração. Em sua defesa, a ré alegou ausência de nexo de 

causalidade, pois os supostos danos seriam remotos; segundo ela, se 

houvesse alguma responsabilidade, seria da empresa que vendeu produtos 

aos autores. Para o júri, as razões de defesa da American não foram 

convincentes e a pretensão dos autores foi acolhida. 

No julgamento, a Corte negou provimento ao recurso da American 

ao argumento de que os elementos necessários para a configuração dos 

prejuízos e a legitimidade dos autores foram comprovados. Na decisão, o 

órgão expressou o entendimento de que uma lesão é direta e imediata quando 

ocorre dentro do mercado relevante e que ela poderia ser razoavelmente 

prevista como um desrespeito à legislação antitruste pelos conspiradores. 

Para os autores da ação, as vendas dos não conspiradores estavam claramente 

dentro do mercado relevante em que houve o falseamento da concorrência. 

A Corte destacou que a legitimidade dos pedidos de indenização 

decorreu diretamente da atividade proibida pela lei antitruste. Por fim, 

assinalou que, tendo os autores comprovado que pagaram a mais pelo 

produto comprado de empresas não cartelistas, e que a participação da ré no 

conluio contribuiu para a formação do sobrepreço, a lei assegurava o direito 

à indenização. 

Em março de 1979, a Corte de Apelação do 3º Circuito julgou o 

caso Mid‑West Paper Products Co. v. Continental Group Inc.20, no qual 

também se analisou a responsabilidade civil decorrente de umbrella effects. 

 

20 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. United States Court of Appeals (Third 

Circuit). Mid‑West Paper Products Co. v. Continental Group Inc., 596 F.2d 573, 

597, March 26, 1979. Disponível em: 

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/596/573/447199/. 

Acesso em: 8 de setembro de 2019. 
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Com base nos argumentos utilizados pela Suprema Corte no caso 

Illinois Brick Co. v. Illinois21, por maioria de votos, o órgão negou o direito 

à reparação. O caso envolvia um cartel de fabricantes de sacolas de compras 

que teria aumentado os preços dos produtos e alcançado lucros 

supracompetitivos. Os autores da ação alegaram que haviam comprado 

sacolas de produtoras que não faziam parte do conluio, mas que aproveitaram 

a existência da colusão para aumentar seus preços sob o guarda-chuva do 

cartel. 

Para a maioria da Corte, a indenização não poderia ser deferida, 

pois os supostos ganhos decorrentes de sobrepreços foram auferidos pelas 

empresas que não integravam o cartel. Assim, imputar a obrigação 

indenizatória aos participantes do cartel pelos umbrella effects ocorridos 

configuraria excesso de punição, na medida em que o valor da condenação 

ultrapassaria consideravelmente o ganho obtido pelos conspiradores. 

Por fim, o voto vencedor considerou que a determinação do 

suposto sobrepreço praticado pelas empresas estranhas à colusão seria 

bastante especulativo e transformaria o caso em um procedimento 

economicamente complexo, situação que, conforme decidido no caso Illinois 

Brick Co. v. Illinois, o Judiciário deve evitar. Desse modo, os julgadores 

decidiram que o direito à reclamação caberia somente aos adquirentes de 

produtos das empresas que formaram o cartel. 

Em agosto de 1979, a Corte de Apelação do 5º Circuito julgou o 

caso In re Beef Industry Antitrust Litigation22, que envolveu a análise da 

responsabilidade por umbrella effects de um cartel de compras que conspirou 

para a redução dos preços das carnes de matadouros e produtores de carne 

nos Estados Unidos.  

Os autores alegaram que, em virtude da existência do conluio, os 

preços gerais no mercado reduziram e que os conspiradores deveriam ser 

 

21 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. U.S. Supreme Court. Illinois Brick Co. 

v. Illinois, 431 U.S. 720 (1977), June 9, 1977. Disponível em: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/431/720/. Acesso em: 8 de setembro 

de 2019. 
22 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. United States Court of Appeals (Fifth 

Circuit). In re Beef Industry Antitrust Litigation, 600 F.2d 1148, Aug. 17, 1979. 

Disponível em: http://openjurist.org/600/f2d/1148/beef-v-great. Acesso em: 9 

de setembro de 2019. 
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responsabilizados pelos prejuízos suportados, incluindo as vendas feitas a 

adquirentes que não faziam parte do cartel. 

Fazendo referência ao voto divergente proferido no caso Mid‑West 

Paper Products Co. v. Continental Group Inc., a Corte decidiu pela 

procedência da pretensão. Conforme a decisão, a argumentação dos danos 

sofridos pelos autores não era singela. A alegação dos autores consistiu no 

fato de que a conspiração de fixação dos preços de compra resultou na 

redução dos preços no mercado e não somente nos valores pagos pelos 

integrantes do cartel, demonstrando que os adquirentes que não faziam parte 

do conluio basearam suas compras de carne considerando os preços gerais 

no mercado.  

Para a decisão, era irrelevante se as carnes compradas pelos preços 

que os produtores se viram compelidos a vender chegaram às mãos de um 

comprador integrante do cartel. A Corte considerou suficiente o fato de que 

as atividades do conluio resultaram na redução geral dos preços no mercado 

e que as compras de adquirentes de fora da conspiração se basearam na 

decisão do preço reduzido tramado pelo cartel. 

Em setembro de 2000, no julgamento do caso Antoine L. Garabet, 

M.D., Inc. v. Autonomous Technologies Corp.23, a Corte Distrital da 

Califórnia decidiu que as alegadas perdas oriundas de umbrella effects 

revelavam-se inaceitavelmente especulativas e complexas, haja vista uma 

série de fatores que influenciavam a política de preços de uma empresa.  

No caso específico, o tribunal entendeu que a determinação dos 

preços por outros concorrentes constituiu uma causa independente, que 

rompeu a cadeia causal da fixação de preços mais elevados.  

Na decisão, houve referência ao caso Associated General 

Contractors of California, Inc. v. California State Council of Carpenters24, 

 

23 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. U.S. District Court (Central District of 

California). Antoine L. Garabet, M.D., Inc. v. Autonomous Technologies Corp., 

116 F.Supp.2d 1159 (C.D. Cal. 2000), Sept. 18, 2000. Disponível em: 

https://www.ravellaw.com/opinions/0290f3ddbe1a1c3ac159a46f008018b1. 

Acesso em: 10 de setembro de 2019. 
24 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. U.S. Supreme Court. Associated 

General Contractors of California, Inc. v. California State Council of 
Carpenters, 459 U.S. 519 (U.S. 1983), Febr. 22, 1983. Disponível em: 



Prêmio IBRAC-TIM 2019 

486 

no qual a Suprema Corte reconheceu a necessidade de um teste de múltiplos 

fatores para determinar a legitimidade da reparação antitruste. Pelo teste, o 

autor deve comprovar: que a lesão é protegida pela lei; a gravidade da lesão; 

que os danos não são especulativos; que não há o risco de duplicação da 

condenação (dual recovery) e que a definição dos danos não é complexa. 

Em setembro de 2002, o Tribunal de Apelação do 7º Circuito 

julgou o caso Loeb Industries Incorporated v. Sumitomo Corporation25, que 

envolveu a análise de uma conspiração na década de 1990 para a fixação dos 

preços de venda de cobre em níveis acima do praticado nos mercados 

internacionais. Os autores da ação alegaram que sofreram perdas decorrentes 

do conluio, pois o cartel inflacionou diretamente os preços de venda de cobre, 

em manifesta violação ao Sherman Act. 

O Tribunal, fazendo referência ao caso Illinois Brick, considerou 

que o precedente da Suprema Corte não poderia ser aplicado, pois os autores 

não eram compradores indiretos de clientes dos infratores. E reconheceu que 

as perdas alegadas pelos autores decorreram dos efeitos guarda-chuva 

gerados no mercado pela existência da infração antitruste.  

Para a Corte, como os prejuízos sofridos pelos autores foram 

diretos, previsíveis para os participantes do conluio, e, possivelmente, não 

acarretariam dupla punição aos réus, igualmente, não se tratava de cálculos 

meramente especulativos. Portanto, deveria ser reconhecido o direito à 

reparação pelas perdas decorrentes de umbrella effects. 

Em abril de 2011, a Corte Distrital do Norte da Califórnia julgou o 

caso In re Online Dvd Rental Antitrust Litigation26, no qual os autores, 

assinantes de serviço online de locação de DVDs da empresa Blockbuster 

 

https://www.ravellaw.com/opinions/6e8b3540a01245dc95c9b844158f4584. 

Acesso em: 11 de setembro de 2019. 
25 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. United States Court of Appeals 

(Seventh Circuit). Loeb Industries Incorporated v. Sumitomo Corporation, No. 

00-3979, 01-1148, 01-3229, 01-3230, 01-3485, Nov. 9, 1982. Disponível em: 

https://caselaw.findlaw.com/us-7th-circuit/1003124.html. Acesso em: 11 de 

setembro de 2019. 
26 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. U.S. District Court (Northern District 

of California). In re Online DVD Rental Antitrust Litigation, 2011 WL 1629663, 

at *9 (N.D. Cal. 2011), April 29, 2011. Disponível em: 

https://www.leagle.com/decision/infdco20110503b41. Acesso em: 11 de 

setembro de 2019. 
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Inc., se insurgiram contra a Netflix e o Wal-Mart por violação à legislação 

antitruste. 

De acordo com os autores, a Netflix e o Wal-Mart fizerem um 

acordo de marketing promocional em maio de 2005, que teve por objetivo a 

divisão ilegal dos mercados de vendas e locação online de DVDs nos Estados 

Unidos. Pelo acordo, o Wal-Mart faria somente as vendas, e a Netflix as 

locações de DVDs. 

Os demandantes alegaram que, após a retirada do Wal-Mart do 

mercado de locações, a Netflix se consolidou e, consequentemente, 

aumentou seus preços. Segundo os demandantes, o comportamento da 

Netflix fez com que a Blockbuster, concorrente com menor poder de 

mercado, aproveitasse para também aumentar os preços da locação de DVDs 

online, passando de 14,99 para 17,99 dólares por mês, ou seja, o mesmo valor 

cobrado pela Netflix. Assim, milhares de assinantes da Blockbuster pagaram 

preços supracompetitivos (umbrella effects). 

Apesar das evidências quanto à divisão do mercado pela Netflix e 

o Wal-Mart, a Corte entendeu que os prejuízos alegados pelos autores foram 

indiretos, pois a Blockbuster não fazia parte do acordo. E ainda falharam em 

demonstrar que a precificação da Netflix foi determinante para a alteração 

do preço da Blockbuster. Desse modo, a pretensão não foi acolhida. 

Em maio de 2014, a Corte Distrital de Tennessee analisou o caso 

In re Skelaxin (Metaxalone) Antitrust Litigation27, no qual alguns dos autores 

buscavam recuperar os prejuízos decorrentes das compras do relaxante 

muscular metaxalone vendido por fabricantes de medicamentos genéricos.  

Os autores alegaram que as duas fabricantes do medicamento na 

forma de referência (original) reduziram as quantidades fornecidas no 

mercado, propiciando o aumento dos preços das fabricantes do medicamento 

na forma genérica. 

 

27 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. U.S. District Court (E.D. Tennessee, 

Chattanooga). In re Skelaxin (Metaxalone) Antitrust Litigation, Case No. 1:12-

md-2343, May 15, 2014. Disponível em: 

https://www.leagle.com/decision/infdco20140516b22. Acesso em: 12 de 

setembro de 2019. 
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Em agosto de 2014, a Corte Distrital do Norte da Califórnia 

proferiu decisão no processo Country of San Mateo v. CSL Limited, em que 

se discutia a ocorrência de umbrella effects.  

O condado de San Mateo alegou que determinados fabricantes de 

produtos farmacêuticos derivados de plasma sanguíneo humano haviam 

conspirado para restringir o fornecimento de tais produtos, fazendo com que 

ele e outros compradores pagassem preços artificialmente altos pelos 

produtos vendidos por outras empresas não integrantes da conspiração. 

Afirmando que os demandados foram responsáveis pelos sofridos prejuízos 

antitruste, o condado de San Mateo buscou o recebimento de indenização 

diretamente contra os conspiradores. 

Os réus, em defesa, argumentaram que nenhum tribunal da 

Califórnia tinha expressamente aprovado o reconhecimento de prejuízos por 

umbrella effects, não havendo, pois, como acolher a pretensão de San Mateo. 

Para a Corte, os argumentos dos réus não prevaleceram, pois os 

prejuízos pelos preços de proteção não eram inerentemente especulativos. 

Além disso, expressou, tais perdas são recuperáveis pelo Cartwright Act, da 

Califórnia.  

A juíza Jacqueline Scott Corley, que proferiu a decisão no processo 

Country of San Mateo v. CSL Limited, considerou que o raciocínio dos 

tribunais que derivaram da doutrina Illinois Brick, que proíbe as 

reivindicações de compras indiretas sob a aplicação do Sherman Act, não se 

aplica ao Cartwright Act, que, ao contrário, garante os prejuízos decorrentes 

de compras indiretas. De acordo com a juíza, o Cartwright Act permite que 

qualquer demandante antitruste recupere três vezes os danos sofridos, sem 

limitar como a lesão ou os danos devem ser quantificados. 

A Corte também assinalou que, apesar de os prejuízos antitruste 

sob a lei da Califórnia não poderem ter como premissa uma pura adivinhação 

ou especulação, não havia nada intrinsicamente especulativo sobre os 

cálculos necessários para a estimativa das perdas por umbrella effects.  

