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RESUMO 

 

SATO, Cynthia Ayako. A eficiência como critério decisório na jurisprudência do 

CADE sobre atos de concentração. 2015. xi, 131 f.  Dissertação (Mestrado) – Faculdade 

de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

Este trabalho insere-se no contexto teórico da relação entre direito e economia, mais 

precisamente na relação entre conhecimento econômico e direito da concorrência. O 

caráter interdisciplinar deste ramo do direito permite que sejam integrados a sua aplicação 

conceitos econômicos. Isto acontece com o controle de atos de concentração. Na 

apreciação de concentrações, a eficiência é utilizada como elemento capaz de atribuir 

licitude ao ato, isto é, possibilita sua aprovação. Entretanto, a eficiência pode ser 

conceituada de diversas formas. Esta flexibilidade pode ser entendida como uma 

indeterminação do termo, demandando a construção de seu sentido para a aplicação. Este 

estudo propõe-se a encontrar um conceito de eficiência na aplicação do direito da 

concorrência pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) em atos de 

concentração. Para tanto, foram recolhidos julgados do período de 1994 a 2014 que 

resultaram na imposição de uma restrição ou mesmo na reprovação. Na análise das 

avaliações das eficiências realizadas pela entidade, percebeu-se a preocupação em definir 

características comuns relativas à eficiência que seriam importantes para sua avaliação, e 

não em conceituar tipos de eficiência. Evidencia-se, então, uma relação forte entre direito e 

economia em razão do desenvolvimento de orientações para a interpretação de um conceito 

econômico, no caso a eficiência, voltada à aplicação do direito da concorrência. 

 

Palavras-chave: eficiência, concorrência, CADE, decisão, aplicação. 
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ABSTRACT 

 

SATO, Cynthia Ayako. Efficiency as a decision criterion in CADE's case law on 

mergers. 2015. xi, 131p. (Master) – Faculty of Law, University of São Paulo. 2015. 

 

This work is part of the theoretical context of the relationship between law and economics, 

specifically the relationship between economic knowledge and competition law. The 

interdisciplinary character of this branch of the law allows the integration of economic 

concepts in its application. This happens with the control of mergers. In appreciation of 

concentrations, efficiency is used as an element able to attribute legality to the act, that is, 

enables its approval. However, efficiency can be conceptualized in various ways. This 

flexibility can be understood as indeterminacy of the term, requiring the construction of its 

meaning for the application. This study aims to find a concept of efficiency in the 

application of competition law by CADE (Administrative Council for Economic Defense) 

in mergers. In order to do so, decisions from 1994 to 2014 which resulted in the 

establishment of a restriction or even a disapproval were collected. In the analysis of 

assessments of efficiencies made by the entity, it was realized a concern to define common 

characteristics of efficiencies that would be important to their evaluation, and not to 

conceptualize types of efficiency. It is evident, then, a strong relationship between law and 

economics due to the development of guidelines for the interpretation of an economic 

concept, in this case efficiency, on the application of competition law. 

 

Keywords : efficiency, competition , CADE , decision, implementation . 
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RÉSUMÉ 

 

SATO, Cynthia Ayako. L’efficacité comme critère de décision dans la jurisprudence 

du CADE sur des opérations de concentration. 2015. xi, 131p. (Master) – Faculté de 

Droit, Université de São Paulo. 2015. 

  

Ce travail s’insère dans le contexte théorique de la relation entre le droit e l’économie, plus 

précisément dans la relation entre la connaissance économique et le droit de la 

concurrence. Le caractère interdisciplinaire de cette division du droit permet l’intégration 

de concepts économiques à son application. Cela se produit avec le contrôle des opérations 

de concentration. Lors de l’appréciation des concentrations, l’efficacité est utilisée comme 

un élément capable d’attribuer de la licéité à l’opération, c’est-à-dire, de permettre son 

approbation. Pourtant, l’efficacité peut être conceptualisée sous différentes formes. Cette 

flexibilité peut être perçue comme une indétermination du terme demandant la construction 

de son sens pour son application. Cette étude a pour but de déterminer un concept de 

l’efficacité dans l’application du droit de la concurrence par le CADE (Conseil 

Administratif de Défense Économique) dans les opérations de concentration. A cet effet, 

des décisions ont étés recueillies sur la période de 1994 à 2014, qui ont résulté à 

l’imposition d’une restriction ou même à la réprobation. L’analyse des évaluations des 

efficacités, effectuées par l’entité, a mis à jour la préoccupation d’établir les 

caractéristiques communes relatives à l’efficacité qui seraient importantes pour son 

évaluation, et non de conceptualiser les types d’efficacité. Une relation forte entre le droit 

et l’économie tournée vers l’application du droit de la concurrence apparait donc évidente 

en raison du développement d’orientations visant l’interprétation d’un concept 

économique, dans le cas présent l’efficacité. 

  

Mots-clés : efficacité, concurrence, CADE, décision, application 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A teoria do direito não está fechada a conhecimentos de outras áreas do saber. A 

economia, por exemplo, muitas vezes, acaba encontrando pontos de contato com o direito.  

Um ramo do direito em que são identificadas repercussões da economia é o direito 

da concorrência. Nele, há diversas referências a conceitos econômicos, como concorrência, 

monopólio, eficiência, entre outros. 

Mas, a utilização de conceitos econômicos não diminui a relevância de teorias 

jurídicas nesse contexto.  

O direito da concorrência está voltado, principalmente, ao regramento dos 

comportamentos e da formação de estruturas no mercado. Não que haja um planejamento 

de como serão realizados, mas há sim um acompanhamento para que o exercício da 

autonomia não acabe resultando em prejuízos para a sociedade. 

Assim sendo, o monitoramento da organização das estruturas se dá mediante o 

controle das associações de agentes econômicos, utilizando-se de parâmetros estipulados 

na legislação. 

Isso significa que tal controle de estruturas funcionaria por meio de uma tomada de 

decisão e, para tanto, seriam observados critérios legais. A legislação determina que um 

desses critérios seja a eficiência. 

A eficiência acabaria por orientar a decisão sobre as concentrações. Observa-se, 

então, a utilização de um conceito econômico, a eficiência, como parâmetro para a decisão 

a ser tomada pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). 

A verificação da aplicação da eficiência pelo CADE foi o tema de alguns estudos. 

Mostram-se mais próximos de uma leitura econômica, buscando fixar um conceito 

econômico para a eficiência. 
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O presente estudo trata da aplicação do parâmetro legal da eficiência em julgados 

de atos de concentração pelo CADE. 

A lei de proteção à concorrência estabelece algumas hipóteses de fenômenos 

concentracionistas entre empresas em que deve haver uma fiscalização por parte do ente 

estatal.  

Ainda, estabelece alguns critérios para o exame dessa associação para que seja 

formado um juízo sobre a permanência ou desarticulação da entidade resultante em vista 

da proteção da competição. Dentre esses critérios, está a eficiência. 

Entretanto, a eficiência não está compactada em apenas uma concepção. Há, na 

verdade, diversas possibilidades de compreensão sobre a eficiência. E, caberia ao julgador 

enfrentar essa realidade e aplicar o conceito para decidir sobre a concentração. 

Por isso, pretende-se, a partir de julgados do CADE, identificar como a eficiência 

vem sendo entendida e aplicada. 

Entende-se que a aplicação normativa estaria organizada em uma estrutura formada 

por uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão. Na premissa maior, 

haveria o esclarecimento do sentido da norma a ser aplicada. A premissa menor consistiria 

na descrição factual. E a conclusão expressaria o juízo. 

Nesse sentido, se a lei da concorrência introduz como conteúdo normativo a 

eficiência, então, sua aplicação exigirá a construção de uma premissa maior, uma premissa 

menor e uma conclusão. 

Compreender como o CADE conceitua a eficiência com vistas à aplicação do 

direito da concorrência significa que se busca a construção, principalmente, da premissa 

maior. 

De fato, a “eficiência” não seria um termo fácil de ser conceituado, sendo possível à 

autoridade antitruste interpretá-la para além da prescrição legal. Em um dos estudos 
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inaugurais sobre as tendências hermenêuticas do CADE
1
, admitiu-se uma inclinação 

teleológica. Para a autora, a análise de eficiências não precisa ficar restrita aos requisitos 

legais. Entende que “eficiência” seria um “conceito indeterminado” e sua interpretação 

caberia à autoridade antitruste. Mas, sua tarefa hermenêutica deveria pautar-se pela 

potencialidade de criação de concorrência e de bem-estar social.
2
 

Como o objetivo final seria este, o bem-estar social, o exame de eficiências 

consistiria em uma comparação entre prejuízos e benefícios. Assim sendo, são as 

requerentes, em um ato de concentração, que devem comprovar os efeitos positivos do 

negócio. Haveria, então, uma espécie de compensação: apesar de haver limitação à 

concorrência, benefícios serão criados, ocasionando um resultado positivo em um contexto 

geral.
3
  

Ainda, em relação à aplicação da lei de defesa da concorrência e eficiência 

econômica, outro estudo
4
 destaca a importância da busca pela eficiência associada ao 

caráter distributivo dos benefícios, em especial, na sociedade brasileira.   

São estudos realizados a partir de perspectivas econômicas ou que foram 

influenciados pela teoria econômica. Como se percebe, não seria este o objetivo deste 

trabalho. O presente estudo pretende apresentar a utilização da eficiência da perspectiva 

jurídica.  

Assim sendo, compreende-se que, apesar de a eficiência consistir em um conceito 

econômico, não haveria razão para excluir sua interpretação a partir de pressupostos 

jurídicos.  

                                                 

1
 CARSALADE, Sandra Mara Santos Rodrigues. A eficiência como critério de aprovação dos atos de 

concentração. 2000. 339 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Faculdade de Direito, Universidade 

Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2000. Este trabalho parte da hipótese de que, a partir de 

fundamentos jurídicos e econômicos, seria possível encontrar interpretações do termo “eficiência” em atos de 

concentração que tiveram como desfecho sua aprovação, destacando-se os casos em que houve aprovação 

com a imposição da assinatura de termo de compromisso de desempenho. 
2
 CARSALADE, 2000, p. 23. 

3
 CARSALADE, 2000, p. 23. 

4
 FAGUNDES, Jorge Luiz S. S. Fundamentos econômicos das políticas de defesa da 

concorrência: eficiência econômica e distribuição de renda em análises antitruste. São Paulo: Singular, 

2003, p. 204 e ss. 
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Aliás, a eficiência, no universo da defesa da concorrência pode servir de excludente 

de ilicitude tanto em relação a condutas como em relação a atos de concentração. 

Em relação às concentrações, a eficiência exerce papel essencial, especialmente, 

quando se verifica um caso de restrição à concorrência que pode originar benefícios. 

Nesses casos, torna-se imprescindível a avaliação da eficiência a qual poderá servir de 

justificativa para a aprovação do negócio.  

Para tanto, parte-se do exame do fenômeno da concentração, seus tipos, suas 

causas, formas jurídicas e efeitos. Após esse esclarecimento, relata-se sua verificação pelo 

CADE o qual através de um procedimento, formula seu juízo e decide. 

Nesse estágio da decisão, está a aferição da eficiência, como é definida, avaliada, e 

aplicada. E, a partir dos resultados encontrados, é verificado se seria possível encontrar 

uma concepção de eficiência utilizada pelo CADE, ou se seria articulada outra solução.  
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2 O FENÔMENO DA CONCENTRAÇÃO E O PAPEL DO CADE 

 

 

Neste capítulo, serão abordadas as questões introdutórias para a compreensão da 

atividade do CADE como uma entidade estatal de controle do mercado. Inicialmente, trata-

se do fenômeno da concentração de uma perspectiva jurídica. São apontadas razões que 

fundamentariam a associação de concorrentes em um ou múltiplos mercado. Ainda, é 

esclarecida uma classificação dos atos de concentração e são exemplificadas algumas 

modalidades de integração. 

Estando apresentados os temas em relação a o que consistiria o fenômeno 

concentracionista, passa-se para o exame dos possíveis efeitos que poderiam ser originados 

desse fato. São apresentados os efeitos negativos e os positivos. 

Caberia integrar à explanação realizada a função do CADE nesse contexto. Busca-

se compreender a introdução da função de julgamento de atos de concentração e sua 

finalidade. 

 

2.1 O fenômeno da concentração econômica  

 

Parece ser apropriado iniciar um estudo sobre um critério de controle de atos de 

concentração pelo esclarecimento sobre o que seria um ato de concentração, ou mesmo o 

que seria uma concentração. 
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“Concentrar”, aqui, estaria próximo do sentido de “fazer convergir para um único 

centro”
5
. Essa, obviamente, não é a única acepção, mas foi escolhida por ser muito 

próxima do sentido que uma concentração empresarial
6
 tem. 