O raciocínio econômico dos julgadores foi no sentido de que, se 

esses cálculos fossem especulativos, também seriam especulativos os 

cálculos de sobrepreços praticados pelos participantes do cartel. E concluiu 

que só a alegada dificuldade não é capaz de tornar a apuração dos prejuízos 

do autor suficientemente especulativo, nem a imprecisão ou a incerteza 

representam uma barreira categórica para afastar os dados por umbrella 

effects. 
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A análise dos casos norte-americanos demonstra que os tribunais 

daquele país empregam soluções distintas quanto ao instituto umbrella 

effects. O fato de a legislação federal não ser precisa quanto aos preços de 

proteção e, por sua vez, a interpretação de normas estaduais legitimarem o 

reconhecimento dessas perdas, é um fator que justifica a existência de 

decisões díspares. 

Em conclusão à análise dos casos norte-americanos, pode-se 

observar que nos Estados Unidos a possibilidade de responsabilização dos 

participantes do cartel em decorrência de preços de proteção é controversa, 

com decisões em ambos os sentidos. 

3.2 A pespectiva europeia 

Em 5 de junho de 2014, o Tribunal de Justiça da União Europeia 

(TJUE) julgou o Processo C-557/1228, conhecido como caso Kone, 

decidindo que o artigo 101 do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (TFUE) deve ser interpretado em sentido contrário a uma 

interpretação e a uma aplicação do direito interno de os Estados-Membros 

impedirem que empresas integrantes de um cartel não sejam civilmente 

responsabilizadas pelos prejuízos decorrentes de umbrella effects29. 

O caso teve como antecedente o julgamento do cartel dos 

elevadores e das escadas rolantes, condenado pela Comissão Europeia em 

fevereiro de 2007. Na decisão, o TJUE concluiu que, desde 1980, as 

empresas Kone, Otis, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen, Schindler 

Liegenschaftsverwaltung e ThyssenKrupp Aufzüge constituíram um cartel 

de elevadores e de escadas rolantes em países europeus. Tendo em vista a 

infração, o órgão de concorrência aplicou multa de 992 milhões de euros às 

acusadas.30 

 

28 UNIÃO EUROPEIA. Court of Justice (Fifth Chamber). C-557/12 - Kone AG 

v. ÖBB-Infrastruktur AG, ECLI:EU:C:2014:1317, June 5, 2014. Disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-557/12. Acesso em: 

5 de agosto de 2019. 
29 STUYCK, Jules. Damages for the Loss Caused by a Cartel: The Causal Link. 

European Review of Private Law, v. 23, p. 459-470, 2015. p. 459. 
30 UNIÃO EUROPEIA. Court of Justice. Case COMP/E-1/38.823 – Elevators 
& Escalators. Commission decision of Febr. 21, 2007. Disponível em: 
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O Tribunal destacou que o artigo 1.295 do Código Civil austríaco 

(ABGB – Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) prevê que “qualquer pessoa 

tem o direito de pedir a reparação do prejuízo causado de forma culposa; o 

prejuízo pode ser causado por uma violação de uma obrigação contratual ou 

não ter relação com um contrato”.31 Por sua vez, enfatizou que o artigo 1.311 

do mesmo diploma determina que responde pelos danos causados quem 

“violou uma lei destinada a prevenir os prejuízos fortuitos”32. 

Após a descrição da questão apresentada pelo órgão de reenvio 

austríaco, o Tribunal afirmou que a plena eficácia do artigo 101 do TFUE, 

especificamente o efeito útil da proibição da formação de acordos 

anticompetitivos, seria fragilizada se fosse negada a qualquer pessoa buscar 

a reparação pelo prejuízo que lhe foi causado em virtude de um contrato ou 

um comportamento capaz de restringir ou falsear a livre concorrência.33 

Desse modo, afirmou que “qualquer pessoa tem o direito de pedir 

a reparação do prejuízo sofrido quando haja um nexo de causalidade entre o 

referido prejuízo e um cartel ou uma prática proibida pelo artigo 101 do 

TFUE”34. 

O aspecto dissuasório foi considerado pelo Tribunal ao expor que 

o direito de qualquer pessoa buscar a indenização pelos prejuízos sofridos 

reforça o aspecto operacional das regras de concorrência da UE, pois é 

suscetível de desencorajar os acordos ou condutas frequentemente 

dissimuladas, capazes de restringir ou falsear a concorrência. Esse direito 

contribui para a manutenção da efetividade da política de concorrência na 

União Europeia.35 

 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38823/38823_1340_4.

pdf. Acesso em: 10 de agosto de 2019. 
31 UNIÃO EUROPEIA. Court of Justice (Fifth Chamber). C-557/12 - Kone AG 

v. ÖBB-Infrastruktur AG, ECLI:EU:C:2014:1317, June 5, 2014. Disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-557/12. Acesso em: 

5 de agosto de 2019. Item 3. 
32 Id., ibid., item 4. 
33 Id., ibid., item 21. O acórdão faz referência expressa aos casos Courage e 

Crehan, EU:C:2001:465; Manfredi e o., EU:C:2006:461; Otis e o., C‑199/11, 

EU:C:2012:684; e Donau Chemie e o., C‑536/11, EU:C:2013:366. 
34 Id., ibid., item 22. 
35 UNIÃO EUROPEIA. Court of Justice (Fifth Chamber). C-557/12 - Kone AG 
v. ÖBB-Infrastruktur AG, ECLI:EU:C:2014:1317, June 5, 2014. Disponível em: 
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Na decisão o Tribunal ressaltou que, na ausência de 

regulamentação da União acerca da matéria, compete às leis internas dos 

Estados-Membros regulamentarem o exercício do direito de buscar a 

indenização decorrente de um cartel ou de uma prática vedada pelo artigo 

101 do TFUE, incluindo a aplicação do conceito de nexo de causalidade, 

desde que sejam observados os princípios da equivalência e da efetividade, 

como determinado no acórdão que julgou o caso Manfredi.36 

Em relação ao instituto umbrella effects, o Tribunal assinalou que, 

em certas circunstâncias, esse fenômeno é reconhecido como uma das 

possíveis consequências de um cartel37. Além disso, discorreu que o preço 

de mercado é um dos principais critérios considerados por uma empresa ao 

determinar o preço de seus produtos ou serviços que ofertará no mercado.  

Assim, quando um cartel consegue manter um preço superior para 

seus produtos, levando em consideração a natureza do produto ou o 

dimensionamento do mercado relevante, não se pode desconsiderar que uma 

empresa concorrente, não integrante do conluio, decida fixar seus preços 

acima do que praticaria se o cartel inexistisse. Ainda que a determinação do 

preço seja uma decisão autônoma tomada pela empresa não cartelista, o 

Tribunal reconheceu que essa decisão pode ter por referência o preço de 

mercado falseado pelo cartel e, consequentemente, contrário ao direito da 

concorrência.38 

Para os julgadores, ao contrário do alegado pelas empresas 

integrantes do cartel, o fato de um cliente de uma empresa não integrante do 

cartel sofrer danos decorrentes de umbrella effects praticados por empresas 

não cartelistas faz parte dos possíveis efeitos do acordo anticoncorrencial, 

que não pode ser ignorado pelos infratores.39 

Em seguida, o TJUE considerou que a efetividade do artigo 101 do 

TFUE seria enfraquecida se o direito de se buscar a reparação pelos danos 

concorrenciais dependesse da legislação nacional, que exigisse um nexo de 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-557/12. Acesso em: 

5 de agosto de 2019. Item 23. 
36 Id., ibid., item 24. 
37 Id., ibid., item 28. 
38 Id., ibid., item 29. 
39 Id., ibid., item 30. 
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causalidade direto, capaz de negar esse direito pelo fato de o interessado ter 

comprado produtos de empresas não cartelistas.40 

Para os julgadores, a vítima do preço de proteção pode receber dos 

membros do cartel a indenização pelos prejuízos sofridos, mesmo que não 

haja tido vínculos contratuais com eles. Para tanto, é necessário comprovar 

que o cartel, em conformidade aos elementos do caso concreto, podia sofrer, 

por consequência, a aplicação de umbrella effects por empresas não 

cartelistas, e que o resultado não poderia ser desconsiderado pelos partícipes 

do cartel.41 Segundo o TJUE, compete ao órgão jurisdicional de reenvio 

examinar se tais condições aconteceram. 

Partindo desses fundamentos, em resposta à consulta do órgão de 

reenvio, o TJUE declarou que: 

O artigo 101 TFUE deve ser interpretado no sentido de ser contrário à 

interpretação e à aplicação do direito interno de um Estado‑Membro, 

consistente em impedir de modo imperativo, por razões jurídicas, que 

participantes de um cartel sejam civilmente responsabilizadas pelos 

danos resultantes de preços que uma empresa não participante desse 

cartel, ante a existência do conluio, fixou acima ao que teria aplicado 

se o cartel não existisse. (Tradução livre) 42 

A Corte Europeia reconheceu a necessidade de consideração da 

lógica econômica dos umbrella effects para admitir a possibilidade de 

responsabilização dos membros do cartel. Esse raciocínio tem por 

 

40 UNIÃO EUROPEIA. Court of Justice (Fifth Chamber). C-557/12 - Kone AG 
v. ÖBB-Infrastruktur AG, ECLI:EU:C:2014:1317, June 5, 2014. Disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-557/12. Acesso em: 

5 de agosto de 2019. Item 33. 
41 Id., ibid., item 34. 
42 No original: “Article 101 TFEU must be interpreted as meaning that it 

precludes the interpretation and application of domestic legislation enacted by a 

Member State which categorically excludes, for legal reasons, any civil liability 

of undertakings belonging to a cartel for loss resulting from the fact that an 

undertaking not party to the cartel, having regard to the practices of the cartel, 

set its prices higher than would otherwise have been expected under competitive 

conditions”. (UNIÃO EUROPEIA. Court of Justice (Fifth Chamber). C-557/12 

- Kone AG v. ÖBB-Infrastruktur AG, ECLI:EU:C:2014:1317, June 5, 2014. 

Disponível em: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-

557/12. Acesso em: 5 de agosto de 2019.) 
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consequência a extensão das possibilidades de efetivação do princípio da 

reparação integral na seara do enforcement privado europeu43.  

Ao reconhecer que o direito à indenização decorrente da violação 

às regras de concorrência na União Europeia se aplica às reivindicações por 

umbrella effects, o TJUE proferiu, certamente, uma interpretação mais ampla 

e enfática do alcance e da importância do enforcement privado no bloco até 

o momento44. 

4. Conclusão 

Não se pode ignorar que no Brasil a realidade demonstra que 

encontramos ainda na fase de disciplinamento do enforcement privado, 

inclusive mediante alteração legislativa.  

A esse respeito, o Projeto de Lei do Senado n. 283, de 2016, 

aprovado com emendas pela Comissão de Constituição e Justiça e pela 

Comissão de Assuntos Econômicos e enviado à Câmara dos Deputados em 

24 de dezembro de 2018, propõe modificações na Lei n. 12.529/11, para 

estabelecer o ressarcimento em dobro às vítimas de infrações concorrenciais 

que buscarem a reparação das perdas no Poder Judiciário, além de outras 

modificações para o aperfeiçoamento da legislação do SBDC. 

O exame da experiência internacional demonstrou a relevância da 

análise da (ir)responsabilidade civil concorrencial de cartéis diante da 

 

43 HOLLER, Emanuel; SCHINKEL, Maarten Pieter. Umbrella effects: 

correction and extension. Journal of Competition Law & Economics, v. 13, i. 1, 

p. 185-189, March 1, 2017. p. 189. Disponível em: 

https://doi.org/10.1093/joclec/nhx007. Acesso em: 10 de agosto de 2019; 

MALNAR, Vlatka Butorac. The Kone Case: A Missed Opportunity to Put the 

Standard of Causation Under the Umbrella of the EU. In: TOMLJENOVIĆ, V.; 

BODIROGA-VUKOBRAT, N.; BUTORAC MALNAR, V.; KUNDA, I. (ur.). 

EU Competition and State Aid Rules. Berlin, Heidelberg: Springer, 2017. p. 175. 
44 DUNNE, Niamh. “Umbrella Effects” and private antitrust enforcement. The 

Cambridge Law Journal, v. 76, n. 3, p. 510-513, nov. 2014. p. 510. Disponível 

em: https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-law-

journal/article/umbrella-effects-and-private-antitrust-

enforcement/F0BA7B7A9E25351E5ACAC7611EB6DC47. Acesso em: 12 de 

setembro de 2019. 
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ocorrência de umbrella effects em outras jurisdições, ainda que as Cortes 

apresentem decisões contrárias, umas admitindo e outras rejeitando a 

responsabilidade dos integrantes do conluio.  

Nos Estados Unidos, apesar de a matéria orbitar os tribunais do 

país há aproximadamente quarenta anos, a questão ainda é controvertida. Foi 

demonstrado que as decisões norte-americanas que não admitiram o direito 

à reparação civil decorrente de umbrella effects. 

Na Europa, o julgamento do caso Kone pelo TJUE foi um divisor 

de águas no enforcement privado. O desfecho dado pela Corte Europeia 

demonstrou que o tratamento às vítimas de umbrella effects representa uma 

importante matéria de política antitruste em seu aspecto privado. 