Se concentrar tem o sentido de uma convergência a um centro, uma concentração 

entre empresas representaria uma centralização, e o ponto unificador, no caso, seria o 

controle empresarial. 

O conceito de “concentração” está ligado ao de “controle empresarial”. Como 

aponta Shieber o traço característico das concentrações é a unificação do comando de mais 

de uma empresa, isto é, um ente passa a ter o controle de diversas atividades. Assim, 

consiste em uma situação em que “[...] as emprêsas concentradas passam a ser controladas 

ou dirigidas por uma outra pessoa.”.
7
 

Conforme a definição dada por Hovenkamp, uma concentração consistiria na 

submissão de duas firmas distintas a uma só propriedade ou um único controle.
8
 O autor, 

ainda, lembra dois sentidos para concentração do ponto de vista concorrencial. Um deles 

seria a aquisição de recursos de outra firma, em sua totalidade ou parcialmente. O outro 

seria uma “consolidação” de um novo empreendimento resultante da associação de duas 

                                                 

5
 ACADEMIA DE LETRAS BRASILEIRA. Dicionário escolar da língua portuguesa. 2. ed. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 2008, p. 335. 
6
 Sabe-se que o termo “empresa” encerra um sentido mais restrito que aquele atribuído a “firma”. Para 

COASE, Ronald H. The Nature of the Firm. 1937. Disponível em: 

<http://www3.nccu.edu.tw/~jsfeng/CPEC11.pdf>. Acesso em: 02 jan. 2015, “firma” representaria um 

complexo de relações, como se percebe na p. 6: “A firm, therefore, consists of the system of relationships 

which comes into existence when the direction of resources is dependent on an entrepreneur [...]”. Trata-se de 

um conceito mais amplo que o de “empresa” contido em BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CASA 

CIVIL SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o 

Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 02 

jan. 2015, art. 966 caput: “Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.”. A firma aparenta agrupar realidades 

mais diversas que a empresa a qual corresponde, como determina a legislação a uma atividade. 
7
 SHIEBER, Benjamin M. Abusos do poder econômico: direito e experiência antitruste no Brasil e nos 

E.U.A.. [2. ed.]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1966. Prefácio de José Frederico Marques, p. 163. 
8
 HOVENKAMP, Herbert. Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and Its Practice. 3rd. ed. St. 

Paul: West, 2005, p. 497: “A merger occurs when two firms that had been separate come under common 

ownership or control.”.  
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outras firmas que passaram por um processo de suspensão de suas atividades, ou seja, duas 

firmas deixaram de existir e acabaram se agrupando em uma só.
9
  

Uma concentração consiste em um fenômeno econômico próprio do capitalismo. 

Resultante do arranjo concorrência e lucro, a concentração persiste conforme a toada da lei 

da oferta e da procura que, essencialmente, significa uma verdadeira “luta pela vida 

empresarial”. O objetivo seria transformar a empresa em uma entidade maior e mais forte, 

capaz de gerar mais lucros e derrotar outros competidores. Sendo esses mecanismos apenas 

meios para alcançar um propósito, não se descartaria outras formas capazes de chegar ao 

mesmo fim, qual seja, a vitória no livre mercado. Assim, são encontradas outras 

ferramentas, como a associação entre concorrentes.
10

 

A concentração é um “processo de redução”. De uma multiplicidade de centros de 

decisão passa-se para uma diminuição, ou mesmo uma unificação. Seja por meio de um 

decréscimo no número de competidores, seja pela combinação dos vários concorrentes que 

se arranjam em um único núcleo de decisão, como ocorre em um cartel. Em situações 

como essas, detecta-se a carência de condições que propiciam a concorrência, pelo menos, 

em uma intensidade elevada. Assim, o fenômeno da concentração está diretamente ligado 

ao nível de concorrência presente em um mercado.
11

  

Uma concentração empresarial apresenta duas características: (i) convergência, e 

(ii) estabilidade. Se há uma situação em que atuam dois ou mais agentes econômicos, e, no 

momento posterior, esses participantes se reúnem, formando um só núcleo com autonomia, 

houve a redução da quantidade de agentes a um só. Entretanto, essa centralização precisa 

                                                 

9
 HOVENKAMP, Herbert. Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and Its Practice. 3rd. ed. St. 

Paul: West, 2005, p. 497. 
10

 SOUZA, Washington Peluso Albino de. O regime jurídico da "concentração" de empresas. Revista de 

Informação Legislativa, Brasília, ano 58, n. 15, abr./jun., p.77-92, 1978. Disponível em: 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/181017/000358682.pdf?sequence=3>. Acesso em: 20 

nov. 2014. P. 78-9: “Segundo a filosofia liberal reinante especialmente no séc. XIX, e que inspira essa 

concorrência é a própria ‘luta pela vida’, da empresa, no universo do mercado. A lei econômica que preside 

esta luta é a da ‘oferta-e-procura’ e o seu objetivo é a obtenção de lucro. Assim, a primeira regra é crescer, 

tornar-se forte, para não ser derrotada, e o princípio que a inspira é: ‘crescer ou perecer’. Mas, sendo o lucro 

o objetivo, e a destruição do adversário apenas um processo de vencer, outros expedientes podem ser postos 

em prática, tais como os ajustes e acordos, desde que figurem como método de atingir o objetivo.”. 
11

 NUSDEO, Fábio. Curso de economia: introdução ao direito econômico. 7ª ed. rev. atual. e ampl. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, Prefácio de Tercio Sampaio Ferraz Junior, p. 281. 
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permanecer ao longo do tempo, isto é, o ato ou contrato deve ter caráter definitivo. Assim, 

haveria a redução de “centros autônomos de decisão [...] de forma permanente”. 
12

  

O fenômeno da concentração, em razão de sua essência, não carece de listagens 

precisas, enumerando cada possibilidade de concentração. Assim sendo, o mais coerente 

seria a utilização de termos menos específicos, dando mais importância à conformação 

econômica do fenômeno.
13

 

O poder que cada empresa ostentava em um contexto anterior, torna-se centralizado 

na nova formação empresarial, por isso, trata-se de uma concentração de poder. Entende-se 

que “[...] A concentração do poder econômico é, portanto, uma soma de poder resultante 

de um ato jurídico de integração.”
14

 

Nesse sentido, ao se referir a uma concentração não se está falando de uma 

comunhão de empresas necessariamente, mas de um processo de acumulação de poder 

econômico em um centro decisório. 

O poder econômico pode ser indicado pela influência que se tem à disposição para 

atuar no mercado. Assim, poder econômico não se resume a uma questão financeira, mas 

sim, a uma questão de influência.
15

  

Salomão Filho apresenta uma concepção neoclássica de poder econômico, segundo 

a qual, este consistiria no poder de optar entre “[...] grande participação no mercado e 

menor lucratividade ou pequena participação e maior lucratividade.”. 
16

 Trata-se de uma 

concepção com raízes na teoria econômica marginalista que parte do pressuposto do 

comportamento racional dos agentes e do modelo de concorrência perfeita
17

. Na 

                                                 

12
 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Defesa da concorrência e globalização econômica: (O controle da 

concentração de empresas). São Paulo: Malheiros, 2002, p. 21-2. 
13

 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Defesa da concorrência e globalização econômica: (O controle da 

concentração de empresas). São Paulo: Malheiros, 2002, p. 22. 
14

 DUTRA, Pedro. A concentração do poder econômico aspectos jurídicos do art. 54, da lei 8884/94. Revista 

do Ibrac, São Paulo, v. 3, n. 8, p.5-24, ago. 1996. P. 6. 
15

 DUTRA, 1996, p. 7.  
16

 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as estruturas. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 

93. 
17

 NUSDEO, Fábio. Curso de economia: introdução ao direito econômico. 7ª ed. rev. atual. e ampl. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. Prefácio de Tercio Sampaio Ferraz Junior, p. 271-2, a concorrência 

perfeita é considerada um parâmetro hipotético para avaliação de situações reais. Apesar de ser dada como 
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inocorrência desse contexto de concorrência perfeita, seria possível/racional que um agente 

tenda a definir preços superiores àqueles formados em uma situação de concorrência 

perfeita.
18

 

Assim, uma concentração econômica se dá por meio da integração do poder 

econômico. A integração de empresas seria um gênero do qual fariam parte a integração 

vertical, a horizontal e o conglomerado. Este gênero congregaria possíveis rumos que uma 

empresa poderia tomar em busca de “crescimento e diversificação”. Este artifício interfere 

diretamente nas condições concorrenciais de um mercado.
19

  

Retomando-se a classificação já citada, do gênero integração, existiriam três 

espécies: (i) integração vertical; (ii) integração horizontal; e (iii) conglomerado.  

Uma integração vertical permite que um empreendimento torne-se próximo de uma 

autossuficiência, pois deixa de adquirir alguma função no mercado.
20

 Ao invés, de buscar 

no mercado uma atividade ou produto, é o próprio agente que os providencia a si mesmo. 

Já uma integração horizontal ocorre entre competidores que ofereçam o mesmo produto ou 

serviço, ou então, um substituto.
21

 Os conglomerados, por sua vez, não são 

convencionados entre agentes com uma relação direta, como ocorre em concentrações 

horizontais, que ocorrem entre competidores. Um conglomerado pode surgir mediante uma 

                                                                                                                                                    

uma construção abstrata, há mercados que conseguem atingir um patamar de similaridade em relação a ela. 

Funciona segundo o “princípio da soberania do consumidor”, pois seria o consumidor o definidor da 

produção. Ainda, neste modelo, encontra-se a formação de preços “natural e objetivamente”, tendo o custo 

marginal como limite mínimo para a definição de preços e para suportar a oferta. Ainda, o autor traz 

condições para a formação de um contexto de concorrência perfeita na p. 271, quais sejam: “a) grande 

número de compradores e de vendedores em interação recíproca; b) nenhum deles suficientemente 

importante a ponto de exercer qualquer influência nas condições de compra ou de venda do produto em 

questão (atomização do mercado); c) homogeneidade do produto objeto das operações; d) plena mobilidade 

dos agentes operadores e de seus fatores, isto é, facilidade de acesso ao mercado e de retirada dele por parte 

de qualquer interessado; e) pleno acesso dos operadores a todas as informações relevantes; f) ausência de 

economias de escala; g) ausência de economias externas (externalidades).” 
18

 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as estruturas. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 

95-6.  
19

 MALARD, Neide Teresinha. Integração de empresas: concentração, eficiência e controle. Revista do 

IBRAC, São Paulo, v. 1, n. 4, p.44-73, nov. 1994, p. 44. 
20

 HOVENKAMP, Herbert. Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and Its Practice. 2nd. ed. St. 

Paul: West, 1999, p. 369: “A firm is vertically integrated whenever it performs for itself some function that 

could otherwise be purchased on the market.”. 
21

 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as estruturas. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 

301. 
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avença entre fornecedores de produtos ou serviços que não possuam qualquer relação entre 

si.
22

 

Desse modo, identificou-se o fenômeno da concentração econômica e suas 

categorias, porém, caberia um esclarecimento sobre as razões pelas quais a concentração 

ocorreria e se fundaria a necessidade de uma supervisão por parte do ente estatal. 

 

2.2 As justificativas da concentração econômica e os efeitos gerados 

 

Como foi apresentado, o exercício de poder de mercado está relacionado com a 

ocorrência de integrações empresariais
23

. Alguns motivos são apontados para a realização 

de concentrações. Primeiro, a concentração pode estar relacionada com o interesse de 

afetar a concorrência
24

.  

Outro motivo seria a vantagem de adquirir uma atividade que já esteja em curso em 

vez de iniciar uma nova e enfrentar a concorrência como um novo participante. A 

diminuição de custos e a geração de economias de escala também podem ser elencadas 

como razões. Ainda, pode haver ganhos financeiros aliados ou não à criação de eficiências. 

Mas, a administração empresarial pode ser a origem da concentração. Administrar grandes 

empreendimentos pode ser sinal de prestígio e justificar uma aquisição por exemplo. 

Porém, a administração de uma empresa pode ser a causa para uma operação em razão da 

qualidade do trabalho. Se os administradores não vêm fazendo um trabalho diligente ou se 

                                                 

22
 HOVENKAMP, Herbert. Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and Its Practice. 2nd. ed. St. 

Paul: West, 1999, p. 551: “[…] a union of completely unrelated products or activities […]”. 
23

 DUTRA, Pedro. A concentração do poder econômico: aspectos jurídicos do art. 54, da lei 

8884/94. Revista do Ibrac, São Paulo, v. 3, n. 8, p.5-24, ago. 1996, p. 9. O autor indica dois modos de se 

chegar à formação de poder econômico, uma delas seria por meio do próprio crescimento, e o outro pela via 

concentracionista. 
24

 Em AREEDA, Phillip; KAPLOW, Louis; EDLIN, Aaron. Antitrust analysis: problems, text, and cases. 6. 

ed. New York: Aspen Publishers, 2004, p. 674, os autores apresentam diferentes objetivos que as 

concentrações tiveram durante várias décadas nos Estados Unidos. Tem-se que, (i) no período entre o fim do 

século XIX início do XX, as concentrações realizadas buscavam a formação de monopólios; (ii) na década de 

1920, o escopo eram os oligopólios e classificadas como horizontais; (iii) nos anos 1940, havia diversificação 

de modalidades; (iv) na década de 1960, houve a formação de muitos conglomerados, (v) nos anos 1980, as 

concentrações se caracterizaram pelas “takeovers”.  
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a preocupação está centrada na futura administração, a articulação de um negócio pode ser 

a solução. As concentrações podem ser proteções para empreendimentos em mau estado 

por não conseguir acompanhar a competição, ou para evitar a aquisição por um agente 

pouco conhecido, ou por ser uma solução fácil.
25

  

Seja qual for o motivo para a formação de estruturas concentradas, estas, após sua 

realização, acabam por gerar efeitos prejudiciais. Integrações verticais podem interferir na 

circulação de insumos, na formação de preços, na entrada de novos concorrentes, por 

exemplo.
26

 Os conglomerados e as integrações horizontais podem ser obstáculos para a 

formação de uma competição em potencial entre os participantes do negócio. 
27

 

O que se percebe é que a criação do poder econômico por meio das operações de 

concentração não seria essencialmente ruim. Na verdade, é o seu exercício de forma 

desarrazoada que gera cautela.
28

 

Não se pode esquecer que uma concentração teria condão de criar benefícios. Por 

isso, apesar de trazer alguns perigos à concorrência, as concentrações podem ser 

consideradas vantajosas em razão do volume de eficiência que podem originar.
29

 Afirma-se 

que  

[...] a concentração é uma técnica economicamente boa, porque racionaliza a 

atividade pela eliminação de custos. Contudo, observe-se que em um caso ou 

outro - horizontal ou vertical – termina existindo, apenas, uma organização que, 

operacionalmente, elimina a concorrência e, considerando-se que este fato reúne 

em seu poder todas as etapas de um processo produtivo, centraliza as condições 

de fixação de preços sem o temor da competição, prejudicando o consumidor.
30

 

 

                                                 

25
 Em AREEDA, Phillip; KAPLOW, Louis; EDLIN, Aaron. Antitrust analysis: problems, text, and cases. 6. 

ed. New York: Aspen Publishers, 2004, p. 674-7.  
26

 HOVENKAMP, Herbert. Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and Its Practice. 2nd. ed. St. 

Paul: West, 1999, p. 377- 80. 
27

 HOVENKAMP, Herbert. Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and Its Practice. 2nd. ed. St. 

Paul: West, 1999, p. 554. 
28

 DUTRA, Pedro. A concentração do poder econômico e a função preventiva do CADE. Revista do 

Ibrac, São Paulo, jan. 1996, p. 8. 
29

 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as estruturas. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 

304. 
30

 BRITO, Edvaldo. Ato de concentração. In: COSTA, Marcos da, MENEZES, Paulo Lucena de; MARTINS, 

Rogério Gandra da Silva. Direito concorrencial: aspectos jurídicos e econômicos: comentários à Lei nº 

8.884/1994 e estudos doutrinários. Rio de Janeiro: América jurídica, 2002, p. 37. 
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Em relação aos efeitos que podem ser criados por uma concentração, destacam-se 

os reflexos sobre os preços e a qualidade. Esses podem sofrer oscilações, impactando no 

bem-estar do consumidor.
31

 

Entende-se que não é um fator relevante a forma pela qual um ato de concentração 

é efetuado, o que importaria, na verdade, seria o fim almejado ou mesmo os efeitos que 

poderia gerar.
 32

 

Assim, a concentração econômica admite diversas razões para sua conformação. 

Não importando a razão pela qual se optou pela criação de um centro de decisão, há que se 

constatar seus efeitos. Sendo estes prejudiciais, mostra-se necessária a verificação de tais 

negócios. 

 

2.3 A proteção da concorrência e o controle de atos de concentração 

 

A verificação de concentrações apenas se mostra essencial em casos de 

potencialidade de dano ao mercado, pois não se pode exterminar a liberdade dos agentes 

econômicos.
33

 

                                                 

31
 FAGUNDES, Jorge. Eficiência econômica em análise antitruste. 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, p. 243-

262, p. 243: “Com efeito, é incontroverso que fusões, aquisições ou joint ventures entre concorrentes podem, 

simultaneamente, gerar pressões tanto para elevações como para reduções de preços (ou qualidade). No 

primeiro caso, em função da eventual redução da concorrência; no segundo, como resultado da obtenção, por 

meio do ato de concentração, de eficiências econômicas estáticas e dinâmicas que se traduzem em reduções 

de custo (e/ou aumento de qualidade).”. 
32

 FARIA, Werter R.. O controle das concentrações de empresas. Revista do Ibrac, São Paulo, v. 7, n. 7, p. 

5-29, 2000, p. 9. O autor está comentando o art. 3º do Regulamento nº 4064, de 21 de dezembro de 1989 que 

é vinculado ao Tratado de Roma. Porém, essa linha também é aplicável ao direito brasileiro. 
33

 NUSDEO, Fábio. Curso de economia: introdução ao direito econômico. 7ª ed. rev. atual. e ampl. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. Prefácio de Tercio Sampaio Ferraz Junior, p. 286: “O controle ou a 

repressão não do poder econômico, porque este é inerente à prática do sistema de mercado, mas ao seu abuso, 

manifestado pelas mais diversas formas, constitui o objeto de toda a legislação de tutela da concorrência ou 

antitruste. Por essa razão, tais leis existem em todos os países cuja economia se baseie no mercado ou a ele se 

atribuam parte significativa das decisões econômicas. O contrário seria revogar o princípio da liberdade 

econômica, fulcro do mesmo mercado, pois no jogo econômico a liberdade pode ser tolhida com igual 

eficiência tanto pelo poder político, quanto pelo poder econômico.”. 
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No Brasil, a proteção das relações econômicas no contexto concorrencial começou 

a ser tratada nos textos constitucionais a partir da década de 1930. Em relação à 

Constituição Federal de 1934, há que se destacar a inovação introduzida no Título IV 

dedicado exclusivamente ao tema da ordem econômica. Já no art. 115 “caput” é preservada 

a “liberdade econômica”:  

Art 115 - A ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da 

Justiça e as necessidades da vida nacional, de modo que possibilite a todos 

existência digna. Dentro desses limites, é garantida a liberdade econômica.
34

  

 

Ainda, sobre o assunto da concorrência, não é dada tanta relevância, dedicando-se 

apenas um artigo para tratar das hipóteses em que é permitida a instauração de um 

monopólio estatal:  

Art 116 - Por motivo de interesse público e autorizada em lei especial, a União 

poderá monopolizar determinada indústria ou atividade econômica, asseguradas 

as indenizações, devidas, conforme o art. 112, nº 17, e ressalvados os serviços 

municipalizados ou de competência dos Poderes locais.
35

  

Na Carta de 1937, o tema da concorrência é tratado de forma mais explícita. O 

objetivo era esclarecer a opção intervencionista do governo, como se percebe no art. 135:  

Art 135 - Na iniciativa individual, no poder de criação, de organização e de 

invenção do indivíduo, exercido nos limites do bem público, funda-se a riqueza e 

a prosperidade nacional. A intervenção do Estado no domínio econômico só se 

legitima para suprir as deficiências da iniciativa individual e coordenar os fatores 

da produção, de maneira a evitar ou resolver os seus conflitos e introduzir no 

jogo das competições individuais o pensamento dos interesses da Nação, 

representados pelo Estado. A intervenção no domínio econômico poderá ser 

mediata e imediata, revestindo a forma do controle, do estimulo ou da gestão 

direta.
36

 

                                                 

34
 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. CASA CIVIL. SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS 

JURÍDICOS. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (de 16 de julho de 1934). 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm >. Acesso: 11-ago-

2014, art. 115, caput.  
35

 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. CASA CIVIL. SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS 

JURÍDICOS. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (de 16 de julho de 1934). 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm >. Acesso: 11-ago-

2014, art. 116. 
36

 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. CASA CIVIL. SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS 

JURÍDICOS. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (de 10 de novembro de 1937). 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm>. Acesso: 11 ago. 

2014, art. 135. 
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O tema da concorrência é tratado pela Constituição de 1946 como uma repetição do 

regime anterior das hipóteses de monopólio estatal, como determina o art. 146:  

A União poderá, mediante lei especial, intervir no domínio econômico e 

monopolizar determinada indústria ou atividade. A intervenção terá por base o 

interesse público e por limite os direitos fundamentais assegurados nesta 

Constituição.
37

 

O Título III da Carta de 1967 traz princípios reitores da ordem econômica em seu 

art. 157, “caput” e incisos. Dentre tais princípios, destaca-se a preocupação com a 

liberdade de atuação no mercado. A livre concorrência, atualmente, é tida como um 

princípio da ordem econômica no art. 170, inciso IV.
38

 A livre concorrência, atualmente, é 

tida como um princípio da ordem econômica.
39

 

Em termos de legislação infraconstitucional, há textos dispondo sobre a proteção da 

economia popular como o Decreto-lei nº 869/1938 e o Decreto-lei nº 7.666/1945. A Lei nº 

4.137/1962 apesar de não ter tido a efetividade esperada, teve o condão de iniciar a 

institucionalização da defesa da concorrência no Brasil.
40

  

Sugere-se que a concentração econômica tornou-se um assunto relevante no 

contexto normativo brasileiro a partir de 1938, com a promulgação do Decreto-lei nº 869, 

de 18 de novembro de 1938. Anteriormente a este texto, havia as disposições 

constitucionais de 1934, arts. 115 a 117, e 1937, art. 135. Mas, tal normativização das 

concentrações se dirigia no campo penal e ocorria após a execução do ato. Seu julgamento 

era de competência do Tribunal de Segurança Nacional. Entretanto, o decreto não atingiu 

                                                 

37
 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. CASA CIVIL. SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS 

JURÍDICOS. Constituição dos Estados Unidos do Brasil (de 18 de setembro de 1946). Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm>. Acesso: 12 ago. 2014. 
38

 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. CASA CIVIL. SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS 

JURÍDICOS. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm>. Acesso: 11 ago. 2014. 
39

 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. CASA CIVIL. SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS 

JURÍDICOS. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso: 11 ago. 2014, art. 170, inciso 

IV: “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 

fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios: [...]IV - livre concorrência;”. 
40

 FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Concorrência como tema constitucional: política de estado e de 

governo e o Estado como agente normativo e regulador. Revista do IBRAC, São Paulo, v. 16, n. 1. 2009, p. 

170-1. 
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um patamar satisfatório de aplicabilidade. Ainda, na mesma lógica repressiva, fundou-se a 

Comissão de Defesa Econômica (CDE), por meio do Decreto-lei nº 4.807, de 7 de outubro 

de 1942. Mais tarde, foi editado o Decreto-lei 7.666, de 22 de junho de 1945, também 

conhecido como Lei Malaia. Apesar de não ter originado os efeitos esperados, tem sua 

importância, pois (i) classificou o tema como ilícito do âmbito administrativo; (ii) 

estipulou a obrigatoriedade do controle; e (iii) determinou a fundação da Comissão 

Administrativa de Defesa Econômica (CADE). Recorde-se que, nesse texto, previa-se que 

o controle seria prévio e não posterior.
41

 

Em 1946, o Texto Constitucional trazia a preocupação com as concentrações, como 

pode ser visto em seu art. 148 a qual foi regulamentada pela Lei nº 4.137, de 10 de 

setembro de 1962.
42

 O objetivo era verificar a licitude das concentrações.
43

  

Na época da redemocratização e da introdução de princípios neoliberais, foi editada 

a Lei nº 8.158/1991. Esperava-se que este documento fosse sedimentar o aparato de 

controle da concorrência, porém os resultados práticos mostraram-se decepcionantes. 

Entretanto, o texto acrescentou mais uma instância para a realização da fiscalização da 

competição: a Secretaria Nacional de Direito Econômico (SNDE). Esta entidade acabou 

funcionando em cooperação com o CADE.
44

 

O controle de estruturas, no Brasil, foi inaugurado com a Lei nº 8.884/1994. 

Entretanto, controlar estruturas não significa barrar a dinâmica do mercado por completo. 