Essa perspectiva representa um importante fator de recomposição 

das perdas das vítimas e também um relevante elemento de dissuasão para a 

formação de cartéis. As empresas que estão no mercado para concorrem entre 

si, ao aventarem a possibilidade de falsear a livre concorrência, 

compreenderão que o reconhecimento da responsabilidade de sua conduta 

anticoncorrencial, inclusive em casos de preços de proteção, representa mais 

um desestímulo para a realização do conluio.  

Ainda quanto ao componente dissuasório, a possibilidade de 

responsabilizar os participantes do cartel em casos de umbrella effects 

configura mais uma importante medida para tornar o enforcement privado 

uma ameaça crível, desestimulando a prática da conduta, na medida em que 

o interesse da sociedade é a promoção da competitividade, que conduz ao 

desenvolvimento. 
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FRACTAL, FRAGMENTED, ATOMIZED: THE SINGULARITY 

FROM A COMPETITIVE PERSPECTIVE 

Roberto Domingos Taufick 

Abstract: One can wonder how much could we have avoided if only we 

depicted today’s dilemma decades before. Having that in mind, this paper 

looks at long run developments in science in the so-called “Singularity” to 

shed light on how the future might look like. This work shows why it is likely 

that we will achieve not only one but many Singularities. It also claims that 

the atomization of the economy and more equal access to information will 

lead to fractal competition at the level of the algorithm, helping raise a 

society with more choices but also more fragmented.     

Keywords: Singularity, competition, atomization, fragmentation, fractal 

Palavras-chaves: Singularidade, concorrência, atomização, fragmentação, 

fractal 

I 

Legal experts have been showing great concerns over how network 

effects can affect competition and, as a consequence, innovation in the 4th 

industrial revolution. Fear from the impact of today’s design of the digital 

economy on the future generations is necessary to pave the way to an 

efficient but also more generous society. However, one can wonder how 

much could we have avoided if only we depicted today’s dilemma decades 

before. 

Certainly, companies at the forefront of technology like Google 

and Amazon not only have made this exercise long before but have also 

invested heavily in its implementation and in speeches that have long 

shielded their businesses from further antitrust and privacy scrutiny. So far, 

law enforcers have been scrutinizing algorithm neutrality as a way to avoid 

deceit and more recently as a way to prevent discriminatory bias and to 

protect people from bulk unauthorized data collection. But how much of such 

concerns would still apply some decades from now in a world where 

phenotypes, sexual orientation and privacy are no longer issues? This paper 
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does not deny the relevance of caring for the welfare of today’s community, 

but how many problems can we avoid in the long run if only we plan better? 

Taking the example of network effects, how much more competition and and 

how much more welfare have we denied ourselves only because we -- in 

particular scholars and public authorities -- are short-sighted? Why does it 

takes us so long to understand the path paved by those who are at the 

forefront of technology?  

For a few decades now, a fraction of the scientific community that 

is deeply involved in the creativity process of contemporaneous 

technological progress has devoted time to explain the roadmap to the gold 

of today’s entrepreneurs. In any case, public officials only achieve the 

necessary degree of understanding of the technological progress so as to 

design smart solutions long after the entrepreneurs have already deployed the 

technological developments they had been investing in and reached market 

power -- not rarely, relying on abuses of market dominance.  

As the progress in artificial intelligence becomes more accelerated 

and the path to innovation seems unconstrained, it seems however the gap 

between the technological progress of cutting edge innovations and the 

understanding of said knowledge by the public officials is shortening. Maybe 

for the first time in history widespread and free flow of relevant information 

can help scholars and authorities address the pitfalls of tomorrow by 

preventing bottlenecks from emerging.  

That notwithstanding, a great divide between the entrepreneurs’ 

taste for the unlikely and the authorities’ exacerbated realism risks throwing 

away our ability to prevent abuses of market power: The public officials and 

the traditional academic community have shown but skepticism about the 

world that futurists depict and entrepreneurs along with them invest in. 

Unwisely, we have been shutting our eyes to the very minds that have across 

history leapfrogged ahead of regulators and society in understanding where 

we are heading to.  

The soft human-machine integration that nanotechnology, robotics 

and artificial intelligence have already made possible is just a breeze that 

converges with broader DNA mapping, cloning and other developments that 

put the scientific community ahead of dilemmas that will drive humanity 

towards a future where self-determination reaches unprecedented levels. And 

with the power to redefine who we are -- first, our phenotypes, then our 

genetics and eventually our brain support -- comes an array of opportunities 

alongside the risk of doom.  
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Today’s quest for the ability to replicate the human intelligence in 

the computer is as groundbreaking as the abilities we developed in the past: 

The ability to change sex, voice tone, do implants, save lives by chemical 

processes and give birth by artificial insemination have had their own 15 

minutes as groundbreaking facts in the evolutionary process, all in this never 

ending process of challenging and deconstructing dogmae. William 

Nordhaus (2015) also makes this point, as he quotes Gordon: 

“Two issues arise here. First, we should ask how the value of the 

unmeasured value of IT compares with the new products and services 

of earlier periods. Gordon (2012, 2015) persuasively argues that the 

unmeasured value of inventions of the 19th and 20th century dwarfs 

the value of IT. We might point to examples like indoor plumbing, 

anesthetics, electricity, radio, motor vehicles, lighting, photography, 

antibiotics, and even the lowly zipper as examples of goods with vast 

unmeasured consumer surplus.” 

At different levels, we have not been able to understand that where 

we sit is just somewhere in the middle of a trajectory -- and that by 

understanding that we are a stage to achieve another stage (and so on) we fail 

to solve today the bottlenecks of tomorrow.  

The inability of most of us to understand our place in history as we 

ride the evolutionary wheel has a lot to do with imperfect information. As 

we achieve greater access to qualified information, our ability to understand 

market trends are enhanced. Still, the more distant the reality we are trying 

to envision, the tougher it is for the community to understand it. To put 

another way, people find it easier to believe in incremental changes to 

today’s systems  than in revolutionary changes that turn today’s features 

dysfunctional.  

The ongoing debates over the effects of biased algorithms and 

network effects in artificial intelligence are in line with this mindset: 

Autonomous machines and their constant progress has been followed up by 

a large academic community and family of public officials. But that is not 

the case of innovations expected to happen somewhere later this century and 

which rely on radical changes of the perception that the common human has 

about who he or she is and therefore depend on higher levels of abstraction. 

That is the case of the Singularity.  
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Only a few scholars are aware that the Singularity may be right at 

the corner. As Kurzweil points out (1999), even brilliant minds are more 

concerned with answers to immediate concerns and are not aware that the 

speed of innovation is an ever accelerating process according to the law of 

accelerating returns1. In “Are we approaching an economic Singularity?”2, 

William Nordhaus asserts -- and  we reiterate now -- that “[t]here is 

remarkably little writing on Singularity in the modern macroeconomic 

literature”.  

The absence of studies on the Singularity and the niche discussions 

on the subject are important proxies of how marginalized more abstract 

discussions perpass the scholarly interests of most academics. And even 

futurists3 commit the sin and rely too much on today’s parameters to believe 

that the scarcity of resources available for us in the universe will eventually 

lead to diminishing returns and to the doom of innovation. So it is quite 

possible that when the answers to today’s problems -- like the liability of 

men for the acts of artificial intelligences -- come up, we will already be too 

close to the Singularity in order to discuss in advance and preemptively its 

implications on many fields, including the law and economics of 

competition.  

I propose in this paper that competition will still be the driving 

force that will create different -- not only one -- ways to embrace the 

Singularity and emerge as a new species. Competition will not only be the 

driving force for the perpetuation of the law of accelerating returns, but also 

for forging less biased and more democratic intelligences, if we are to sustain 

the universalization process that has also accelerated in the last hundred 

years. As Hanson (2016) point out wisely, the values of today will not be 

shared by our descendents4, so we can never be sure which way the 

evolutionary wheel will keep moving.  

 

1 “After all, it took me forty years to be able to see what was right in front of me, 

and I still cannot say that I am entirely comfortable with all of its consequences.” 

(Kurzweil, 2005) 
2 2015. 

3 Hanson (2016). 
4 To have in mind a clearer idea, by the end of the century my 

daughter’s (who is now 5) grandchildren will be about to bear children 

if all of them procreate at the age of 30. 



REVISTA DO IBRAC Número 1 - 2020 

 

503 

II 

Competition forces have been driving human evolution towards the 

Singularity just as they have done for the Universe forces in general since 

the Big Bang. Competition has guided us so far by means of the survival of 

the fittest -- no wonder Kurzweil (1999) and Hanson (2016) often point out 

that those who do resist the new epoch (or era) are doomed to extinction as 

the Singularity arrives (or destined to be marginalized in the age of Ems). 

Competition and evolution are closely tied not only when biological 

evolution concerns, but when the digital revolution is explained as well. As 

well pointed by Kurzweil (2005), “[w]e would have to repeal capitalism and 

every vestige of economic competition to stop this progression [of ‘high 

tech’ in the business community].” 

More intense levels of innovation is promised for future designs 

where machines take control of the economic life. Both Kurzweil and 

Hanson converge on that competition will grow exponentially to 

unprecedented levels right after Singularity or the Age of Em is reached. 

Actually, the Singularity is named after the (Cosmology) idea that evolution 

will grow to unheard-of speed nearly -- but never -- touching infinity. 

Hanson, however, not a Singularitarian, claims that the volume of available 

resources will at some point in the future drop considerably and net economic 

growth should fall to very low rates. According to him, ‘for the vast majority 

of future history, growth and innovation are probably mostly imperceptible, 

and thus irrelevant for most practical purposes’. The end of technological 

innovation is an important indicative that in Hanson’s future competition will 

have limited effect on the efficient use of resources. For him, other sorts of 

innovation, like legal innovation, will become more important. 

For the Em world, Hanson bets initially in extensive -- and thus 

cheaper -- innovation. As he puts it, because “ems are based on computers, 

which have tended to innovate faster than most forms of capital, em labor is 

likely to become more cost-effective faster than kinds of capital that are not 

computer-based”. As mentioned, he claims that one of the most important 

innovations will be in the legal field, by improving intellectual property 

rules, especially independent discovery as a legal defense for patent 

infringement and the protection of the intellectual property of innovations. 

But eventually software and hardware designs for implementing brain 

emulations will reach diminishing returns and only minor improvements will 
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take place.  It is not yet clear when innovative forces will succumb. It is not 

clear either which resources are those that halt innovation but do not prevent 

Ems from consuming and even becoming innovative out of technological 

markets. After all, one of the great qualities of innovation is using available 

resources -- whichever they are -- in a new and unexpected fashion. If Ems 

do not need as many resources as we do to feed them up and humans will go 

back to a more modest life, efficient recycling and cloning should help Ems 

spare natural resources and have enough to use as input for innovations.    

Predictions are5 that we will achieve the Singularity by the end of 

this century. Believe it, or not,  no one has however devoted time to 

understand the role that competition will play after the new epoch is 

inaugurated. The most prominent voices of competition are one step behind, 

discussing the effects that artificial intelligence will have over cartel 

persecution. This ongoing discussion is quite relevant for the understanding 

of how competition will develop in Singularity -- it shows a path and a 

mindset that help us better understand what kind of Singularity we are keen 

to experience and how much competition we are likely to embrace then. 

Nevertheless, there is no reason to stop there: Economists, lawyers and other 

antitrust experts should look with interest at their hard sciences’ counterparts 

-- and on how they use the prospects of technological advances to propose 

new and more abstract sets of ideas that reflect back on how innovators of 

today will use technology -- and follow suit. Futurists help ideas about the 

future mold how technologies of today will be developed. 

Those discussions also involve how inextricably linked 

competition and privacy are in the technological ages: Because we are now 

helping mold the moral standards of the intelligence that will help us reach 

levels of knowledge that are inconceivable today, the delimitation of how 

deep artificial intelligence can go to collect data will be decisive to design 

the rules and the bias that will drive us forward after the Singularity is 

reached. Putting it another way, the levels of tolerance and the amplitude of 

the understanding of reality will depend on how much the algorithms of 

artificial intelligence and future superior computational intelligence have 

been exposed to the thinking and culture of today’s minorities. That said, I 

am not necessarily proposing that we do not protect privacy today: What I 

claim is that we should first look into the future and see how different levels 

 

5 Kurzweil (1999). 
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of privacy implemented today would reflect back in building up unbiased 

algorithms in the future.   

Something has already been discussed about the roles of bias and 

economic power in the design of deep learning algorithms that will end up 

leading to the superior computation intelligence that inaugurates a new epoch 

and a new human species6. Much has already been said about liability of 

humans for the acts perpetrated according to the decisions of algorithms that 

men are smart enough to understand, oversee and alter. All that is relevant 

because is happening now and for their effects over algorithms that have been 

built to offer better public security, better headhunting and better interactive 

content, just to mention three hot topics. But as we distance from the present 

to see how much intervention is in fact necessary to build a better place and 

how much competition is desirable in a world of big data and superior 

intelligence, the level of complexity grows and scholars -- particularly legal 

scholars -- try not to invest too much time in prognoses.      

III 

Most futurists are scientists and their concern is to explain, inspire 

and contribute to the design of our future. They claim based on laws of 

physics, mathematics and even economics, but little has been written on how 

competition will drive intelligence. Hanson, for his background in 

economics, explores at a lesser degree competitive concerns. He points out 

(2016) that Ems --  whole brain emulations -- will compete against each other 

as workaholics and that more competitive or faster Ems will be more costly 

to humans.  