Diferentemente, procura-se, com esse instrumento, evitar uma situação em que um ou 

poucos participantes atuem de forma abusiva. A justificativa para esse mecanismo de 

                                                 

41
 MARTINEZ, Ana Paula. Histórico e desafios do controle de concentrações econômicas no Brasil. 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. p. 21-59, p. 22-4. 
42

 MARTINEZ, 2011, p. 27-8. 
43

 FARIA, Werter R.. O controle das concentrações de empresas. Revista do Ibrac, São Paulo, v. 7, n. 7, p. 

5-29, 2000, p. 12: “O legislador regulamentou a disposição constitucional, e descreveu meios ou processos 

para realizar concentrações de empresas, cuja ilicitude residia no objetivo ou finalidade de denominar os 
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de empresa nova, seja pela alteração na propriedade ou gestão de uma delas ao menos.”. 
44

 FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Concorrência como tema constitucional: política de estado e de 

governo e o Estado como agente normativo e regulador. Revista do Ibrac, São Paulo, v. 16, n. 1. 2009. p. 

170-1. 
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proteção é encontrada na microeconomia a qual se basearia no parâmetro racional de 

conduta. Segundo essa abordagem, é “[...] possível presumir que uma posição de excessiva 

concentração de poder tenderá a ser utilizada de forma abusiva.”.
45

 

O §1º do art. 54, estabelecia condições para sejam autorizados atos de concentração 

que acabem por lesar a concorrência. Em seus quatro incisos, foram estabelecidas 

condições para que, mesmo em tais circunstâncias, seja possível a aprovação do ato de 

concentração. A primeira condição seria a criação de benefícios resultantes do ato 

negocial, como a ampliação da produtividade por exemplo. Outro requisito seria o 

compartilhamento dos frutos benéficos do negócio os consumidores, ou seja, não seriam 

apenas as partes negociais que aufeririam os resultados positivos. Mas, o ato não poderá 

exterminar a concorrência, havendo a terceira condição de autorização: o ato somente 

deverá ser capaz de somente restringir a competição. O último requisito seria evitar que a 

ocorrência de um abuso. A operação deve ser realizada para fins determinados, podendo 

gerar uma restrição, porém sem que ela se expanda para além do delineamento do 

negócio.
46

  

O §2º do art. 54 acrescenta mais duas circunstâncias que deveriam ser atendidas 

quando não fosse possível cumprir todas as condições do § 1º. Bastaria que o negócio fosse 

planejado para cumprir três dos requisitos elencados e satisfazer mais duas hipóteses: (i) 

“por motivo preponderantes da economia nacional e do bem comum”; (ii) resguardo do 

“consumidor ou usuário final”.
47

  

A Lei nº 12.529/2011, além de alterar a organização da entidade competente, 

também trouxe inovações em relação ao controle de atos de concentração, tanto em relação 

                                                 

45
 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as estruturas. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 

17. 
46

 BRASIL. Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994. Transforma o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE) em Autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem 

econômica e dá outras providências.. Presidência da República Casa Civil Subchefia Para Assuntos 

Jurídicos. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8884.htm>. Acesso em: 20 nov. 2014, 

art. 54, § 1º. 
47

 BRASIL. Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994. Transforma o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE) em Autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem 

econômica e dá outras providências.. Presidência da República Casa Civil Subchefia Para Assuntos 

Jurídicos. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8884.htm>. Acesso em: 20 nov. 2014, 

art. 54, § 2º. 
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aos procedimentos quanto em relação aos critérios de discernimento de uma 

concentração.
48

  

O controle de concentrações está estipulado nos arts. 53 a 63, tratando do 

procedimento administrativo e no art. 88 o qual trata da definição de ato de concentração 

para fins de controle. 

O conceito “de ato de concentração”, atualmente, é encontrado no art. 90 da lei de 

defesa da concorrência vigente, a Lei nº 12.529/2011. Na legislação anterior, também era 

possível identificar uma concepção de “ato de concentração”.
49

 Mas, a prescrição em vigor 

mostra-se mais específica que a revogada.  

A Lei nº 8.884/1994 trazia, em seu art. 54, uma cláusula aberta para a identificação 

de atos de concentração o que poderia ser considerado como uma decisão prudente tomada 

pelo legislador em razão da flexibilidade jurídica que uma concentração pode admitir.
50
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 CARVALHO, Vinícius Marques de. Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011. In: CORDOVIL, Leonor et 

al. Nova Lei de Defesa da Concorrência Comentada: Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011, p. 33 e 37.  
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Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica; altera a Lei no 

8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo 

Penal, e a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei no 8.884, de 11 de junho de 1994, 

e a Lei no 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá outras providências.. Presidência da República Casa Civil 

Subchefia Para Assuntos Jurídicos. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2011/Lei/L12529.htm>. Acesso em: 20 nov. 2014.  

BRASIL. Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994. Transforma o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE) em Autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem 

econômica e dá outras providências.. Presidência da República Casa Civil Subchefia Para Assuntos 

Jurídicos. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8884.htm>. Acesso em: 20 nov. 2014.  
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 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Defesa da concorrência e globalização econômica: (O controle da 

concentração de empresas). São Paulo: Malheiros, 2002, p. 22: “É extremamente ampla a gama das possíveis 
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Ainda, em reforço a esse entendimento DUTRA, Pedro. A concentração do poder econômico aspectos 
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A Lei nº 12.529/2011 estreitou as hipóteses jurídicas de que uma concentração 

pode dispor. Conclui-se que essa alteração expressa um apreço maior conferido à 

segurança jurídica.
51

 

Comparando os dispositivos legais sobre o conceito de atos de concentração, tem-se 

o seguinte: 

Tabela 1 – Conceito de ato de concentração nas leis de defesa da concorrência mais 

recentes 

Art. 54, caput da Lei nº 8.884/1994 Art. 90 da Lei nº 12.529/2011 
“Art. 54. Os atos, sob qualquer forma 

manifestados, que possam limitar ou de qualquer 

forma prejudicar a livre concorrência, ou resultar 

na dominação de mercados relevantes de bens ou 

serviços, deverão ser submetidos à apreciação do 

CADE.”52 (grifos nossos) 

“Art. 90. Para os efeitos do art. 88 desta Lei, 

realiza-se um ato de concentração quando: 

I - 2 (duas) ou mais empresas anteriormente 

independentes se fundem; 

II - 1 (uma) ou mais empresas adquirem, direta ou 

indiretamente, por compra ou permuta de ações, 

quotas, títulos ou valores mobiliários conversíveis 

em ações, ou ativos, tangíveis ou intangíveis, por 

via contratual ou por qualquer outro meio ou 

forma, o controle ou partes de uma ou outras 

empresas; 

III - 1 (uma) ou mais empresas incorporam outra 

ou outras empresas; ou 

IV - 2 (duas) ou mais empresas celebram contrato 

associativo, consórcio ou joint venture. 

Parágrafo único. Não serão considerados atos de 

concentração, para os efeitos do disposto no art. 88 

desta Lei, os descritos no inciso IV do caput, 

quando destinados às licitações promovidas pela 

administração pública direta e indireta e aos 

contratos delas decorrentes.”53 (grifos nossos) 

Fonte: www.planalto.gov.br. 
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Como se observa, o art. 54 não explicita uma obrigatoriedade formal em relação às 

possibilidades jurídicas que uma concentração poderia manifestar, apenas determina 

condições para que seja detectada. O relevante era constatar a existência de uma 

“integração do poder econômico”.
54

 

Já o art. 90, em vigor, traz de forma explícita os tipos considerados “atos de 

concentração”. Com tais definições, demonstra-se um cuidado com o administrado que 

passou a ter mais previsibilidade em relação a quais negócios poderão se sujeitar à 

apreciação do CADE.
55

 Mesmo propiciando benefícios, a alteração legal acabou recebendo 

críticas em relação aos efeitos contrários que pode acarretar.
56

 

Assim, tem-se, atualmente, de forma consolidada, o exame dos atos de 

concentração pelo CADE. A entidade teria, assim, a função de emitir um juízo sobre a 

licitude de tais atos para que estes perdurem no tempo. 

                                                 

54
 ANDERS, Eduardo Caminati. Título VII Do controle de concentrações: Capítulo I Dos atos de 

concentração. In: CORDOVIL, Leonor et al. Nova Lei de Defesa da Concorrência Comentada: Lei 

12.529, de 30 de novembro de 2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 195-215, p. 201. 
55

 ANDERS, Eduardo Caminati. Título VII Do controle de concentrações: Capítulo I Dos atos de 

concentração. In: CORDOVIL, Leonor et al. Nova Lei de Defesa da Concorrência Comentada: Lei 

12.529, de 30 de novembro de 2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 195-215. P. 202: “A Lei 

12.529/2011, com sua redação objetiva, não comporta a interpretação de que apenas os atos aptos a 

prejudicar a concorrência deveriam ser submetidos à análise do CADE. O art. 90 é categórico: serão 

considerados atos de concentração para fins do art. 88 o negócio jurídico que se enquadrar em uma das 

quatro hipóteses previstas nos incisos de I a IV. Ou seja, tratando-se de um negócio jurídico, cuja hipótese 

esteja prevista nos incisos de I a IV, do art. 90, e sendo preenchidos os dois índices de jurisdição do art. 88, 

deverá tal ato ser submetido à análise do Cade.”. Ainda, o autor ressalta a previsibilidade que as hipóteses do 

art. 90 inserem no ordenamento jurídico, p. 203: “Não obstante, para que o controle de estruturas seja mais 

eficiente, é fundamental possibilitar ao administrado identificar com clareza as hipóteses de negócios 

jurídicos que precisam passar pela análise e aprovação da autoridade concorrencial. Nesse sentido, a Lei 

12.529/2011 representa um avanço em relação à Lei 8.884/1994. Entretanto, ao prever as hipóteses de 
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 TAUFICK, Roberto Domingos. Nova Lei Antitruste Brasileira: A Lei 12.529/2011 Comentada e a 

Análise Prévia no Direito da Concorrência. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 460: “Ao incorporar da 
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Caberia um exame mais detalhado sobre esta atribuição do CADE, qual seja, o 

julgamento de atos de concentração a partir de uma perspectiva jurídica. 
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3 A FUNÇÃO JULGADORA E A ATUAÇÃO DO CADE EM ATOS DE 

CONCENTRAÇÃO 

 

 

Feita a remissão à função de controle de concentrações, seria necessário analisar de 

forma mais detida como esta se desenvolve, isto é, em uma abordagem sobre a tomada de 

decisão. 

Por isso, o capítulo inicia-se com a apresentação das diferenças entre os 

conhecimentos econômico e jurídico e seu reflexo na decisão. Em seguida, verifica a 

especificidade da decisão do CADE como uma decisão jurídica, é apresentada a estrutura 

da forma de aplicação do direito em relação aos atos de concentração. 

Ainda, é formulada uma reflexão sobre o poder discricionário do CADE quando da 

tomada de decisão sobre os atos de concentração e a vinculação a termos marcados pela 

indefinição. 

Por fim, é apresentado o resultado prático do exercício da função de controle do 

CADE por meio da apresentação da pesquisa empírica realizada para a aferição da 

aplicação da eficiência pela autarquia em atos de concentração. 

 

3.1 Decisão jurídica e decisão econômica 

 

Antes de tratar da utilização do conceito de eficiência pelo CADE no controle de 

atos de concentração, seria apropriado fazer uma reflexão sobre o fenômeno da decisão. 

Mas, o tema da decisão não se restringe ao direito. É possível falar em decisão econômica, 

por exemplo. Se existem tais possibilidades, faz-se necessário saber se a decisão do CADE 

exprime um enunciado que equivale a uma decisão jurídica ou a uma decisão econômica.  
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O tema da decisão é tão importante ao mundo jurídico que acaba afetando sua 

essência científica. Dizer que o saber jurídico consiste pura e simplesmente em um 

conteúdo de natureza descritiva não parece corresponder à realidade da teoria do direito. 

Como se sabe, não basta ao estudioso levantar as hipóteses interpretativas no momento de 

estudo de seu objeto, mas indicar uma possibilidade como aplicável.
57

  

Ao contrário do que foi propagado, o jurista não se limita à descrição das normas 

jurídicas tarefa também conhecida como criação de proposições jurídicas. Kelsen se 

esmerou em apartar as concepções de “norma jurídica” e de “proposição jurídica”, 

delimitando o alcance do trabalho dos juristas. Nesse contexto, “norma jurídica” teria um 

caráter prescritivo, e a “proposição jurídica”, por sua vez, seria descritiva
58

.  

Não se está defendendo que o jurista deveria ter poder de emanar normas jurídicas, 

mas percebe-se que a descrição realizada acaba se expandindo sua influência e serve, em 

alguma medida, como inspiração na aplicação do direito. Bobbio esclareceu que a 

formulação de Kelsen não se verificava e que, na verdade, a própria teoria desenvolvida 

teria um caráter prescritivo, pois ela “prescreve descrever”
59

. 
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  BOBBIO, Norberto. Ser e dever ser na ciência jurídica. In: BOBBIO, Norberto. Direito e poder. São 

Paulo: Editora Unesp, 2008. Cap. 2. p. 55-87. Tradução de Nilson Moulin, p. 65. 
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Direito e economia apresentam similaridades. Se tomadas concepções simples tanto 

da economia como do direito, em termos acadêmicos, lembra-se que ambas as disciplinas 

concentram-se no estudo do comportamento humano.
60

 

Entretanto, apesar dessa semelhança que parece ser essencial, houve um 

distanciamento dos saberes econômico e jurídico que, provavelmente, foi ocasionado pelo 

excessivo enfoque teorético, especialmente, a abordagem matemática dada ao estudo da 

moeda, e intensificado pela pesquisa sobre a tomada de decisão. O marco divisório seria a 

análise da decisão. Porque, embora as disciplinas convergissem, no início, em razão do 

interesse sobre o comportamento humano, as construções teóricas criadas para explicar o 

tema da decisão. Enquanto a decisão econômica foi reportada como um desfecho de um 

processo racional, o estudo da decisão jurídica tomou o rumo contrário, aproximando-se da 

irracionalidade. Assim, as disciplinas acabaram divergindo e se afastando.
61

 

Mas, existem diferenças marcantes entre o trabalho dos juristas e dos economistas. 

A atividade de um advogado seria marcada pela atuação em uma relação processual que 

resultaria em um desfecho que pode ser benéfico ou prejudicial para seu cliente. Um 

economista, ao contrário, não trabalha com a indeterminação dos termos legais, nem com o 

desenvolvimento da relação processual. Mas, objetiva fazer previsões sobre quadros 

econômicos que não estão atreladas a um juízo de certeza ou erro. Ademais, há uma 

diferença em relação aos termos compartilhados em cada profissão. Entre os juristas, há 

muitos termos técnicos que tem seu sentido atribuído legalmente ou judicialmente, de 

modo que, todos podem saber seu conteúdo. Na economia, não haveria a possibilidade de 

um consenso terminológico como ocorre na área jurídica.
62

 Assim, tem-se que as 
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atividades são díspares, porém não são excludentes, com a possibilidade de instituição de 

parcerias.
63

  

Nesse sentido, ainda em relação à questão da impossibilidade de definir os termos, 

de fato, esta seria uma diferença importante a ser considerada. No mundo jurídico, um 

termo pode ser definido em sua aplicação e, com isso, gerar mais segurança e estabilidade. 

Porém, não existiria uma instância parecida no campo econômico. Um termo com muitos 

sentidos nunca chegaria a ter um conteúdo definitivo, acabaria permanecendo a discussão 

sobre seu estado polissêmico. 

Mais ainda, aí está uma diferença relevante entre direito e economia, pois a medida 

da decisão econômica está na eficiência ou custo gerado, enquanto a decisão jurídica 

pauta-se pela legalidade. Assim, cada área tem um parâmetro específico de avaliação de 

decisões.
64

 

A decisão jurídica distingue-se da decisão econômica, porque consiste na 

adjudicação ou na manifestação de um julgamento. Uma decisão econômica não teria por 

objetivo a formação de um juízo, mas sim, tem-se uma avaliação de determinada situação 

com vista ao aprendizado.
65

  

Esse é um ponto crucial para diferenciar uma decisão econômica de uma decisão 

econômica. Uma norma jurídica objetiva ou a criação de um juízo sobre um fato já 
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concluído, relação norma/passado, ou a formulação de objetivos e expectativas sobre 

acontecimentos que irão se concluir, relação norma/futuro.
66

  

Na primeira hipótese, a relação norma/passado consiste na imputação em que se 

“[...] qualifica o ocorrido como proibido, permitido e obrigatório.”. Uma norma especifica 

qual seria a conduta que se espera do destinatário, mesmo que este não a cumpra em todos 

os momentos. Seu descumprimento não significa a perda da validade da prescrição. Mas, 

pode acarretar uma consequência jurídica. Assim, a decisão jurídica seria definida como 

“[...] a decisão do conflito perante um juiz.”. Em relação ao futuro, o direito cria 

expectativas sobre condutas futuras, como a prescrição de cláusulas contratuais de acordos 

que ainda irão se concretizar no decorrer do tempo.
67

 

Diferentemente, no campo da economia, o objetivo é diferente. Não se trata de criar 

juízos de valor ou imputar uma consequência ao descumprimento de uma prescrição. A 

análise de uma situação vivenciada seria catalogada como uma série de decisões 

econômicas que poderiam ser interpretadas como boas ou ruins. São averiguados os 

critérios utilizados para a tomada de decisão. Se a decisão estava amparada por uma 

justificativa racional, ou se foi realizada uma contraposição entre perda e ganhos de forma 

adequada. São informações sobre o desenrolar dos fatos que podem servir como uma 

espécie de estudo de caso para uma finalidade de aprendizado.
68

 

Mesmo com as diferenças apontadas, ainda seria possível admitir alguma forma de 

articulação entre direito e economia. Dentre as possibilidades, está o direito da 

concorrência, em especial, os atos de concentração em que haveria a imposição de uma 

restrição, o antigo compromisso de desempenho. Se as metas não forem alcançadas, seria a 

hipótese de reverter a decisão de aprovação e o ato seria considerado ilícito.
69
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Assim, não seria possível admitir que o direito seria um conjunto de regras 

ensimesmado, mas que seja capaz de oferecer respostas apropriadas às realidades e 

temáticas novas:  

[...] o raciocínio jurídico e a boa dogmática jurídica não são surdos aos saberes 

alheios e se dão conta de que vários objetos constituídos por outras disciplinas 

são a matéria prima sobre a qual decidem. Embora decidindo segundo regras, o 

jurista sabe que o objeto de sua decisão, o caso sobre o qual ele quer aplicar as 

regras, não são as regras mesmas, mas as relações entre as pessoas e estas são 

explicadas e constituídas por muitos saberes que não apenas o direito.
70

  

Acontece que a área do direito à concorrência é considerada um ponto de 

intersecção entre a economia e o direito, sendo pacífica a aplicação dos conhecimentos 

vinculados à análise econômica do direito
71

. 

Apesar de a composição do CADE variar entre juristas e economistas e, em muitos 

casos, os julgadores são economistas, isso não faz da decisão proferida pelo conselho uma 

decisão de natureza mista, ou mesmo de natureza econômica. De fato, ao tratar da 

jurisprudência do CADE, ou do conjunto de julgamentos de atos de concentração, o 

estudioso está diante de um conjunto de decisões jurídicas. 

 

3.2 Aplicação do direito e direito da concorrência 

 

É possível conceituar “jurisprudência” como “[...] as decisões emanadas dos órgãos 

judiciários, isto é, dos tribunais.”
72

 Entende-se, aqui, as mais diversas instâncias de 

tribunais.
73
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A averiguação de um caso concreto toma o seguinte sentido: primeiro, o fato em si 

se concretiza na realidade social. Em seguida, reconhece-se qual norma jurídica seria mais 

adequada ao caso. Tal norma é interpretada e criticada. E, por fim, ocorre a aplicação da 

norma jurídica ao fato. Esse seria o caminho da criação da aplicação jurídica.
74

 

Trata-se de um tema que envolve diversas questões, como a comprovação dos fatos 

alegados, o princípio do livre convencimento do juiz e as “regras da arte de julgar”.
75

  

Em relação aos sujeitos competentes para realizar a aplicação jurídica, estão os 

magistrados e os agentes do Poder Executivo, incluindo-se aqueles que atuam na 

Administração Pública. Ainda, é possível indicar que juristas e advogados também aplicam 

o direito quando formulam pareceres ou opinam sobre processos, ou quando representam o 

interesse de seus clientes em uma relação processual.
76

 

Na abordagem pura, aquele que aplica a norma jurídica somente tem a competência 

para fazê-lo se houver uma norma superior determinando sua competência e o processo a 

ser observado para a aplicação. Assim, a aplicação da norma jurídica insere-se em um 

panorama mais amplo, qual seja, a estrutura do ordenamento jurídico. A aplicação 

normativa ganha o aspecto de criação de uma norma jurídica individual
77

 e de patamar 

inferior àquela que institui o processo a ser seguido, o órgão criador e seu conteúdo. 

Assim, a criação normativa e a aplicação acabam por se entrelaçar nessa perspectiva.
78

 

Mais ainda, ao apreciar uma norma jurídica, percebe-se que seria qualificada como 
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executiva e produtiva simultaneamente. Isso porque representaria a execução da norma 

superior a ela e delimitaria parâmetros para a produção das normas inferiores a ela.
79

  

Percebe-se que as normas que organizam mecanismos de decisão são relevantes 

para o ordenamento jurídico. Já foram chamadas de normas de julgamento, pois tornam 

possível identificar o descumprimento normativo, ao tratar de procedimento e conceitos, 

como “juiz”, “tribunal”, “jurisdição”, “julgamento”, e impor uma sanção.
80

 

Formalmente, uma decisão jurídica pode ser associada a uma estrutura silogística 

formada por uma premissa maior, uma premissa menor, e uma conclusão ou o que o autor 

chama de “ato decisório stricto sensu”.
81

  

A premissa maior corresponderia à norma geral que institucionaliza a decisão. Já a 

premissa menor corresponderia à exposição do conflito que provocou a criação normativa 

da decisão. E, a conclusão, o ato decisório no sentido estrito. Esta seria a estrutura 

silogística aproximada à decisão jurídica.
82

  

Ressalte-se que esta construção serve a qualquer tipo de decisão jurídica. Pode ser 

proveniente do Poder Judiciário, como da Administração. E, na hipótese se aplicação da 

Constituição por meio da criação de uma lei, a decisão do Poder Legislativo também pode 

ser considerada como decisão jurídica.
83
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Apesar de uma estrutura que engloba elementos importantes para a o 

direcionamento da decisão jurídica, encerrar o estudo da aplicação da norma na concepção 

de silogismo não faz jus às especificidades do fenômeno.
84

 

A tarefa do julgador é expressa da seguinte forma: (i) detectar a norma jurídica a 

ser aplicada a qual dispõe de hipótese e conseqüência; (ii) caracterização fática tendo como 

parâmetro a hipótese normativa; e (iii) a formulação da conseqüência. É importante deixar 

claro se o conjunto fático corresponde ao posto na hipótese. Por isso, destaca-se a função 

dos peritos. Tais profissionais conseguem determinar “[...] o significado e [...] o alcance de 

certos indícios [...]. Ademais, algumas realidade são tão específicas que não se pode 

descartar a utilização de conhecimentos teóricos e técnicos.
85

  

Esta seria uma estrutura que, tradicionalmente, se vincula à decisão jurídica, sendo 

esta concebida como a “construção do juízo deliberativo do juiz”.
86

 Antigamente, indicava-

se que a dificuldade era a premissa menor, isto é, o enunciado relativo ao fato. Mas, 

recentemente, constatou-se que o problema se estendia à premissa maior aquela que se 

relaciona com o conteúdo normativo.
87

  

Quanto à premissa maior, um problema está compreendido na teoria do suposto 

fático. Segundo essa abordagem, a norma jurídica não se organizaria mediante uma 

hipótese descritiva, mas sim como uma tipificação de um comportamento, isto é, apresenta 

um forte traço prescritivo. Além disso, necessita de interpretação para ser aplicada. Outra 

questão seria a preocupação com as regras decisórias, isto é, regras voltadas para o 

procedimento adotado para que se chegue a uma decisão, como proibição do “non liquet”, 

ou o princípio da legalidade.
88

 

Há, ainda, a questão da formulação da premissa maior e a sujeição do julgador ao 

direito. Apesar de existir tal vinculação, há espaço para a formação de juízos em casos de 
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conceitos indeterminados e discricionariedade. Os conceitos indeterminados exigem que o 

julgador, ao aplicá-los, determine de forma expressa seu sentido. A discricionariedade está 

ligada à concepção de julgamento razoável. 
89

 

No direito da concorrência, a apreciação de atos de concentração é feita pela 

autoridade antitruste em um âmbito administrativo. É ela que formulará a premissa maior, 

com base nos dispositivos legais e interpretará o conjunto probatório, construindo a 

premissa menor. Esta seria basicamente construída a partir de informações de cunho 

econômico o que não retira a juridicidade da tarefa do CADE.  