But he also claims that, if the last technology to be ready before the 

appearance of Ems is cell modelling, then the first mover will have 

substantial market power that might last longer if the secret to cell emulation 

is hard to discover. He also claims that, if only a few investors are able to 

follow and foresee the new developments, a concentrated winning coalition 

of investors is likely to arise. Even though he does not go further, he probably 

suggests that before innovation halts, the world will already be a monolithic 

economic place dominated by a monopoly. Even though he does not make it 

 

6 Ito (2017). 
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clear how long it will take for innovation to halt, the stop in innovative forces 

may have a lot to do with the lack of competition. 

Hanson claims that competition will be fiercer both because of the 

workaholic mindset of the Ems and the strong offer of qualified employees. 

However, he expects “Em firms to focus more on cost and less on novelty. 

This suggests that Em firms have higher market shares, lower markups and 

profits, fewer layers of management, and less “innovation, employee 

initiative, and pay-for-performance.” Also, “the em economy has less 

product variety, and innovation matters less for growth in the Em economy.” 

Also an economist, Nordhaus (2015) uses data (i) on all non-farm 

business sectors to conclude that the acceleration in output exists, but places 

the Singularity many decades later than estimated by the most optimist (the 

middle of the 21st century), (ii) on private fixed assets to conclude that prices 

are declining but not at accelerating speed, (iii) on information capital stocks 

vis-à-vis output to show that overall capital-output ratio has been rising at 

modest rates and (iv) on the share of informational capital in total private 

assets to indicate that it would not approach 100% within the next one 

hundred years. He also acknowledges that, at least in theory, “improvements 

in material use and miniaturization can overcome the physical limitations on 

accelerating growth”.  

Nordhaus fails, however, to realize that price cannot capture most 

cutting edge improvements in technology (for which there is no monetary 

price), that an increasing replacement of goods (hardware) by software is 

taking place and that -- as I claim below -- the Singularity will not happen at 

the same pace for everyone. Also, the study is wrongly based on projections 

of currents rates of growth -- a flaw anticipated by Kurzweil in 1999 that the 

Nordhaus himself recognizes as he closes his text.  

Above all, his study is already proved wrong vis-à-vis computers’ 

increasing ability to mimic human behavior and taking into consideration 

that it counts on many skills that computers will not need in the Singularity, 

like reading bedtime stories to children. But the major flaw in his work is the 

absence of any explanation as to how the speed of technology transformation 

has already been accelerating so drastically under the conditions that he 

describes and which according to him would curb the achievement of the 

Singularity at the pace that futurists propose. In any case, it matters that even 

pessimistic scientific approaches like his lead to human kind reaching the 

Singularity -- or an Em-like world -, if not by the end of this century -- like 

Kurzweil claims -, somewhere not far beyond that.  
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I also beg to differ from Hanson’s idea of world. Taking the history 

of the universe as a proxy, the Singularity will not be monolithic. The 

exclusivity that monopolies and monopsonies carry prevents both divergence 

and the innovation that combined drive evolution. The degree of 

sophistication that the law of accelerating returns requires will demand 

increasingly more -- not less -- competition.  

That does not mean that the Singularity will arrive at the same pace 

for everyone, but it will be democratized at the usual pace of product 

discrimination. That also seems to be the idea shared by Google’s chief 

economist Hal Varian. As he emphasizes (2019), firms cannot simply outcast 

everyone but the 1% wealthier because they need the rest to purchase their 

products -- even at zero price. That rationale is also present in his book with 

Carl Shapiro (1998), where both show how products can at the same time be 

democratized, but also price discriminated.   

Neither will the Singularity offer the same kind of experience to 

everyone. From our perspective, competition will lead to a fractal, 

fragmented, atomized Singularity. That starts with tackling today’s 

foreclosure to essential input (data). Ongoing discussions around big data 

and network effects inevitably lead to open access to information and 

ubiquitous access to knowledge. A recent report from the British Digital 

Competition Expert Panel recommended that:  

"Second, the digital markets unit would be charged with enabling 

greater personal data mobility and systems with open standards where 

these tools will increase competition and consumer choice. Some 

companies are already making substantial efforts in this regard, like 

the Data Transfer Project that includes Microsoft, Google, Facebook 

and Twitter. [...] 

Third, the digital markets unit would be able to advance data openness 

where access to non-personal or anonymised data will tackle the key 

barrier to entry in a digital market, while protecting privacy." 

At the same time, the low costs to produce and deliver7 has already 

revolutionized the services industry and triggered the transformation of 

former products into services by 3-D printing -- a trend that will only get 

more robust. Universal access to decent network services -- including 

 

7 Lemley (2015). 
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education -- and the progressive merger of computational intelligence with 

our own will offer the ability to force “self-made humans”. Education will 

help competition grow by means of atomized programming units and tailor-

made services.  

The law of accelerating returns is also a key aspect of the 

democratization of technology and the democratization of knowledge that 

will eventually lead to more equal opportunities to thrive: The pace of 

innovation will shorten the gap between the rich and the poor. Although the 

richer 1% may earn as much as they do as compared to the bottom 50%, cross 

generational alternance in the list of the wealthiest will lead to a larger 

number of families and communities involved in the circulation of money. 

That, together with the atomization of services will allow the perpetuation of 

a diverse universe for the Singularity, with different sets of experience based 

both on the choice of people and on the degree of bias of the algorithm one 

chooses to purchase.  

The immediate question is what kind of bias exists when 

phenotypes no longer matter. The answer is not so obvious, but still 

straightforward: The genetic memory will influence the way people choose 

the experience they want to live in the Singularity, corroborating the 

prospects for a dispersed market of computational intelligence environments.  

Atomization is the inevitable output of the falling costs to 

distribute, to code and the decentralization of power that both the Internet 

and cryptography bring about. 3D printing, blockchain and distributed 

autonomous organizations (DAOs) are proxies of the atomization that is still 

at its early days now and tends to escalate in the future. The sharing of data 

— the great bottleneck we fight against today — will, as mentioned, likely 

be addressed in the next few years by means of mandatory open platforms8. 

At the same time, blockchain traceability as well as nudges will help users 

understand the benefits of the portability of data backlog and, because hard 

forks allow one to take a copy of all the competitors database in a spin-off9, 

create the necessary incentives for peer-to-peer sharing of prospective data.  

The evolution of the Internet of things and the use of blockchain to 

develop unique digital identification will also enable deliveries and supplies 

to and from each individual -- so every transaction information will also be 

stored with the individual herself in such a way that portability will prevent 

 

8 Digital Competition Expert Panel (2019). 
9 Ehrsam (2017). 
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input foreclosure in the digital economy. Atomization is also possible 

because unheard-of collaboration will supersede integration or 

internalization: Blockchain lowers the transaction and agency costs together 

by means of the escalation of trust, basically eliminating the costs for 

collaboration. Complementary and more specialized suppliers will deliver 

cheaper and more efficient output. 

The atomization is, to a certain level, also envisioned by Hanson, 

who claims that, if help is needed, Em engineers may create a team of copies 

and train them. Help from different clans may also be asked if skills other 

than those that the individual engineer can build in loco are still needed. 

Hanson sees the atomization in a more limited instance than we do, though. 

For him, atomization does not happen at the level of brain emulations -- 

especially if technology innovation is not determinant in the future he 

depicts. 

It must always stay clear, however, that even though competition 

is a rule that levels the playing field, it does not afford equalizing people’s 

wealth -- whatever wealth means in the future, be it money, or most likely 

something as intangible as reputation.  Nor will everyone have access to the 

same level of knowledge. As claimed by Joichi Ito in his Manifesto (2017), 

the Singularity will not solve and might even widen the gap between the 

wages of the rich and the poor -- it will all depend on how intelligence will 

evolve towards cooperation. The path has not been tread yet. But the good 

part lies in that the poor will have easier and faster access to the knowledge 

detained by the rich -- which may improve social mobility at unheard-of 

levels. And, as anticipated, social mobility leads to greater distribution of 

wealth.  

That is also the extent to which I disagree with Ito: even though -- 

opposite to what he claims In Resisting Reduction -- the Singularity is not an 

environment designed to promote equality and we are not likely to have a 

Singularity that will embrace us all as equals, the Singularity will, at the same 

time and like never before, level the playing field and reward those who excel 

at the coin that each Singularity platform values the most. Today, the most 

prominent coin for Singularity enthusiasts -- as he highlights -- is knowledge 

in digital computation.  

But better coding is also attached to taking decision-making out of 

subjective human control and turning it as objective as possible. Naturally, a 

world free from surprises has its ups and downs and we expect many tech-
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savvy groups to diverge and create their own coins. The beauty of the 

Singularity lies precisely in making it possible to decentralize to the 

individual the choice to design the best solutions for herself in each aspect 

of her life, based on an array of alternatives. And because people will stand 

the right to choose, it is even possible that, aside from the Singularity and 

contrary to Kurzweil beliefs, a world of flesh and blood human lingers. The 

Singularity, in many levels, can make it possible to have multiple parallel 

microsystems living side-by-side on Earth -- hopefully in a cooperative 

environment. 

IV 

It may seem very obvious, but we usually fail to note what stands 

right in front of us. That is why it is so important to highlight that the kind of 

environment we will observe in the Singularity is to be designed as we build 

the path to a higher intelligence. The values that we share, the freedoms we 

cherish can be -- if we do our job right -- inextricably linked to the code that 

we want to be used as input to make automated decisions. 

That is not an easy task. Scholars like Roland Vogl have dedicated 

their scholarships to understanding innovation benefits and harm. And yet, 

most of the rights that he addresses as prone to receive legal protection in our 

era10 -- privacy, property, body harm -- may not survive the century as we 

reach the Singularity. So what is to be protected tomorrow is not necessarily 

what we protect today, but the principles that make it so straightforward and 

consensual to protect certain things.    

Free will as we know it has moved us towards a world where we 

want to hold the power to arbitrate as much as we can in every aspect of our 

lives. Clearly, full control over what we desire is not feasible while there are 

other conflicting interests -- that is in fact why we project so many aspects 

of full free will in games and virtual reality. But the degree of self 

determination improved by technology may leapfrog -- not today, not even 

tomorrow, but when it does it will inevitably be due to improvements of 

technologies that we develop now.  

As technology evolves, we must also guarantee access to essential 

facilities, killer applications and other sorts of inputs that are necessary to 

 

10 Edgell, Robert and Vogl, Roland (2013). 
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avoid lock-ins, foreclosures and any other option that may halt mobility. 

Access to big data today is seen as essential to prevent network effects and 

tipping. In the future, access to other rival and exclusionary goods, like 

specific sources of energy, may be even more vital. If correctly addressed, 

tackling foreclosures will allow the perpetuation of competition and its 

emergence at every level of coding. Competitive atomization of AI will 

become possible and with it we can design a path to multiple fractal solutions 

to superior intelligence in the Singularity.  

Having that in mind, there are more subtle fights that also constrain 

self-determination. The fight against bias may reverberate in more important 

discussions concerning the incorporation of biased superior intelligence by 

different countries (sovereignty issues), different genders (gender issues), 

different races (racial issues), different backgrounds (cultural issues). The 

urge for the Holy Grail of unbiased algorithms or group-specific algorithms 

may lead to the creation of competition at the level of specific features of the 

algorithm.  

Making myself clear, firms may compete in specific lines of the 

algorithm that design personal characteristics  -- sex appeal, strength, 

character, personality -- or community values -- software backdoors, 

restoring and healing. It may even be that intrabrand competition at the 

algorithm level progressively become as relevant as interbrand competition 

at hardware is today. Intrabrand competition will have unprecedented 

improvements if, as Hanson predicted, intellectual property is improved in 

the first place to make it easier to incorporate new technology into old 

products.  

Because previous to the Singularity we are so different -- not only 

in our minds, but also in features that will no longer be relevant afterwards -

, the pace to the popularization of and the massive incorporation into 

Singularity rely heavily on how fast we algorithmically drop behind those 

differences, at least in the perception of the people. Designing better 

unbiased programming at the level of the algorithm will therefore demand 

either intensive use of minorities as coding engineers or massive access to 

data.  

Because  the unauthorized sharing of personal data is unlikely in 

democratic countries and insofar as alternative solutions -- like designing opt 

in mechanisms -- are not acceptable (also in democratic countries) when one 

leaves the field of financial information and cross the line into personal data, 



Prêmio IBRAC-TIM 2019 

512 

we see ourselves before the inexorable call to foster social inclusion in the 

next decades. According to our understanding of the universalization of the 

access to information, we bet that access will grow steadily as soon we follow 

initiatives like Elon Musk’s satellite constellation11 -- which promise to take 

us to unprecedented level of access to the Internet and to the democratization 

of knowledge. 

After all, reaching an inclusive Singularity -- meaning a future 

where all the people can voluntarily take part and have real opportunities to 

thrive, not where most people are financially equal -- will depend on how 

fast we converge to equivalent access to data and less biased algorithms. 

Because the digital economy revolutionized the industry by lowering the 

costs to distribute12, thus helping atomize the economy, equal access to the 

digital education depends basically on the universalization of access to 

broadband and to quality information. Digital inclusion is key to raise the 

level of education of the today’s outcasts, helping build less biased codes and 

by consequence a less biased law13. Competition at the algorithm level will 

be key to achieve that. 

Code will help you determine what you excel at. Competition at 

every level will preserve self determination (due to budgetary restrictions 

everyone will have to choose which lines of coding are more relevant to them 

and spend more money in those solutions)  and the perpetuation of plurality 

(different sets of people with different understandings of life). Thanks to 

competition, the central moral dilemma of today may be the same as 

tomorrow: To choose between code that brings more success but is more 

biased, or code that is neutral-oriented but leads to lower levels of 

competitiveness.   

Codes that combine both will likely be possible, but too expensive. 

Some open access code will be made available by people who put more value 

on reputation/soft power instead of hard power. However, access to relevant 

hardware and relevant updates will not differ from today: They will still be 

first available to a few who will be able to take better advantage of the 

program. But because universal access to data and education will allow that 

anyone improve one’s own code, initial access to cheaper algorithms whose 

 

11 The Verge (2019). 
12 Lemley (2015). 
13 Lessig (2006). 
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performance is inferior in key skills can be overcome by one’s ability to 

rewrite and improve the code. 

Competition at every level of the algorithm will then be responsible 

for a future where people can join Singularity platforms with certain basic 

features and choose specific features that will turn one’s own experience 

unique. The beauty of a competitive Singularity is a different sort of 

inclusiveness: a fractal, fragmented and atomized world where people will 

have greater control over which reality one wants to experience, but at the 

same time be insulated in such a way from those who share other preferences 

that evolution may eventually create a hard fork in the human code and give 

birth to different species. 

V 

Finally, strong algorithm competition by line of coding -- triggered 

in our way towards the Singularity -- should be accompanied by fierce 

competition at the hardware level, where, as Kurzweil14 describes, things are 

likely to get smaller and smaller.  

As Ito claimed, the Singularity will not make us equals. Actually, 

as this paper tried to explain, even though the Singularity may be able to 

provide us with better chances to induce a level playing field where wealth 

is not the main ingredient that determines the fittest to thrive, the Singularity 

will also lead to a fractal, fragmented and atomized world that may 

eventually lead to a hard fork in the evolution of humans.  

Hardware is a key part of this process. That is so not only because 

software may for a long time still depend on the the use of (at least minimal) 

infrastructure, but also because our abilities to find new habitats and deploy 

new civilizations therein will vary according to what each Singularity 

platform prioritizes. In plain words, a fragmented Singularity will be the 

conclusive step towards a scission in humanity that may end up leading each 

community to a different place in the vast universe as we assimilate the 

ability to establish colonies in space. 

 

14 1999. 
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From what we have discussed, it must be clear that this unlikely 

and distant future looking from where we sit now may not take that long as 

we look at it from the new steps that we climb in the evolutionary process 

according to the law of accelerating returns. It must also be clear that, 

however distant we may think it is from us now, the Singularity and its 

developments cannot be seen as another story. Because we live in a 

continuum, all there will be depends on how we started at a certain point in 

the past. And here lies the importance of developing futurists in antitrust: 

There cannot be a fractal, fragmented and atomized Singularity where our 

ability to choose and self-determinate are rampant if we do not start from 

now engaging in solutions that will serve well the future we project and 

aspire.    
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PROCESSO DE CONTROLE PREVENTIVO E REPRESSIVO DE 

OPERAÇÕES NOS SETORES REGULADOS: 

COMPLEMENTARIDADE E LIMITE DA ATUAÇÃO DO CADE 

JUNTO ÀS AGÊNCIAS REGULADORAS 

Victoria Malta Corradini 

Resumo: Este trabalho busca analisar as possíveis formas de interação entre 

as atividades regulatória e da concorrência, com enfoque na 

complementaridade de competências entre as autoridades setorial e 

antitruste, bem como nos limites da aplicação das regras antitruste nos 

setores regulados. A importância prática desse assunto é clara, haja visto a 

insegurança jurídica gerada pela incerteza quanto à necessidade de se 

submeter determinadas operações entre agentes econômicos atuantes em 

mercados regulados à dupla fiscalização (regulatória e concorrencial), assim 

como pela controvérsia sobre a quem compete resolver conflitos em que as 

atividades das entidades reguladoras e do Cade sejam contraditórias e 

irreconciliáveis. 

Palavras-chave: regulação – concorrência – sistemas de competências 

complementares – limites à atuação do Cade – jurisprudência do Cade 

envolvendo setores regulados – caminhos para resolução de conflitos / 

regulation – competition – complementarity of attributions – limits to Cade’s 

operation – Cade’s case law involving regulated sectors – direction for the 

resolution of conflicts 

1. Introdução 

Este trabalho busca analisar as possíveis formas de interação entre 

as atividades regulatória e da concorrência, com enfoque na 

complementaridade de competências entre as autoridades setorial e 

antitruste, bem como nos limites da aplicação das regras antitruste nos 

setores regulados.  
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Esse tema aborda uma questão ainda não solucionada no direito 

brasileiro, consistente em identificar as fronteiras entre regulação e 

concorrência, de modo a situar corretamente o Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (“Cade”), órgão responsável pela tutela da concorrência, 

nesse cenário. 

A importância prática desse assunto é clara, haja visto a 

insegurança jurídica gerada pela incerteza quanto à necessidade de se 

submeter determinadas operações entre agentes econômicos atuantes em 

mercados regulados à dupla fiscalização (regulatória e concorrencial), assim 

como pela controvérsia sobre a quem compete resolver conflitos em que as 

atividades das entidades reguladoras e do Cade sejam contraditórias e 

irreconciliáveis. 

Diante disso, esse artigo visa analisar a complementaridade das 

competências do Cade e das agências reguladoras, visando promover uma 

interpenetração articulada entre uma e outra esfera, especialmente porque os 

setores regulados estão sujeitos tanto a um regime de regulação como às 

regras de defesa da concorrência.  

De fato, a legislação antitruste não prevê mercados que sejam a ela 

imunes. Pelo contrário, o art. 31 da Lei nº 12.529/2011 expressamente prevê 

a possibilidade de aplicação da lei concorrencial a todas as pessoas físicas ou 

jurídicas, de direito público ou privado, inclusive as que exerçam atividades 

sob o regime de monopólio legal. Além disso, com a edição da Lei 13.848, 

de 25 de junho de 2019, consolidou-se o entendimento de que a relação entre 

agências reguladoras e os órgãos de defesa da concorrência é de 

complementariedade. 

Dessa dupla sujeição surgem questionamentos sobre como deve a 

Administração Pública se organizar para tutelar a concorrência em setores 

sujeitos à regulação estatal, bem como qual seria o grau de intervenção 

desejável por parte das autoridades antitruste nesses setores.  

Na tentativa de responder a essas perguntas, o primeiro capítulo 

abordará como se apresenta o arranjo institucional de divisão de 

competências entre concorrência e regulação, isto é, como se articulam as 

competências em matéria de defesa da concorrência e de regulação.  

No segundo capítulo, analisaremos a possibilidade de se 

compatibilizar as atribuições concorrenciais e regulatórias com base no 

critério do “interesse” ou do “valor” que se busca alcançar no caso concreto. 

Para tanto, será levado em consideração o fato de as funções desenvolvidas 

pelas autoridades regulatória e concorrencial terem objetivos 
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complementares, devendo a distribuição de suas respectivas atribuições 

buscar a potencialização dos resultados. A partir da utilização deste critério, 

analisaremos em quais situações é possível afastar a incidência das normas 

antitruste e a competência dos órgãos de defesa da concorrência, já que as 

agências reguladoras podem buscam efetivar interesses incompatíveis com o 

valor “antitruste”. 

O terceiro capítulo é dedicado à análise da jurisprudência 

construída pelo Cade, a fim de verificar como estão alocadas as competências 

das autoridades regulatórias e concorrenciais, bem como quais os limites de 

atuação do Cade nesses setores. Ao final desse capítulo, abordaremos a 

controvérsia sobre a quem compete resolver conflitos de competência em 

casos envolvendo entendimentos absolutamente contraditórios que 

porventura decorram das atividades desempenhadas pelas autoridades 

concorrenciais e reguladoras. 

Finalmente, a conclusão arremata as principais ideias discutidas ao 

longo deste trabalho. 

2. Complementariedade entre regulação e concorrência 

As esferas de regulação e de concorrência não são autônomas entre 

si, e possuem objetivos gerais semelhantes (por exemplo, a maximização do 

bem-estar social, fomento da competitividade e redução de ineficiências 

produtivas e alocativas)1. Isto é, as políticas de regulação e antitruste buscam, 

por caminhos distintos, a maximização do bem-estar social2, com a utilização 

 
1 Nesse sentido, Armando Castelar PINHEIRO e Jairo SADDI apontam que “a política de 

defesa da concorrência, assim como a regulação econômica, tem como objetivo final a 

promoção do bem-estar social. Frequentemente, ainda que nem sempre, este é o bem servido 

quando se estimula o máximo de competição no mercado. Há, porém, duas diferenças 

relevantes entre os dois tipos de política (...) Uma que em setores regulados a competição é 

um instrumento auxiliar, mas não o foco principal do trabalho do regulador, enquanto nos 

demais setores a situação se inverte. Outra, que em setores regulados é necessário estar 

sempre buscando e promovendo oportunidades de aumentar a competição, ao passo que o 

trabalho das agências de defesa da concorrência, como diz o próprio nome, é mais reativo, 

voltado principalmente para impedir que os agentes econômicos dificultem o natural 

surgimento da competição”. PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, 

economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 357. 

2 O bem-estar social implica o acesso da população a bens e serviços, preços módicos, 

qualidade, etc. O bem estar social pode ser traduzido na concretização se uma plêiade de 
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da menor quantidade de recursos públicos que sejam necessários ao 

atingimento de objetivos socialmente relevantes. 

Na persecução desses objetivos gerais, a relação entre autoridades 

reguladoras e concorrenciais é de complementaridade, ou seja, nem se 

sobrepõe, nem se excluem. A esse respeito, Celso Campilongo ensina que 

“entre a atividade regulatória das agências setoriais e a função preventiva 

e repressiva desempenhada pelo Cade na defesa da livre concorrência há 

relação de complementaridade e não de exclusão ou de conflito de 

competência”. 3  

Essa é a posição adotada pelo Legislador.  

A recente Lei nº 13.848/2019 estabelece que as agências 

reguladoras e os órgãos de defesa da concorrência devem atuar em “estreita 

cooperação”, privilegiando a troca de experiências (art. 25). Ao tratar da 

incidência das regras de defesa da concorrência nos setores regulados, a Lei 

nº 13.848/2019 esclarece que (i) compete ao Cade a aplicação da legislação 

de defesa da concorrência nos setores regulados, incumbindo-lhe a análise 

de atos de concentração e a instauração/instrução de processos 

administrativos para apuração de infrações contra a ordem econômica (art. 

26) e (ii) quando a agência reguladora tomar conhecimento de fato que possa 

configurar infração à ordem econômica, deverá comunicá-lo imediatamente 

ao Cade para que esse adote as providências cabíveis (art. 27).  

A complementariedade na atuação das agências reguladoras e as 

autoridades concorrenciais também está presente no art. 31 da Lei nº 

12.529/2011, bem como em diversos dispositivos legais setoriais que tratam 

do tema da concorrência que, inclusive, preveem a aplicação das regras 

antitruste aos setores regulados. 

Por exemplo, a Lei nº 9.427/96 confere à Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL), em alguns momentos, competências de natureza 

concorrencial, competindo à agência zelar pelo cumprimento da legislação 

de defesa da concorrência, monitorando e acompanhando as práticas de 

 

valores constitucionalmente consagrados como princípios jurídicos e objetivos da sociedade 

brasileira. Cf. SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Regulação e Concorrência – A atuação 

do CADE em setores de infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 28.   

3 Ato de Concentração nº 08012.004550/99-11, trecho do voto do Conselheiro Celso Fernando 

Campilongo, j. em 28.03.2001.  
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mercado dos agentes do setor de energia elétrica (art. 3º, inciso IX), e 

articular-se com as autoridades concorrenciais (art. 3º, parágrafo único).4 

Similarmente, no que se refere ao setor de telecomunicações, a Lei 

nº 9.472/1997 (Lei Geral das Telecomunicações – “LGT”) dispõe que a 

legislação de defesa da concorrência é plenamente aplicada ao setor (art. 7). 

A LGT atribui à Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

competências legais residuais em matéria de controle, prevenção e repressão 

das infrações da ordem econômica (art. 19, XIX), bem como a competência 

de instruir processos submetidos ao órgão concorrencial. Assim, com o 

objetivo de prevenir e reprimir práticas anticoncorrenciais, a ANATEL deve 

agir ex ante, estruturando o mercado de forma a eliminar a possibilidade ou 

os incentivos econômicos para a adoção de práticas anticompetitivas. 

Já as Leis nº 9.478/1997, nº 10.233/2001 e nº 11.182/2005, que 

instituíram, respectivamente, a Agência Nacional do Petróleo (ANP), a 

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários (ANTAQ) e a Agência Nacional de Aviação Civil 

(ANAC), determinam que tais agências devem, ao tomarem conhecimento 

de qualquer fato que configure ou possa configurar infração da ordem 

econômica, comunicá-lo ao Cade, para que este adote as providencias 

cabíveis.  