É clara a influência do conhecimento econômico na seara do direito da 

concorrência. São utilizados diversos conceitos na formulação de juízos em casos 

concorrenciais.
90

 

Venâncio Filho, citando um trecho do relatório do Comitê Nacional da 

Procuradoria Geral dos Estados Unidos sobre leis concorrenciais, destaca que a opinião da 

entidade em relação a esse tema. Muito se discutia entre os economistas no campo teórico 

sobre a concepção de competição exequível, provavelmente referia-se a “workable 

competition”. Apesar de o debate ser relevante para o desenvolvimento teórico da matéria, 

não seria de todo benéfico para a aplicação das leis da concorrência, porque os critérios de 

julgamento são encontrados na legislação, ou na jurisprudência, e não advêm de uma fonte 

da teoria econômica.
91

  

Assim, tem-se que o conhecimento econômico nas decisões dos CADE são 

essenciais para a construção da premissa menor da estrutura silogística da aplicação do 

direito, porém esse fato não altera a natureza jurídica dessa operação. 
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3.3 Dificuldades para a formulação da premissa maior 

 

Como foi visto, a premissa maior acaba sendo um ponto de reflexão, pois depende 

de uma construção hermenêutica. Por vezes, o intérprete/aplicador acaba tendo 

encontrando obstáculos para encontrar a solução de um caso. 

Uma dificuldade encontrada é utilização de termos indeterminados nas legislações. 

Termos indeterminados, juntamente com conceitos discricionários, são objeto de disputa 

doutrinária. Para Ferraz Júnior, a diferença entre esses conceitos está na atividade criadora 

de sentido por parte do aplicador: 

“Diz-se indeterminado o conceito que, apesar de vago e ambíguo, admite 

determinação por meio de interpretação. Ou seja, o conceito é indeterminado 

mas não é indeterminável. Por isso, de uma interpretação que lhe dá uma 

determinação cabe recurso na pressuposição de que ele aponta para variáveis 

que, preenchidas, apontam para uma certa regularidade. Assim, a interpretação 

de um conceito indeterminado não se renova em cada ato de aplicação, mas em 

cada ato de aplicação fortalece um sentido que se estandartiza. Já o conceito 

discricionário não gera estandartização, mas a cada decisão o sentido é sempre 

removido.”
92

 

No controle de atos de concentração, um critério importante para solucionar o 

problema da ilicitude das concentrações é a eficiência. Porém, trata-se de um conceito 

aberto, suscetível a receber diferentes interpretações.
93

 

Assim, caberia ao julgador optar por um sentido a fim de aplicar as normas regentes 

aos fatos. No caso dos atos de concentração, a apreciação da concentração deve pautar-se 

pela eficiência a fim de que se verifique sua licitude. Como a eficiência constitui um termo 
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sem um sentido determinado caberia ao aplicador descobrir o sentido do termo para a 

aplicação. 

Mas, aferir como essa tarefa é realizada depende de um acompanhamento prático, 

isto é, da aplicação da norma ao caso concreto. Caberia, assim, analisar a jurisprudência 

criada. 

 

3.4 O CADE e os julgamentos de atos de concentração 

 

Como estudar a aplicação do conceito de eficiência nos julgamentos de atos de 

concentração pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica?  

Desde logo, percebe-se que existe na própria pergunta um enfoque institucional 

importante. Trata-se da escolha de uma autarquia federal como entidade emanadora de 

decisões sobre as integrações econômicas que são engendradas no mercado. Mas, este seria 

uma espécie de pressuposto para respondê-la. 

Primeiro, há um limite temporal. Os atos de concentração começaram a ser julgados 

pelo CADE em 1994, com a vigência da lei de defesa da concorrência, a lei nº 8.884/1994. 

Assim, o ano de 1994 seria um marco inicial. Mesmo com a mudança legislativa, com a 

publicação da lei nº 12.529, a função julgadora do CADE se manteve. Então, até a 

atualidade, as integrações ainda fazem parte da pauta dos trabalhos do conselho.  

Adequando esses fatos à pesquisa realizada, foi definido o limite do mês de junho 

de 2014. Não só para garantir a execução da investigação, mas também porque essa época 

marcou vinte anos da vigência da obrigatoriedade da verificação de atos de concentração, 

obviamente, quando preenchidos os limites legais. 

Em relação ao limite temporal, ficou delineado o período de vinte anos de análise 

de concentrações, entre os anos de 1994 e 2014. 
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Mas, simplesmente, demarcar um intervalo de vinte anos sugere mais elementos 

restritivos para que seja possível encontrar um grupo de atos de concentração a serem 

estudados mais profundamente. 

Fica evidenciado que seria inevitável a eleição de mais um componente restritivo. 

E, assim optou-se por recolher apenas os atos de concentração que tivessem sofrido alguma 

forma de restrição. 

Essa escolha se fundamenta em uma interpretação jurisprudencial criada pelo 

CADE segundo a qual somente haveria a discussão sobre o tema da eficiência se a 

operação gerasse algum dano à concorrência ou tendesse a dominar o mercado. Isso 

porque, na jurisprudência do CADE, casos em que não houver o perigo de ocorrência de 

prejuízo, não deveriam, obrigatoriamente, trazer uma análise de eficiência.
94

 

Nesse sentido, a primeira condição para sejam aferidas as eficiências geradas na 

concentração seria a criação, ou a possibilidade de criação, de prejuízos à competição. 

Então, fazendo o caminho inverso, seria possível afirmar que, nos casos em que houve 

alguma forma de efeito deletério à competição, deveria haver uma averiguação das 

eficiências. 

E, se houver dano à concorrência, provavelmente, teria havido a aplicação de 

alguma forma de restrição, ou mesmo a reprovação do ato de concentração. 
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08012.005425/1999-64), ou seu exercício (AC 08012.000514/1998-24). Em FRANCESCHINI, José Inácio 

Gonzaga. Lei da concorrência interpretada pelo CADE. São Paulo: Singular, 1998, p. 434-5, o autor 

lembra as operações discutidas nos AC 160/1997 e AC 143/1997 em que houve a acolhida do mesmo 

entendimento. 
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Se tiver sido aplicada alguma restrição ao ato de concentração, maior seria a chance 

de se encontrar uma verificação das eficiências nos votos dos conselheiros. Então, optou-se 

por catalogar os atos de concentração em que houve a imposição de alguma forma de 

restrição. 

A partir desse conjunto, foi possível constatar a presença votos com itens dedicados 

à eficiência. Esse foi parâmetro mais objetivo para filtrar tamanha quantidade de atos de 

concentração. Buscou-se reter os julgados em que estava clara a existência de uma seção 

específica para o tema. 

Mas, em alguns, havia a apresentação das eficiências alegadas pelos agentes 

participantes da concentração. Então, um novo recorte foi aplicado: o descarte de decisões 

em que houve o relato das eficiências trazidas pelas partes ao processo, sem a avaliação do 

julgador. 

Ora, essa opção pautou-se pela fidelidade à pergunta fundamental: como entender o 

julgamento do CADE? Apesar de fazer parte da fundamentação do voto, a simples 

listagem dos argumentos das partes não demonstra a posição da autarquia. 

Ainda, votos em que houve a mera citação do termo “eficiência” também não foram 

recolhidos para posterior estudo.  

Entretanto, alguns votos selecionados, especialmente os mais antigos, não 

apresentam essa especialidade, até porque as análises de eficiências eram incipientes. 

Porém, constata-se uma consideração sobre o tema nesses documentos.  

Assim, em complemento, outros casos citados nos atos de concentração agrupados 

também passaram para o cômputo. Ou porque continham ponderações sobre eficiência, ou 

porque seu estudo facilitou o entendimento dos casos posteriores a ele que o citaram como 

precedente. 

Foi por meio dessas fases e seguindo as limitações descritas que foi possível 

organizar um corpo de atos de concentração em que foi aplicada alguma forma de restrição 

e, mais importante, contêm uma reflexão sobre eficiência. 
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4 A VERIFICAÇÃO DAS EFICIÊNCIAS NOS ATOS DE 

CONCENTRAÇÃO PELO CADE 

 

 

Em relação à verificação das eficiências no controle de concentrações, parte-se do 

que foi estabelecido no art. 54, § 1º, no caso de atos de concentração que se submetiam à 

Lei nº 8.884/1994, e no art. 90 da Lei nº 12.529/2011 que rege as operações submissas à 

ela. Entende-se que os incisos do art. 54 seriam critérios para orientar o controle de atos de 

concentração, sendo um desses critérios a eficiência econômica. Dentre a tipificação das 

eficiências, estão as eficiências dinâmicas cuja apreciação está vinculada aos efeitos 

líquidos da operação.
95

 

No estudo dos atos de concentração selecionados, especificamente, a análise das 

eficiências envolvidas nas operações, verificou-se que o foco da análise de eficiências não 

seria a definição do que seria a eficiência alocativa ou a produtiva. 

Na verdade, o que se verificou foi outro ponto de vista sobre o tema. Ao invés de 

firmar um conceito específico de eficiência e a partir dele verificar se houve sua 

comprovação nos autos, foi identificado outro padrão. Não que inexistam decisões em que 

tenha havido alguma reflexão profunda sobre os conceitos de eficiência
96

, mas este não 

parece ser o objetivo principal. 
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 FAGUNDES, Jorge. Eficiência econômica em análise antitruste. In: GILBERTO, André Marques; 

CAMPILONGO, Celso Fernandes; VILELA, Juliana Girardelli (orgs.). Concentração de empresas no 
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262, p. 248: “[...] o inciso I caracteriza as eficiências econômicas segundo a Lei brasileira, incorporando-as 

explicitamente à análise e aos critérios de decisão no campo das políticas de defesa da concorrência, 

conforme, inclusive, ampla jurisprudência já criada pelo CADE.”. 
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 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto da Relatora Ato de Concentração nº 

62/1995. ELETROLUX Ltda.; Kaspar e Agres Oberdofer; Oberdorfer S.A.. Relatora: Conselheira Lucia 

Helena Salgado e Silva. Brasília, DF. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/Dn_Processo0021443.pdf>. Acesso em: 02 jul. 2014. Fls. 684 dos autos: “A 

operação é potencialmente geradora de eficiências alocativas, produtivas e tecnológicas. Dentre essas 

sinergias, cabe ressaltar a reestruturação da produção, com a consequente especialização de linhas de 

produção, através da transferência dos equipamentos de Guarulhos/SP para Curitiba/PR; a utilização de uma 

única versão de motores para os aspiradores de pó doméstico; a maior escala de produção e a racionalização 
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Buscou-se interpretar as eficiências alegadas com a finalidade de decidir qual seria 

o desfecho do ato de concentração: se haveria reprovação ou aprovação. Para tanto, o que 

importava não seria discutir a concepção de eficiência
97

, mas apresentar categorias de 

eficiências voltadas para fundamentar decisão.  

                                                                                                                                                    

de custos (operacionais e administrativos). Tais sinergias deverão conduzir a Eletrolux à obtenção de ganhos 

expressivos, como por exemplo, à redução de US$ 90 a US$100 no custo de produção dos aparelhos de alta 

pressão doméstica e à redução nos preços de venda dos produtos da ordem de 20% em média. No 

requerimento inicial as Requerentes afirmam que a unificação das atividades das duas empresas reduzirá 

custos de produção e distribuição, racionalização da administração e desenvolvimento tecnológico. O 

aumento da produtividade esperado é da ordem de 24% em aspiradores de pó e 35% em máquinas de alta 

pressão somente no ano de 1996. Serão geradas eficiências também na prestação de serviços pós-venda.” 

Ainda, a relatora trata da criação de “eficiências sociais” que estariam relacionadas ao inciso II, do art. 54, § 

1º. Entendeu-se que o dispositivo seria cumprido, havendo as tais eficiências sociais, pois os produtos seriam 

de melhor qualidade e os ganhos relativos à operação gerariam reflexos no preço dos produtos, como se vê às 

fls. 685 dos autos.  

Acontece que não importou muito para o resultado do ato de concentração qual tipo de eficiência foi 

encontrada. O termo de compromisso de desempenho proposto pela relatora foi justificado pela necessidade 

de garantir a concretização das eficiências potenciais, conforme fls. 686 dos autos: “Isto posto, aprovo a 

operação, condicionada à assinatura pela Eletrolux de compromisso de desempenho que vise a garantir a 

realização do conjunto de eficiências a serem geradas e compartilhadas com os consumidores, conjunto este 

que virá a compensar a restrição à concorrência causada pela operação.” Ainda, no BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 58/1995. Companhia 

Cervejaria Brahma; Miller Brewing Company. Relator: Renault de Freitas Castro. Brasília, DF, 11 de junho 

de 1997. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000155471486.pdf>. Acesso em: 02 jul. 