Por fim, em sentido oposto aos marcos regulatórios das agências 

reguladoras mencionadas acima, a Lei nº 4.595/64 (a Lei do Sistema 

Financeiro Nacional) atribuiu expressamente ao Banco Central do Brasil 

(BACEN)5 a competência para autorizar operações e zelar pelas condições 

de concorrência do setor bancário, o que afastaria a competência do Cade de 

analisar operações nesse setor. Por conta desse patente conflito de 

competências, representantes das duas autarquias assinaram em fevereiro de 

2018 um memorando de entendimentos que prevê (i) esforços conjuntos de 

 
4 Ao tratar da relação entre CADE e ANEEL, o Tribunal Regional Federal (TRT) da lª Região 

concluiu que a Lei 9.427/96“não dá competência à ANEEL para aplicar as sanções da Lei 

8.884/94 [anterior lei de defesa da concorrência] se há abuso de poder econômico. Não existe 

exceção que retire do CADE a competência para apreciar os atos de concentração, mesmo 

nos casos de setores econômicos que têm regulamentação específica”. Agravo de Instrumento 

n. 2002.01.00.011049-91/DF, Relatora Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, 5ª 

Turma, DJ 13.09.2002, p. 205 

5 Apesar de o BACEN ser responsável por regular as operações financeiras, não é 

propriamente uma “agência reguladora”, por não ser competente para produzir normas gerais 

e abstratas (característica das agências reguladoras brasileiras). 
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cooperação para análise de atos de concentração e apuração de infrações à 

ordem econômica, e (ii) a notificação de operações separadamente ao 

BACEN e ao Cade.6 

Como se vê, as competências do Cade e das agências reguladoras 

independentes em matéria de defesa da concorrência são complementares (e 

não excludentes). 

3. Limites à atuação do Cade 

Ainda que possuam competências complementares para 

persecução de objetivos gerais semelhantes, os enfoques adotados pelas 

autoridades de defesa da concorrência e da regulação são distintos: (i) a 

primeira visa a promoção da livre iniciativa e da livre concorrência 

(incidindo sobre todos os setores, regulados ou não), enquanto (ii) a segunda 

tem uma abrangência mais ampla voltada a corrigir ineficiências geradas por 

falhas de mercado.7 

Por conta dessa maior abrangência da regulação, é possível que a 

autoridade reguladora opte por afastar a aplicação das normas de defesa da 

concorrência para cumprir outros objetivos juridicamente relevantes. Isto é, 

 
6 Documento disponível em 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?D

Z2uWeaYicbuRZEFhBt-

n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yP9ga1onCve3GWu3NllGijregCMPT3wpQVmcP3wtD4Yt2cZ

_RTVc2TvR99A8MDm3V_0bumDjnXIo042If-u0gzA. 

7 Dentre as funções típicas da regulação, inclui-se a definição de pautas de comportamento, a 

transmissão de informações que facilitem a orientação dos agentes e a persecução de objetivos 

de políticas públicas, tais como a exigência de padrões mínimos de qualidade e segurança no 

fornecimento de determinados bens e serviços, a imposição de metas de universalização, além 

de, em situações limites, poder vir a substituir o mercado na definição do preço a ser cobrado 

pelo ofertante. Cf. P. R. P. SAMPAIO, Regulação e Concorrência... cit., p. 84. No campo da 

concorrência, em alguns casos, a entidade regulatória pode inclusive incentivar o setor 

regulado no que tange ao aspecto concorrencial. Nos mercados que apresentam graves falhas, 

a autoridade reguladora promove diretamente a livre concorrência mediante o exercício do 

poder normativo e o emprego de outros instrumentos ao seu alcance (como, por exemplo, 

imposição do dever de acesso às redes de infraestrutura, etc). Nesse sentido, o Conselheiro 

Relator Vinicius Marques de Carvalho ressaltou que “a ANATEL, ao incentivar a competição, 

pode adotar medidas gerais para o setor e, certamente, planejar assimetrias regulatórias que 

cumpram esse objetivo [de incentivo à concorrência]”. Ato de Concentração 

08012.005789/2008-23 e 53500.012477/2008 (Requerentes: Telemar Norte Leste S.A. 

(“Oi”), BrasilTelecom S.A. (BrT) e outros), Voto do Conselheiro Relator Vinicius Marques 

de Carvalho, j. em 20.10.2010. 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yP9ga1onCve3GWu3NllGijregCMPT3wpQVmcP3wtD4Yt2cZ_RTVc2TvR99A8MDm3V_0bumDjnXIo042If-u0gzA
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yP9ga1onCve3GWu3NllGijregCMPT3wpQVmcP3wtD4Yt2cZ_RTVc2TvR99A8MDm3V_0bumDjnXIo042If-u0gzA
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yP9ga1onCve3GWu3NllGijregCMPT3wpQVmcP3wtD4Yt2cZ_RTVc2TvR99A8MDm3V_0bumDjnXIo042If-u0gzA
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yP9ga1onCve3GWu3NllGijregCMPT3wpQVmcP3wtD4Yt2cZ_RTVc2TvR99A8MDm3V_0bumDjnXIo042If-u0gzA
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para persecução desses objetivos gerais, a entidade reguladora pode ter que 

sopesar valores e escolher, dentre eles, qual irá prevalecer. Nesse processo 

de escolha, o valor da “concorrência” pode ser sacrificado em prol da 

persecução de outros objetivos ou interesses públicos. 

Assim, é possível que o Cade se veja diante de atos alegadamente 

anticoncorrenciais realizados pelos agentes econômicos, mas que tenham 

sido praticados a partir de permissão ou imposição de normas reguladoras 

setoriais. Nesses casos, questiona-se se o Cade teria poderes para revisar tais 

atos e declará-los nulos por incompatibilidade com o princípio da livre 

concorrência e com a Lei nº 12.529/2011. 

Nesse cenário, não cabe ao Cade inovar, modificar ou criar 

regulação diversa daquela instituída pela autoridade reguladora competente. 

Ou seja, não cabe ao Cade atuar como “autoridade reguladora” e revisar ou 

substituir a decisão do regulador que tenha atuado no exercício de sua 

competência típica, bem como não compete ao Cade rever decisões 

regulatórias, ainda que (na visão do Cade) determinada regulação possa 

propiciar práticas contrárias à concorrência.  

Isto é, as autoridades concorrenciais devem respeitar as decisões 

tomadas pelas autoridades regulatórias no exercício de suas competências 

típicas, inclusive sobre questões relacionadas ao preço e qualidade, desde 

que as agências reguladoras estejam exercendo competências claramente 

estabelecidas no ordenamento jurídico.8   Em outras palavras, não é 

juridicamente possível que o Cade possa punir uma empresa regulada por 

infração à concorrência se esta estiver atuando dentro dos limites 

estabelecidos pela regulação emanada por uma autoridade reguladora 

 
8 Por essa razão, Patrícia Regina Pinheiro Sampaio aponta que é preciso interpretar o art. 31 

da Lei nº 12.529/2011 nos seguintes termos: “a lei autoriza que o CADE imponha suas 

decisões a pessoas jurídicas de direito público, mas não lhe confere competência para rever 

atos normativos e decisórios das agências reguladoras no exercício regular de suas 

competências legalmente atribuídas”. Cf. P. R. P. SAMPAIO, Regulação e Concorrência... 

cit., p. 349. Sobre o tema, Alexandre Santos de Aragão entende que seria “desvirtuador do 

princípio federativo, da hierarquia das fontes do direito, dos princípios da harmonia da 

organização administrativa e da independência das agências reguladoras” se o CADE 

pudesse, ainda que em uma correta aplicação do direito da concorrência, “suspender, ele 

próprio, uma licitação, anular uma Resolução da ANATEL ou declarar a nulidade de uma 

lei”, por mais que estas de fato restringissem a concorrência. ”. Cf. ARAGÃO, Alexandre 

Santos de, Curso de Direito Administrativo, 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 243. 
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competente, devendo respeitar as escolhas políticas legitimamente realizadas 

pelas autoridades setoriais. 

Nas situações em que houver uma clara intenção de “substituir” a 

concorrência pela regulação (com a finalidade de tutelar outros interesses 

socialmente relevantes), o Cade não pode pretender aplicar a legislação 

antitruste para alterar ou afastar regulação instituída por autoridade com 

capacidade para tal.  

Isso se explica, sobretudo, pelo fato de os setores regulados serem 

caracterizados por outras finalidades que “concorrem” com o valor da defesa 

da concorrência, as quais nem sempre são convergentes com os princípios 

que norteiam o direito antitruste. Ou seja: a concorrência não é um valor 

absoluto, mas deve ser sopesada com outros valores que também são 

constitucionalmente garantidos.9   

Considerando que o princípio da livre concorrência sopesa-se com 

outros princípios igualmente resguardados pela CF/88 (como a defesa do 

consumidor, redução de desigualdades regionais ou nacionais, acesso a 

serviços públicos adequados) não é, a princípio, inconstitucional que 

determinado marco regulatório determine o afastamento, em determinado 

segmento, da incidência da legislação antitruste, em prol da efetivação de 

outros valores igualmente resguardados pela CF/88 (como a universalização 

de serviços públicos, promoção da dignidade da pessoa humana, etc.).  

Sendo assim, é preciso relativizar a aplicação do direito da 

concorrência nos setores regulados, sopesando concretamente os valores da 

esfera social com os princípios da ordem econômica. Daí surge a ideia da 

“concorrência possível”, que se refere à aplicação do direito antitruste na 

medida em que não comprometa determinadas finalidades regulatórias. 

Esse afastamento da legislação antitruste deve passar pelo crivo do 

princípio da proporcionalidade. Em outras palavras, deve ser adequado, 

necessário e proporcional, no caso concreto, afastar a legislação de defesa da 

 
9 Nesse sentido, Patrícia Regina Pinheiro Sampaio ressalta que: “não se pode deixar de 

reconhecer que a livre concorrência pode ser sopesada com outros princípios constitucionais, 

explícitos ou implícitos, de igual envergadura, como a decisão política de se promover 

universalização mais rapidamente em um setor (tema este atrelado, muitas vezes, ao princípio 

da dignidade da pessoa humana) ou, ainda, em se tomar determinadas decisões estratégicas 

para garantir o abastecimento de combustível em todo o território nacional. Ademais, não há 

hierarquia entre o CADE e as agências reguladoras”.Cf. P. R. P. SAMPAIO, Regulação e 

Concorrência... cit., p. 348. 
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concorrência para que outros valores constitucionalmente garantidos possam 

ser concretizados.10-11 

Isto é, existe uma necessidade de harmonização dos princípios da 

liberdade de iniciativa e da livre concorrência com outros não menos 

importantes e igualmente consagrados na legislação brasileira, como o do 

acesso e da universalização de serviços públicos. O sopesamento desses 

valores pode afastar a incidência da legislação antitruste, em prol do 

exercício de competências típicas das agências reguladoras (para efetivação 

destes outros interesses que se mostrem incompatíveis com o valor da 

concorrência).  

Assim, uma eventual decisão ou norma regulatória que, buscando 

preservar outro valor juridicamente relevante, restringisse o valor da 

concorrência em determinado setor não seria inconstitucional, desde que tal 

afastamento da legislação antitruste observe o princípio da 

proporcionalidade. Nesta hipótese, o Cade não teria legitimidade para 

contestar a referida decisão ou norma regulatória.  

Por outro lado, haveria uma clara inconstitucionalidade em uma 

norma reguladora desproporcionalmente restritiva da concorrência12. Nesses 

casos, a constitucionalidade de determinada norma reguladora poderia ser 

questionada mediante o Poder Judiciário, não cabendo ao Cade declarar a 

inconstitucionalidade de um determinado ato normativo emitido por uma 

 
10 Cf. P. R. P. SAMPAIO, Regulação e Concorrência... cit., p. 104. 

11 A adequação indica que a medida deve ser, realmente, eficaz ou apta ao alcance da 

finalidade a que se propõe. Já a necessidade requer seja tal medida a menos gravosa 

/impactante dentre aquelas aptas à consecução da finalidade. E a proporcionalidade em sentido 

estrito consubstancia-se no nexo relacional existente entre a medida e o fim buscado (justa 

medida), de forma que o meio utilizado não pode ser aceito se extremamente excessivo, apesar 

de preencher os requisitos de adequação e necessidade. Assim, uma vez preenchidos estes 

pressupostos, as restrições regulatórias à concorrência podem ser consideradas legítimas. 

12 Por exemplo, é inconstitucional uma norma reguladora restritiva da concorrência que tenha 

sido aprovada em um contexto de desvio de finalidade do ato administrativo. 
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autoridade reguladora competente para tal (inclusive porque não há 

hierarquia entre as autoridades concorrencial e reguladora).13-14  

De todo o modo, considerando a relevância atribuída à tutela da 

concorrência e o fato de a autoridade setorial não conseguir prever e regular 

todas as formas possíveis de condutas dos agentes econômicos regulados, o 

Cade permanece com uma competência residual para atuar na repressão de 

condutas contrárias à concorrência nos espaços deixados em aberto pelo 

processo de regulamentação do setor ou onde a regulação se mostrar “falha” 

ou “omissa”.  

Acerca da competência residual do Cade, Alexandre Santos de 

Aragão entende que, desde que atendido o princípio da proporcionalidade, 

caberia à regulação definir o espaço de concorrência existente no setor 

regulado - deixando uma margem maior ou menor de liberdade para atuação 

privada -, e será, se observada a proporcionalidade, apenas dentro do espaço 

de concorrência “deixado” pelo regulador setorial que as autoridades 

concorrenciais podem aplicar a legislação antitruste.15 

Diante de todo o exposto, verifica-se que a competência para 

decidir sobre casos envolvendo o conflito de atribuições entre o Cade e as 

 
13 Inclusive, o próprio CADE poderia buscar que determinada norma regulatória restritiva da 

concorrência fosse objeto de questionamento judicial, conforme autoriza o art. 9º, I, da Lei nº 

12.529/2011, que atribui ao Plenário do CADE a competência para zelar pelo cumprimento 

da lei, cabendo-lhe requerer à Procuradoria as medidas judiciais a serem adotadas. É esta 

também a opinião de Calixto Salomão Filho: “os atos normativos das autarquias também 

podem / devem ser objeto de revisão constitucional, sempre pelo Judiciário, mas dessa vez de 

forma concentrada. Imagine-se uma regulação que cria condições anticoncorrencia em setor 

que a Constituição não afastou a disciplina concorrencial. Evidentemente não compete a 

outra autarquia (CADE) declarar a inconstitucionalidade de tal normativo. A 

constitucionalmente do normativo pode e deve ser contestada com base em princípios 

constitucionais através de ação direta de constitucionalidade (artigo 102, I, “a”, da 

Constituição Federal)”. SALOMÃO FILHO, Calixto. Concorrência e regulação no sistema 

financeiro, In: Regulação e antitruste: fronteiras e formas de interação no setor financeiro. 

Celso Fernandes Campilongo (org.). São Paulo, Max Limonad, 2002, p. 141. 

14 Cf. NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. A Regulação e o Direito da Concorrência - Agências 

Reguladoras e Concorrência. In: Direito Administrativo Econômico. 1.a ed. 2.a tiragem. São 

Paulo: Malheiros, 2002, pp. 184-185. Na mesma linha, Patrícia Regina Pinheiro Sampaio 

aponta que trata-se de uma questão de competência: “o CADE aplica a lei concorrencial, mas 

essa atribuição não pode ir ao ponto de rever, por exemplo, políticas regulatórias que criem 

barreiras à entrada ou facilitem a colusão. Poderá, no máximo, sugerir a sua modificação 

ou, se for o caso, recorrer ao Poder Judiciário”. Cf. P. R. P. SAMPAIO, Regulação e 

Concorrência... cit., p. 350. 

15 Cf. A. S. de ARAGÃO, Curso de Direito Administrativo... cit., p. 242.  
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agências reguladoras independentes depende do “interesse” ou do “valor” 

que está sendo tutelado no caso concreto.  

Assim, o critério para definição da competência de um ente ou de 

outro deve ser o do “interesse” ou “valor” que se busca alcançar ou 

resguardar em cada caso. Com base nesse critério, o Cade irá atuar no sentido 

de tutelar o “valor da concorrência”, quer nos mercados regulados ou não, 

aplicando concretamente a Lei nº 12.529/2011 na prevenção ou repressão de 

condutas que tenham o potencial ou efeito de restringir a concorrência. Já na 

hipótese (i) de o interesse tutelado por determinada agência reguladora se 

mostrar incompatível com o valor da concorrência e (ii) tal autoridade 

reguladora esteja no exercício de sua competência típica, então a 

“concorrência” poderá ser afastada em prol da efetivação de outros valores 

juridicamente relevantes, desde que tal afastamento esteja em conformidade 

com o interesse público e com o princípio da proporcionalidade.  

Destaca-se, por fim, que não existem setores “inteiros” da 

economia isentos da aplicação da legislação concorrencial, mas tão somente 

práticas empresariais específicas que, tendo sido adotadas por determinação 

expressa de autoridades regulatórias, são consideradas como “não 

violadoras” da legislação concorrencial. 

4. Jurisprudência do Cade 

O diagnóstico da jurisprudência do Cade mostra que: 

i. Nos mercados regulados em geral, existe uma 

complementaridade de competências entre o órgão 

concorrencial e as agências reguladoras independentes, seja 

para o controle estrutural, seja no âmbito do combate a 

condutas anticompetitivas. Ou seja: as regras de defesa da 

concorrência também incidem sobre as atividades sujeitas à 
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regulação setorial, devendo-se, contudo, levar em 

consideração a lógica e organização setorial própria.16-17-18 

ii. Tanto o Cade como as agências reguladoras se valem de 

mecanismos próprios para tutelar a concorrência nos setores 

regulados, devendo cada qual atuar dentro dos limites de 

suas respectivas atribuições.19  

iii. Apesar do Cade ser competente para exercer o controle de 

condutas e de estruturas nos setores regulados (impondo 

suas decisões inclusive a pessoas jurídicas de direito 

público), este não pode atuar como “agente regulador”. A 

jurisprudência do Cade confirma que certos assuntos são de 

competência exclusiva das autoridades setoriais, devendo o 

 
16 Vide Ato de Concentração nº 08012.011991/2008-94 (Aquisição da Somangue Itinere – 

Concessões de Infraestruturas S.A pela Autostrade per LItalia S.P.A), Conselheiro Relator 

Vinícius Marques de Carvalho, j. em 17.06.2009. Nesse precedente, o CADE destacou que 

“verifica-se um vasto espaço para concorrência intermodais, pela qualidade dos serviços 

prestados e pela variação de preços abaixo do limite máximo”, e que, portanto, “a análise 

regulatória não é e não deve ser excludente da avaliação concorrencial”. Essa decisão deixa 

claro a complementaridade entre as competências das autoridades regulatória e antitruste. 

17 Decisão do CADE no Requerimento nº 08700.001496/2002-23 (pedido de medida 

preventiva para evitar lesão ao mercado de Serviço Telefônico Fixo Comutado), Conselheiro 

Relator Miguel Tebar Barrionuevo, j. em 21.01.2004.  Nesse precedente envolvendo o 

mercado de telecomunicações, o CADE concluiu que: “o fato de existir órgão regulador de 

um determinado mercado não impede que este CADE adote qualquer medida que vise 

assegurar a preservação da concorrência, da ordem econômica”. Isso porque “tratam-se de 

competências complementares que visam a garantir um ambiente concorrencial saudável, 

cada qual no limite das atribuições estabelecidas por lei”. 

18 Atos de Concentração nº 08012.005789/2008-23 e nº 53500.012477/2008 (Aquisição pela 

Oi de ações representativas do controle de emissão da Invitel, implicando a aquisição do 

controle indireto do Grupo Brasil Telecom pelo Grupo Oi), Conselheiro Relator Vinícius 

Marques de Carvalho, j. em 20.10.2010. quando da apreciação de outra operação no setor de 

telecomunicações, o Conselheiro Vinícius Marques de Carvalho esclareceu que “o sistema de 

alocação de competências setoriais entre o SBDC e as agências é um sistema que abre espaço 

para se organizar em bases complementares”. 

19 Quanto à possibilidade de uma determinada conduta praticada por um agente regulado vir 

a ser analisada tanto na esfera concorrencial como na setorial, o CADE entendeu que uma 

eventual repressão na esfera setorial não afasta a verificação de sua licitude no âmbito do 

antitruste. Ato de Concentração nº 08012.006762/2000-09, Voto Vista do Conselheiro Celso 

Fernandes Campilongo, j. em 20.11.2001. Nesse caso, o Conselheiro Celso Campilongo, ao 

tratar de questão atinente ao conflito de competências entre CADE e BACEN, firmou o 

entendimento de que “um comportamento de determinada instituição financeira, censurado 

pelas normas prudenciais, pode ou não também ser contrário às regras de concorrência (...). 

A punição na esfera setorial não afasta a verificação de sua licitude no âmbito do antitruste”. 
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Cade respeitar as escolhas políticas legitimamente realizadas 

pelas agências reguladoras independentes.20-21 

iv. Isto é, o Cade reconhece que o direito antitruste não pode ser 

“friamente” aplicado em casos envolvendo outros interesses 

/ finalidades setoriais, já que o princípio da livre 

concorrência não é absoluto (devendo ser sopesado com 

outras finalidades da regulação setorial). Dessa forma, a 

adjudicação da concorrência não pode comprometer as 

metas setoriais, mas sim aperfeiçoá-las.22-23 

 
20 Ato de Concentração nº 08700.005719/2014-65 (Rumo Logística Operadora Multimodal 

S/A e ALL – América Latina Logística S.A.), Relator Conselheiro Gilvandro Vasconcelos 

Coelho de Araujo, j. em 11.02.2015. Decisão de aprovação do Ato de Concentração foi 

condicionada à assinatura e cumprimento de Acordo em Controle de Concentrações (ACC). 

Nesse caso, o CADE reconheceu expressamente que não cabe ao órgão concorrencial exercer 

competências típicas da autoridade reguladora (como, por exemplo, garantir o acesso dos 

usuários aos serviços públicos, realizar o controle sobre preços, fiscalizar a qualidade dos 

serviços ofertados), mas tão somente de garantir as condições de concorrência do mercado 

afetado pela operação entre os agentes do mercado: Não é função do CADE regular o setor, 

de maneira a garantir a prestação do serviço a todos os Usuários, controlar preços, fiscalizar 

os níveis de qualidade, etc. Para tais funções, já existe a ANTT. A competência de atuação do 

CADE se limita a cuidar dos problemas concorrenciais relacionados com o presente Ato de 

Concentração”. 

21 Em processo administrativo envolvendo o setor de transportes de passageiros e carga de 

Minas Gerais, o Conselheiro Marcelo Calliari reconheceu a isenção antitruste quando a norma 

regulatória expressamente definir a “substituição” da competição pela regulação. Nesse caso, 

após afirmar in abstracto a competência do CADE para julgamento de matérias afetas à 

regulação estatal, o processo administrativo foi arquivado ante o reconhecimento de que as 

representadas não haviam cometido infração da ordem econômica, mas apenas adotado 

condutas expressamente previstas na regulamentação em vigor. Processo Administrativo nº 

08000.002605/1997-52, Conselheiro Relator Marcelo Procópio Calliari, j. 29.01.1999. 

22 No supramencionado processo envolvendo o conflito de competências entre o CADE e o 

BACEN, o Conselheiro Celso Campilongo reconheceu que o CADE, quando da aplicação do 

direito da concorrência, deve levar em consideração as peculiaridades do setor regulado, 

abrindo-se ‘válvulas de escape’ por meio da regra da razão. Nesse caso, o CADE entendeu 

que, nos setores regulados, “o valor concorrência não tem aplicação tão mecânica como em 

setores ‘normais’ da economia”. 

23 No mesmo sentido, em precedente envolvendo o setor de gás canalizado, o CADE 

determinou o arquivamento do processo pelo fato de haver uma clara determinação da 

legislação estadual no sentido da substituição da ‘concorrência sobre preços’ pela sua 

‘fixação’ pelo poder público estadual, o que tinha por efeito tornar a inaplicável as regras da 

defesa da concorrência que sancionam a prática de “preços abusivos”. Nesse caso, o CADE 

reconheceu que os reajustes tarifários, a priori, anticompetitivos foram realizados nos limites 

estabelecidos pela entidade setorial competente e que, portanto, não cabia ao órgão 

concorrencial rever ou modificar a regulação (Processo Administrativo nº 
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v. Portanto, o Cade não pode reprimir atos alegadamente 

anticoncorrenciais que tenham sido praticados por agentes 

econômicos a partir de permissão ou de imposição de 

normas reguladora setorial, já que o simples cumprimento 

da norma reguladora, sem qualquer configuração de 

deturpação ou abusividade, não teria o condão de configurar 

infração à ordem econômica.24  

vi.  Nesses casos, deve-se lembrar do critério do “valor” ou do 

“interesse” que se busca alcançar ou tutelar no caso 

concreto. Reitera-se que a “concorrência” não é um valor 

absoluto e, assim, é possível que uma norma ou decisão 

regulatória restrinja ou afaste a “concorrência” em 

determinado segmento para preservar outro “interesse” ou 

“valor” juridicamente relevante (desde que tal afastamento 

da concorrência seja feito à luz do princípio da 

proporcionalidade).25    

vii.  Já nos espaços deixados em aberto pelo processo de 

regulamentação do setor - em que o regulamento é 

inexistente ou falho e/ou a autoridade fiscalizadora se revela 

inerte ou relapsa na supervisão e aplicação do regulamento -

 

08012.006207/1998-48, Conselheiro Relator Afonso Arinos de Mello Franco Neto, j. 

31.01.2001). 

24 Por outro lado, como visto, é possível que o CADE reprima condutas praticadas por agentes 

econômicos caso estes se utilizem da norma regulatória como “escudo” da aplicação das 

regras de defesa da concorrência, cometendo atos de abuso de posição dominante ou outra 

conduta anticoncorrencial. Nesse sentido, Patrícia Regina Pinheiro SAMPAIO aponta que 

“quando condutas anticompetitivas praticadas pelos agentes econômicos advierem não de 

mandamentos de observância obrigatória estabelecidos em atos normativos ou de decisões 

dos órgãos e entidades públicos, mas decorrerem de decisões privadas dos agentes 

econômicos, o CADE poderá – e deverá – intervir para reequilibrar as condições de mercado. 

Essa conclusão aplica-se também a situações em que a regulação setorial preveja espaços 

para exercício de liberdade de iniciativa para o agente econômico, e esse abuse dessa 

liberdade para restringir a concorrência”. P. R. P. SAMPAIO, Regulação e Concorrência... 

cit., p. 354.  