2014. P. 49 do voto, o Conselheiro-relator acaba fazendo referência a “ganhos alocativos”, porém dentro de 

um contexto de distribuição de benefícios aos consumidores. No BRASIL. Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 08012.010038/2010-43. Diagnósticos da 

América S.A.; MD1 Diagnósticos S.A.. Relator: Conselheiro Ricardo Machado Ruiz. Brasília, DF de 2013. 

Disponível em: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000768241654.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2014. Fls. 

7326, há menção a “peso morto do consumidor” que foi aferido em uma das simulações feitas para exame da 

possibilidade de compensação de danos à concorrência.   
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 CARSALADE, p. 89 também percebeu a posição do CADE de não articular diversos conceitos ou tipos de 

eficiências, em sua análise de termos de compromisso de desempenho nos anos de 1996 a 1998: “A tendência 

de hierarquizar os níveis de eficiência, embora privilegiada na doutrina econômica, através das várias 

classificações apresentadas, não se mostrou atraente para a utilização prática, uma vez que a presença de 

inúmeras variáveis no contexto de cada mercado inviabiliza qualquer padrão que privilegie esta ou aquela 

modalidade em detrimento de outra. Esse tem sido o critério adotado pelo CADE (Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica), ao estabelecer as condições a serem cumpridas nos Termos de Compromisso de 

Desempenho, que evocavam as eficiências (alocativa, produtiva, distributiva e dinâmica) alegadas, oriundas 

de operações concentracionistas, sem qualquer especificação, referindo-se apenas, às ‘eficiências 

econômicas’, em sentido amplo, como ocorreu na maioria dos casos analisados no período de 1996 a 1998.”. 

Cabe, porém, lembrar que em BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do 

Conselheira-relatora no Ato de Concentração nº 08012.005846/1999-12.  Braco S/A; Empresa de 

Consultoria, Administração e Participações S/A-ECAP; Fundação Antonio e Helena Zerrenner - Instituição 

Nacional de Beneficiência. Relatora: Conselheira Hebe Teixeira Romano Pereira da Silva. Brasília, DF, [30 

de março de 2000]. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000411061253.pdf>. Acesso em: 

23 jul. 2014, fls. 5428 dos autos, a relatora traz uma síntese sobre eficiências de cunho econômico: “[...] Na 

teoria econômica, o termo eficiência usualmente é empregado como eficiência produtiva, alocativa e 

distributiva. A eficiência produtiva é a mais simples das três noções: Dada determinada função da produção, 

seria a utilização de determinada técnica que permitisse que a unidade produtiva operasse próximo de seu 
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Não que a discussão sobre o conceito de eficiência seja irrelevante, mas o julgador 

tem se ocupado na caracterização da eficiência alicerçada em documentos normativos e 

doutrinários como se verá. 

É que a lei de defesa da concorrência é lacônica em relação às condições/eficiências 

para a avaliação de atos de concentração.
98

 Não há, expressamente, uma conceituação de 

eficiência, ou mesmo uma orientação interpretativa. Caberia ao julgador resolver esse 

impasse. 

Em geral, a atenção estava centrada (i) na verificação das hipóteses legais de 

eficiência; (ii) na caracterização da eficiência como específica do ato de concentração; (iii) 

na compatibilização da aplicação normativa com as orientações da SEAE e as práticas 

internacionais; (iv) no impacto das eficiências no consumo
99

; (v) na neutralização dos 

prejuízos à concorrência. 

Essas foram as preocupações principais que os votos tentaram esclarecer.  

                                                                                                                                                    

rendimento máximo. É inerente a toda operação de fusão a geração de eficiências produtivas, tais como o uso 

mais racional das capacidades instaladas, permitindo a redução de custos fixos, bem como de outros 

benefícios da operação que resultassem em minimização dos custos de produção. As eficiências alocativa e 

distributiva estão relacionadas a alterações, do ponto de vista estático, das condições de equilíbrio de 

mercados. Eficiências alocativas estão associados a ganhos que propiciem o alcance do chamado ótimo de 

Pareto, isto é, quando ganhos de bem-estar de determinado indivíduo, ou grupo de indivíduos, não 

correspondem a perdas de bem-estar de outros indivíduos. Perdas de bem-estar, dadas as mesmas condições 

de produção e demanda, constituem-se em ineficiências alocativas. Eficiência distributiva, por sua vez, 

significa proporcionar maior eqüidade na distribuição de bem-estar. Implica, por exemplo, transferir 

benefícios para grupos de indivíduos cujos ganhos de bem-estar resultantes do usufruto destes benefícios 

seriam maiores em relação a ganhos de bem-estar que poderiam ser obtidos, com estes mesmos benefícios, 

por outros grupos.”. 
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 Aqui, cabe lembrar que a preservação da concorrência está vinculada aos direitos dos consumidores, sendo 

necessária a intervenção do CADE, mesmo que não haja a aplicação de restrições e se restrinja a uma 

verificação das condições de mercado, quando a competição for prejudicada, como em BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. Voto da Conselheira Lucia Helena Salgado e Silva no Ato de 

Concentração nº 154/1997. Echlin do Brasil Indústria e Comércio Ltda; Indústria e Comércio Brosol Ltda. 

Relator: Conselheiro João Bosco Leopoldino da Fonseca. DF de 1998. Disponível em: < 

http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000168021706.pdf >. Acesso em: 21 jul. 2014. 

Fls. 407 dos autos, a Conselheira mostra a relação entre eficiência e concorrência: “A concorrência não quer 

saber se é melhor que haja duas, três ou quatro empresas no futuro. O que a concorrência quer saber – e a 

nossa obrigação aqui é de garantir condições de eficiência – é que os consumidores tenham o seu direito de 

opção respeitado. É isso de que trata a concorrência – respeitados todos os ensinamentos com relação à 

eficiência.”. 
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De fato, não se pode atestar que o CADE tenha um posicionamento uniforme aos 

tratar do tema “eficiência”. Em um estudo realizado sobre a jurisprudência do CADE 

relativa ao período de 1994 a 2004 que englobava tanto atos de concentração como 

processos administrativos, foi demonstrado que não haveria uma forte preocupação com o 

rigor teórico nos julgados. Foram analisados 242 (duzentos e quarenta e dois) atos de 

concentração em que houve a discussão do mérito. E, constatou-se a utilização do 

parâmetro das eficiências específicas à concentração, sendo as eficiências produtivas 

aquelas comumente alegadas pelas partes.
100

  

O Conselheiro Fernando de Oliveira Marques comentou em seu voto, no AC 

08012.004249/1999-06, a disparidade de casos que acabam sendo selecionados a partir da 

regra de competência:  

“Se, por um lado, muitos são os casos que passam pelo Sistema Brasileiro de 

Defesa da Concorrência e que não se afiguram como lesivos, nem mesmo 

potencialmente, aos preceitos da ordem econômica, exsurgem, por outro lado, 

casos de extrema complexidade e relevância, posto que atingem direta e 

substancialmente o valor da livre concorrência e, subsidiariamente, a defesa do 

consumidor.”
101

 

O Conselheiro Marques, ao avaliar a necessidade de verificação minuciosa dos atos 

de concentração no setor de varejo, chama a atenção para a função promotora da 

concorrência do CADE, assim como a garantia do acesso às eficiências geradas: 

“Assim, diante das peculiaridades que envolvem este mercado, é imperioso que a 

análise do ambiente concorrencial, a manutenção das relações econômicas 

saudáveis e a proteção ao consumidor final seja efetiva, palpável e concreta, e 

não meramente potencial, provável e especulativa. E, além disso, é dever das 

autoridades antitruste assegurar meios para que os efeitos positivos advindos de 

uma operação concentracionista sejam perceptíveis nos referidos mercados.”
102

 

Mas, apesar de ser um critério importante para a avaliação de atos de concentração, 

as eficiências podem ser preteridas em alguns casos. No AC 08012.013152/2007-20, o 
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Conselheiro-relator Paulo Furquim de Azevedo, em seu voto, se exime de averiguar as 

eficiências que estariam envolvidas no caso em razão da impossibilidade de aprovação do 

ato de concentração. Para tanto, o relator aplicou o princípio da economia processual no 

caso em tela.
103

  

Em suas palavras:  

“Dessa forma, ainda que estivesse atendido o disposto no inciso II – i.e., ainda 

que as Requerentes houvessem logrado demonstrar que a operação gera 

eficiências impossíveis de se obter por vias alternativas, o que, segundo o 

parecer da Seae, não foi demonstrado – a operação não poderia ser aprovada da 

forma como foi apresentada. Portanto, em nome do princípio da economia 

processual, julgo desnecessário, no presente caso, realizar a análise das 

eficiências alegadas pelas Requerentes.”
104

  

Há, entretanto, críticas dirigidas ao paradigma de avaliação dos atos de 

concentração. Uma razão para o descontentamento é a dificuldade de mensurar as 

eficiências. Alia-se a esse obstáculo, a preponderância que a eficiência alocativa teria nas 

verificações.
105

 

 

4.1 Eficiência e outras categorias  
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Nas decisões do CADE, a averiguação de eficiências, por vezes, vem acompanhada 

de reflexões sobre outros conceitos conexos à criação de eficiências. 

Primeiro, seria interessante apresentar a diferença construída no voto do 

Conselheiro Fernando de Oliveira Marques no AC 08012.000212/2002-30. Destacou que 

haveria duas hipóteses de aprovação sem restrições para os atos de concentração: a 

primeira estaria contida no § 1º do art. 54; e a segunda seria extraída do § 2º. Entendeu que 

o art. 54, § 1º e incisos I ao IV, criou um dever para a autoridade antitruste a qual, diante 

do preenchimento dos requisitos, deve aprovar o ato de concentração sem a imposição de 

qualquer restrição. Para o Conselheiro, haveria a necessidade de se constatar qualquer uma 

das hipóteses de eficiência. Elencou três formas de eficiência: a “produtiva”, a 

“qualitativa” e a “tecnológica”. Já a segunda hipótese contemplaria o § 2º do art. 54, 

ligando a aprovação do ato ao cumprimento de duas condições: (i) o impacto que o ato de 

concentração teria em âmbito nacional; (ii) o a manutenção do estado dos consumidores. 

Nesse caso, mesmo não havendo o cumprimento de qualquer um dos incisos do § 1º, 

poderia haver a aprovação se fosse constatada a relevância econômica em âmbito nacional 

e fossem respeitadas as circunstâncias em que se encontram o consumidor. Tais condições 

deveriam ser observadas de forma concomitante.
106

  

Assim, segundo o Conselheiro Marques, o texto legal marcaria a diferença entre 

eficiência e benefício, pois seria preciso que algo fosse repassado aos consumidores nos 

atos de concentração que se encaixassem na segunda hipótese, isto é, não produzissem 

eficiências, mas fossem relevantes nacionalmente e capazes de beneficiar o consumidor, 

como se vê:  

“[...] se benefícios e eficiências fossem sinônimos perfeitos, uma operação sem 

eficiências não poderia ser aprovada com base nas hipóteses previstas pelo artigo 

54 da Lei 8.884/94, isso porque não haveria como distribuir eqüitativamente 

eficiências não existentes.”.
107 
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O Conselheiro Marques apontou que eficiências e benefícios não seriam termos 

equivalentes. Na verdade, benefícios representariam um conjunto maior, o gênero do qual 

as eficiências fariam parte. Sabe-se que não é comum serem admitidas todas as eficiências 

originadas de uma concentração. Assim, conferiu uma interpretação abrangente ao 

dispositivo inciso II do § 1º do art. 54: “[...] todos os benefícios auferidos pelas empresas 

contratantes, independentemente de serem configurados como eficiências ou não, devem 

ser eqüitativamente distribuídos com os consumidores.”.
108

 

Outro exemplo seria a concepção de externalidade, como ocorreu no voto do 

Conselheiro Fernando de Magalhães Furlan, AC 08012.008853/2008-28. Conforme a nota 

8 do voto do relator, “externalidade” consistiria em um “[...] efeito ou custo de uma ação 

que é incorrido por terceiros e que não é enfrentado integralmente pela(s) pessoa(s) que 

realizam a ação.”
109

 

No caso, o argumento das partes era o de que a ampliação do acesso a profissionais 

e leitos pela população de Santa Maria – RS seria uma externalidade positiva o que não foi 

aceito pelo relator. Primeiro, porque decorreria da alteração de dono ou administração, não 

haveria a contratação de mais médicos ou a instalação de mais leitos. Mesmo que houvesse 

essa melhora quantitativa, não existiria a comprovação de sua especificidade nos autos. 