25 Nesses casos, como visto, o CADE não teria legitimidade para insurgir-se 

contra uma norma regulatória restritiva da concorrência que tenha sido instituída 

por agência reguladora competente para tal.  
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, o Cade teria uma “competência residual” para uma melhor 

funcionalização do setor.26-27-28-29 

 

26 Por exemplo, no Processo Administrativo nº 08000.002605/1997-52 

(Conselheiro Relator Marcelo Procópio Calliari, j. 29.01.1999), o Conselheiro 

do CADE reconheceu que “mesmo dentro de um regime regulatório 

adequadamente instituído e aplicado, é possível que empresas, naquelas 

condutas não reguladas, pratiquem infrações à concorrência. Seria o caso, por 

exemplo, de empresas sujeitas a um regime de tarifas máximas que decidem, em 

cartel, fixar todas o mesmo preço para seus produtos, reduzindo o nível de bem-

estar dos consumidores. Da mesma forma, quando o arcabouço regulatório dá às 

empresas uma margem de opção quanto à sua atuação, é possível que uma ou 

mais dessas opções, permitidas mas não impostas pela regulação configurem 

num caso concreto infrações à ordem econômica, não se encontrando aqui fora 

do alcance dos órgãos de defesa da concorrência”. 

27 Em precedente envolvendo o setor de gás canalizado, o Conselheiro Relator 

Celso Fernandes Campilongo assim sintetizou a relação entre o CADE e a 

regulação setorial: (i) O CADE não poderia, em nome de um modelo que 

supostamente seria mais adequado do ponto de vista concorrencial, ignorar ou 

alterar a regulação instituída por autoridade competente para tal (com base em 

critérios de “conveniência e oportunidade”); caso contrário, o CADE estaria 

operando como “formulador de políticas públicas”, sendo que “não é isso o que 

dele se espera e nem é essa sua missão legal”; (ii) o CADE não é instância 

reguladora nem tampouco esfera administrativa de julgamento da regulação de 

terceiros; é, isto sim, órgão de adjudicação adstrito à matéria concorrencial; (iii) 

entre a atividade regulatória das agências setoriais e a função preventiva e 

repressiva desempenhada pelo CADE na defesa da livre concorrência há relação 

de complementaridade e não de exclusão ou de conflito de competências; e (iv) 

é legítimo e legal que, nos espaços deixados em aberto pelo processo de 

regulamentação do setor - por delegação legal, incompletude, omissão ou 

incoerência da opção regulatória -, a aplicação da lei de defesa da concorrência 

oferecesse os parâmetros para uma melhor funcionalização do setor (Ato de 

Concentração nº 08012.004550/1999-11, voto do Conselheiro Relator Celso 

Fernandes Campilongo, j. em 28.03.2001). 

28 Nesse sentido, cabe destacar o seguinte trecho do voto do Conselheiro Relator 

Antônio Fonseca, que reconheceu “um papel [residual] da agência da 

concorrência em circunstâncias nas quais o órgão regulador não supervisiona 

adequadamente a aplicação ou a observância do regulamento ou o mesmo órgão 

não estabelece um regulamento adequado, abrindo-se espaço a uma falha de 

mercado” (Termo de Compromisso de Cessação de Prática no Processo 
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viii. No limite, caso o Cade entenda que determinado ato 

normativo ou decisório das agências reguladoras 

independentes no exercício regular de suas competências é 

deletério à concorrência, é possível que o órgão 

concorrencial oficie a autoridade emissora da norma 

solicitando que esta reveja seu posicionamento30. Caso a 

solicitação não seja atendida, o Cade pode formular 

 

Administrativo nº 08000.021660/1996-05, Conselheiro Relator Antônio 

Fonseca, j. em 14.05.1998.). 

29 Em discussão acerca da competência do CADE no setor de aviação civil, o 

Conselheiro Luiz Carlos Prado, em voto-vista, reconheceu que o CADE não 

seria competente para criar, modificar ou expedir nova norma regulamentar, mas 

apontou a necessidade de se atingir “um ponto ótimo de convergência entre o 

órgão regulador e o órgão antitruste que permita a este intervir minimamente nos 

casos em que visualize problemas concorrenciais graves eventualmente não 

sanados pela agência reguladora” (Ato de Concentração nº 08012.003267/2007-

14, voto vista proferido pelo Conselheiro Luiz Carlos Prado, j. em 25.08.2008). 

Esse entendimento fica evidente do seguinte trecho da decisão: “não está aqui se 

falando de uma intervenção ativa, normalmente imputada ao regulador, mas sim 

de uma intervenção passiva pelo SBDC, controlando estruturas e sancionando 

condutas, como lhe é permitido por lei. (...) Conforme restou explanado 

anteriormente, o órgão antitruste pode e deve intervir onde o órgão regulador 

falhou, caso entenda haver problemas concorrenciais”. 

30 Por exemplo, em Averiguação Preliminar contra o Departamento de Aviação 

Civil – DAC, a Conselheira Lúcia Helena Salgado entendeu que a norma setorial 

restritiva da concorrência havia sido emitida por uma autoridade no exercício 

constitucional e legal de seu poder regulamentar e, nesse caso, caberia ao CADE 

expedir recomendação ou solicitar providências para o cumprimento da 

legislação antitruste (Averiguação Preliminar nº 08000.025952/1996-54, 

Conselheira Lúcia Helena Salgado, j. em 09.07.1998.). 
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representação junto ao Ministério Público visando a 

anulação do ato ou da norma pelo Poder Judiciário.3132 

Por fim, caso surjam conflitos de competência irreconciliáveis 

entre o Cade e autoridades setoriais, tais controvérsias devem ser 

solucionadas pelo Poder Judiciário. Esse é o caso, por exemplo, se ambas 

autoridades (reguladora e concorrencial) se julgarem competentes para 

decidir sobre determinada prática ocorrida no setor regulado, e o exercício 

 

31 Para o Conselheiro Antônio Fonseca: “se no exercício constitucional do seu 

poder regulamentar, uma entidade pública, por atos de estado ou de governo, 

causa uma infração lato sensu à ordem econômica, não é prático nem 

juridicamente possível que o Plenário do CADE possa ir além de expedir 

recomendações ou solicitar providências para o cumprimento da Lei. (...) Diante 

do indício de infração ou verificada esta, o CADE deve se limitar a oficiar à 

entidade pública (...) para, num prazo razoável, tomar as medidas adequadas. Se 

isso não ocorrer, apenas resta ao CADE, acionar o Poder Judiciário ou requerer 

ao Ministério Público que o faça, supondo que a ofensa inclui-se no conceito 

amplo de infração à ordem econômica”. Representação nº 21/91, Voto Vista do 

Conselheiro Antônio Fonseca, j. em 11.12.1996. 

32 Em resposta a uma consulta em que empresas questionaram a legalidade de 

um decreto emitido pelo Governador do Distrito Federal, o qual limitava o 

desconto a ser concedido nas tarifas de táxi, a Conselheira Lucia Helena Salgado 

firmou entendimento de que: “Ainda que se trate de legislação que contrarie 

preceitos constitucionais, prejudicando os consumidores e influenciando as 

condições do mercado, não compete ao CADE o exercício de qualquer poder de 

constrição sobre o ente público do qual emane o ato do Estado. Goza o CADE, 

porém, de competência acessória para solicitar à Autoridade a adequação da 

norma legislativa aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, 

inclusive encaminhando-lhe minuta de possível diploma substitutivo, bem como 

para formular representação junto ao Ministério Público visando à anulação do 

preceito legal” (Consulta nº 0034/99, de 04.08.1999, Conselheira Relatora Lucia 

Helena Salgado). Em outro caso tratando especificamente da aplicação da lei de 

defesa da concorrência a concessão de serviço público, o Conselheiro Fernando 

Marques assim se manifestou: “cabe aos órgãos antitruste solicitar medidas para 

a adequação da norma à legislação concorrencial, uma vez que se não 

observadas, podem ser objeto de representação do CADE junto ao Ministério 

Público a fim de resguardar a ordem econômica”. Ato de Concentração nº 

08012.005516/2001-11 (Petrobrás Gás S.A. – Gaspetro, Gásgoiano S.A. e 

Agência Goiana de Gás Canalizado – Goisgás), Conselheiro Relator Fernando 

Marques, j. em 14.07.2004. 
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de suas respectivas competências resultarem em decisões inconciliáveis 

entre si. 

Inclusive, este é o entendimento adotado pelo próprio Cade no caso 

envolvendo o conflito de competências entre este e o BACEN para decidir 

sobre atos de concentração no setor bancário (decisão do Conselheiro Relator 

Celso Campilongo no Ato de Concentração nº 08012.006762/2000-09). 

Nesse caso, o Cade reconheceu que não é o foro competente para interpretar 

qualquer norma estranha às normas constantes da lei de defesa da 

concorrência, já que: “Não é a sua função administrativa dirimir conflitos 

entre normas - quando estes existirem em nosso ordenamento jurídico - que 

impliquem conflitos de competência”. Segundo o Cade, o foro competente 

para tal encontra-se no Poder Judiciário.33 

Assim, caberia ao Poder Judiciário definir qual a entidade que 

possui competência para decidir sobre o caso concreto. Esse entendimento 

vai de encontro com o princípio da unicidade da jurisdição, segundo o qual 

compete ao Poder Judiciário dizer, em última instância, qual é a interpretação 

definitiva de determinada matéria.  

5. Conclusões 

Concorrência e regulação são instrumentos de intervenção do 

Estado na economia, que possuem objetivos gerais semelhantes - quais 

sejam, permitir o desenvolvimento socioeconômico do país e buscar o bem-

estar social -, mas que dispõe de instrumentos distintos para alcançar tais 

finalidades.  

Para solucionar eventuais conflitos decorrentes dessa crescente 

interação entre concorrência e regulação, a doutrina, legislação e 

jurisprudência analisadas ao logo deste trabalho demonstram que o sistema 

de competências complementares seria o que melhor atende às necessidades 

da sociedade brasileira, justamente por conjugar a vantagem de um menor 

 

33 Além disso, naquele caso, o CADE reiterou que também “não tem a 

competência para definir um modelo de articulação de competências entre 

órgãos administrativos que exerçam funções complementares (como é o caso do 

BACEN e o CADE). Tal competência é, única e exclusivamente, do Poder 

Legislativo”. 
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risco de captura da autoridade reguladora e a diminuição das possibilidade 

de conflito de competência entre as autoridades. 

A Lei nº 12.529/2011 indica que o Cade é competente para tutelar 

a concorrência em todo e qualquer setor econômico (regulado ou não), 

sustentando que eventual atribuição de competência regulatória não ocorre 

em detrimento da sua própria (uma vez que as competências são 

complementares e não excludentes)34. A jurisprudência do Cade mostra que 

este não tem hesitado em analisar operações ocorridas nos mercados 

regulados, bem como em proteger a concorrência violada por empresas 

sujeitas à regulação setorial.  

Não obstante, a competência para definir as regras e os contornos 

gerais do setor é da autoridade reguladora, sem que o Cade possa revisar ou 

alterar, na prática, a regulação setorial. O próprio Cade reconheceu 

amplamente que não cabe ao órgão concorrencial exercer competências 

típicas da autoridade reguladora (como, por exemplo, garantir o acesso dos 

usuários aos serviços públicos, realizar o controle sobre preços, fiscalizar a 

qualidade dos serviços ofertados), mas tão somente de garantir as condições 

de concorrência do mercado por meio da adjudicação das regras antitruste.  

Assim, em se tratando de segmento regulado, a atuação do Cade 

deve ser voltada especificamente a reprimir eventual conduta contrária à 

concorrência, respeitando sempre o arcabouço regulatório setorial e as 

opções políticas legitimamente tomadas pela autoridade setorial no exercício 

de suas competências típicas, mesmo que estas restrinjam ou, até mesmo, 

excluam a concorrência, desde que tal afastamento da legislação antitruste 

seja razoável e proporcional em razão de algum outro valor / interesse 

tutelado.  

Por conta do valor tutelado em cada caso concreto, a regulação 

setorial pode eventualmente afastar a incidência das normas antitruste e a 

competência dos órgãos de defesa da concorrência. Tratam-se de casos em 

que o valor da “concorrência” é sopesado com outros valores juridicamente 

relevantes, sendo possível que o regulador edite regras ou emita decisões 

incompatíveis com o princípio da livre concorrência (por exemplo, quando 

o regulador decide que haverá somente um agente econômico no mercado ou 

fixa o preço da prestação de determinado bem ou serviço). 

 

34 Cf. P. R. P. SAMPAIO, Regulação e Concorrência... cit., p. 201.  
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Portanto, as agências reguladoras, na concretização das finalidades 

das leis que lhe atribuem competências regulatórias, necessitam decidir em 

que situações as normas antitruste deverão ser sopesadas com outros valores 

ou interesses sociais e, eventualmente, ter a sua aplicação afastada; nos casos 

de clara intenção da autoridade reguladora de afastar as normas de defesa da 

concorrência, a jurisprudência do Cade indica que a autoridade concorrencial 

teria uma competência residual, podendo atuar unicamente nos espaços 

deixados em aberto pelo processo de regulamentação do setor (quer porque 

o regulamento é inexistente ou falho, quer porque a autoridade reguladora se 

revela inerte ou relapsa na supervisão e aplicação das regras setoriais).  

Contudo, essa conclusão deve ser tomada sempre caso-a-caso, uma 

vez que não há na legislação concorrencial amplas isenções ex ante, mas tão 

somente práticas empresariais específicas que, tendo sido adotadas por 

determinação expressa de autoridades regulatórias, são consideradas como 

“não violadoras” da legislação concorrencial.  

Por fim, em casos de conflitos de competências entre o Cade e as 

agências reguladoras (como é o caso do conflito positivo de competências no 

setor bancário), compete ao Poder Judiciário solucionar a controvérsia, 

sempre à luz do princípio da proporcionalidade e do sopesamento dos valores 

da livre concorrência e da livre iniciativa com outros valores igualmente 

resguardados pela CF/88.  
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