Poderia ser um resultado de uma medida alternativa à concentração. E, não caberia falar 

em externalidade, porque os próprios usuários seriam beneficiados.
110
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Ainda, no AC 08012.005747/2006-21, o relator equiparou a externalidade em rede 

com eficiências não quantificáveis. O relator, Conselheiro Luis Fernando Schuartz, 

analisou as eficiências não quantificáveis alegadas pelas requerentes. Identifica-as ao 

conceito de “externalidades de rede”, com base em Hal R. Varian e Massimo Motta, o 

relator explica que este tipo de externalidade é medida pela utilização do bem pelas 

pessoas. Um exemplo seria o telefone. É necessário que haja, pelo menos, certo grupo de 

pessoas que tenham o aparelho telefônico conectado a uma rede e que utilizem o serviço 

para que seja possível aferir sua utilidade. Quanto mais usuários, mais serviços prestados, 

mais conexões. Da mesma forma, as malhas ferroviárias. Se houver mais ligações entre as 

redes, mais rotas seriam possíveis.
111

  

 

4.2 Metodologia utilizada para examinar eficiências 

 

A partir do estudo dos julgados selecionados, foi possível detectar a utilização de 

diversas categorias de metodologias
112

 para a interpretação e a aplicação da eficiência na 

verificação de atos de concentração. Na verdade, podem ser agrupadas em três tipos: (i) 

legais; (ii) orientações administrativas; (iii) doutrinárias. 

Essa classificação está mais próxima de um mecanismo de organização dos 

resultados identificados nos votos dos conselheiros do CADE do que qualquer outra 

pretensão. A atribuição de metodologia legal talvez possa parecer inusitada. Acontece que, 

em alguns casos a serem especificados mais à frente, a estrutura da apreciação das 

eficiências está pautada nos dispositivos legais, descritos e, em alguns momentos, 
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explicados detalhadamente. Não seria possível simplesmente ignorar esse expediente, já 

que se trata, no mínimo, de uma interpretação vinculante, já que foi considerada para a 

formulação do voto. Ao que pareceu prudente chamar de orientações administrativas estão 

ligadas as criações norteadoras voltadas para a avaliação das eficiências. Aqui, foram 

reunidas tanto a Portaria Conjunta nº 50/2001, da SEAE e da SDE, quanto as orientações 

estrangeiras, como as Merger Guidelines da Federal Trade Commission e as orientações 

da Comissão Européia. A última categoria agremia textos teóricos citados nos votos com a 

finalidade de justificar a ponderação das eficiências, como os textos de Farrell e Shapiro, e 

Williamson, representantes da doutrina estrangeira, e de Malard, autora nacional. 

Percebe-se que tanto na vigência da lei nº 8.884/1994 como na vigência da lei nº 

12.529/2011 houve o cuidado em esclarecer a forma pela qual as eficiências seriam 

avaliadas nos atos de concentração. Como se sabe, em ambos os diplomas legais, há 

estipulações sobre a avaliação das eficiências. Na legislação anterior, era o art. 54 que 

continha os requisitos, na atual, o art. 88. 

Desde o início da aplicação do controle de atos, havia a necessidade de esclarecer 

como seria realizado o julgamento das concentrações mediante os requisitos legais. 

Não era incomum o julgador iniciar seu exame de eficiências com a citação da lei 

em vigor ou a especificação dos dispositivos legais, explicando como tais elementos 

seriam implementados
113

. 

Em alguns julgados, em especial nos mais antigos, é possível destacar a referência 

ao texto legal e ao modo pelo qual seria feita a interpretação e a aplicação dele. São 

exemplos os AC 12/1994
114

; 58/1995
115
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Era a solução mais apropriada naquela situação em que havia uma inovação 

relevante para a defesa da concorrência: o controle de concentrações. A lei 8.884/1994 

introduziu um mecanismo específico de controle e, com ele, um novo tipo de processo 

administrativo no universo do CADE. 

A utilização da menção expressa da lei não se restringe aos atos mais antigos, em 

muitos atos de concentração, há alguma citação de algum requisito pertinente ao 

dispositivo legal. 

Apesar de haver sempre o fundamento legal que apoie a decisão, não se pode 

excluir outras formas de examinar eficiências, como orientações administrativas ou mesmo 

doutrinárias. 

De fato, na jurisprudência do CADE, há votos de conselheiros que trazem 

referências a orientações de origem administrativa que não seriam vinculantes ao 

aplicador, mas que são direcionadas a outras circunstâncias ou pessoas que podem ser 
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consideradas. Seria o caso das remissões feitas à Portaria Conjunta nº 50/2001, Guia para 

análise de atos de concentração horizontal da SEAE/SDE, às Merger Guidelines da 

Federal Trade Commission (FTC) e às orientações da Comissão Européia. 

O Guia SEAE/SDE não é vinculante, porém é muito aplicado. A vantagem da 

utilização de um guia é a previsibilidade que se pode ter sobre o julgamento do ato de 

concentração. Critica-se o Guia em razão de suas raízes teóricas, isto é, tem por base o 

arranjo teórico de organização industrial.
116

 

Ainda, quanto à utilização do Guia, o AC 08012.011603/2011-71 é um exemplo de 

como tais orientações podem inspirar o voto e a decisão sobre uma concentração. Nesse 

caso, houve a concatenação de regras contidas no guia de forma a estruturar uma série de 

requisitos a serem contemplados para se examinar eficiências do tipo compensatórias.
117

 

Aponta o Guia SDE - SEAE como “regulamentação infralegal”, destacando cinco 

características que as eficiências compensatórias devem ter.
 118

: É interessante notar que o 

relator, ao trazer sua interpretação de algumas regras dispostas no guia, acabou por 

                                                 

116
 ARAUJO JR, José Tavares de. Perspectivas da política de concorrência no Brasil: o controle de fusões e 

aquisições. Revista de Direito da Concorrência, Brasília, n. 9, jan./mar., p. 63-90, 2006, p. 65: “Todavia, 

apesar de seus méritos, o guia não é isento de limitações, a maioria das quais derivada de seu marco analítico, 

que é o modelo Estrutura – Conduta – Desempenho (ECD) da teoria da organização industrial. Cientes dessas 

restrições, diversos países explicitam que os procedimentos descritos em seus respectivos guias são flexíveis 

e que, portanto, não serão aplicados necessariamente em todos os casos. Embora o guia brasileiro também 

não tenha caráter vinculante, ele tem sido usado com freqüência pelos técnicos do SBDC como se fosse uma 

tradução fiel dos princípios ditados pela Lei nº 8.884.”. 
117

 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 

08012.011603/2011-71. Hayes Lemmerz Indústria de Rodas Ltda.; Iochpe-Maxion S.A.. Relator: 

Conselheiro Eduardo Pontual Ribeiro. Brasília, DF, 30 de abril de 2014. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000774201879.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2014. Fls. 1950-1 dos autos. 

Também BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração 

nº 08012.010038/2010-43. Diagnósticos da América S.A.; MD1 Diagnósticos S.A.. Relator: Conselheiro 

Ricardo Machado Ruiz. Brasília, DF de 2013. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000768241654.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2014. Fls. 7323-32, em que 

o Conselheiro-relator toma como base de análise o Guia. Analisa se as eficiências alegadas seriam específicas 

e se seu dimensionamento poderia ser realizado de maneira razoável. Apontou o Guia o Conselheiro-relator 

em BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 

08700.004150/2012-59. Hospital Santa Lúcia S.A; Medgrupo Participações S.A; Rede DOr São Luiz S.A.. 

Relator: Conselheiro Ricardo Machado Ruiz. Brasília, DF de 2013. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000744911033.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2014. Fls. 2236. 
118

 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 

08012.011603/2011-71. Hayes Lemmerz Indústria de Rodas Ltda.; Iochpe-Maxion S.A.. Relator: 

Conselheiro Eduardo Pontual Ribeiro. Brasília, DF, 30 de abril de 2014. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000774201879.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2014. Fls. 1950-1 dos autos. 



 

46 

 

organizar as características das eficiências compensatórias e as recomendações das 

entidades em esquemas de hipótese – consequência, estrutura típica de normas jurídicas. 

Aqui, busca-se demonstrar a estrutura de cada traço das eficiências que as faz 

compensatórias:  

“As eficiências devem ser específicas da operação.” [...] 

“A magnitude e possibilidade de ocorrência das eficiências devem ser suscetíveis 

de verificação por meios razoáveis. A causa da geração das eficiências e o momento em 

que serão obtidas devem estar razoavelmente especificados.” [...] 

“As eficiências devem ser repassadas à coletividade.” [...] 

“Devem incrementar bem-estar geral da sociedade.” [...] 

“Devem ser geradas pelos meios menos lesivos possíveis aos mecanismos de 

competição [...]”
119

  

O relator, nesse trecho, apresenta uma síntese das recomendações juntamente com a 

citação dessas. Seu voto, em relação às eficiências criadas, busca formular uma hipótese 

mais ampla, unindo todas as prescrições sobre eficiências. Assim, as eficiências devem ser 

consideradas (i) específicas, (ii) verificáveis, (iii) socializáveis, (iii) fomentadoras de bem-

estar geral, (iv) menos prejudiciais à concorrência. As eficiências devem preencher tais 

hipóteses, para que sejam aceitas e possibilitem a aprovação do ato. 

Esquematicamente: Se (i) (ii) (iii) (iv), então o ato deve ser aprovado. 

Ainda, nada impede que sejam complementadas as metodologias de análise. No AC 

08012.005526/2010-39, o Conselheiro-relator Alessandro Serafin Octaviani Luis 

combinou dois parâmetros de exame. Utilizou-se de dois parâmetros para a avaliação das 
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eficiências a Portaria Conjunta SEAE/SDE nº 50/2001, chamada de Guia de Análise 

Econômica de Atos de Concentração Horizontal, e o art. 54 da Lei nº 8.884/1994.
120

  

Isto posto, verifica-se se as eficiências são específicas, e se os ganhos serão 

transmitidos aos consumidores.
121

 Mas, não houve a comprovação da geração de 

eficiências específicas, muito menos da distribuição entre os consumidores:  

“[...] é necessário frizar que nenhum desses quatro tópicos alcançaram qualquer 

demonstração de que (i) seriam específicos da operação e, (ii) simultaneamente, 

repartidos de maneira equânime com os futuros segurados, bem como (iii) que, 

na maioria das vezes, de fato viessem a se concretizar da maneira detalhada, (iv) 

muitas vezes configurando exercício de abstração, sobre o qual é certamente 

pouco recomendável repousar qualquer autorização em cenário 

concorrencialmente tão sensível.”.
122

  

Dentre as recomendações, também não se pode esquecer as orientações dadas pelo 

Banco Mundial e a OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico) para a avaliação de eficiências.
123

 Nesse documento, há um 

anexo especificamente designado a tratar do tema da apreciação das eficiências. 

Em relação às formulações doutrinárias, tem-se que o modelo de Williamson adere 

à tendência neoclássica, articulando os conceitos de eficiência produtiva e ineficiência 
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<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000583091244.pdf>. Acesso em: 02 ago. 2014. Fls. 2281, porém cita 

uma edição nacional cujo título é “Diretrizes para a Elaboração e Implementação de Política de Defesa 

Econômica”.  
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alocativa. Já o parâmetro de Farrell e Shapiro acaba afastando a utilização de economias de 

escala como parâmetro para a avaliação de eficiências em uma concentração e, em seu 

lugar, inclui a concepção de sinergia. A metodologia de Malard é específica para a 

realidade brasileira. 

O texto de Malard data de 1994, ano da instauração do controle de concentrações. 

Apesar de ser dada atenção aos monopólios e oligopólios em um momento anterior, não 

havia uma organização especializada para sua verificação. Nesse artigo, é possível inferir 

uma preocupação em informar e em prescrever uma orientação para o controle de 

concentrações brasileiro.  

Em alguns casos, como o AC 58/1995
124

, o julgador acaba revelando sua opinião 

em relação ao texto, mas, em outros, o artigo é utilizado como um norte para a avaliação 

das eficiências. 

Nesse artigo, a autora, além de apresentar conceitos essenciais para a temática da 

concorrência, como integração, concentração, eficiência, entre outros, também discorre 

sobre o controle de concentrações.
125

 Traz um rol de condições que precisariam ser 

avaliadas para formular um juízo sobre um ato de concentração: 

Na análise de um caso de integração há de se verificar o seguinte: 

se, no caso do § 3º do art. 54 da Lei 8.884/94, decorre da transação uma 

participação relativa de 20% (critério da participação relativa); 

ou se pelo menos uma das partes da transação obteve o faturamento bruto de cem 

milhões de UFIR (critério da participação relativa ou do faturamento bruto); 
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 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 

58/1995. Companhia Cervejaria Brahma; Miller Brewing Company. Relator: Renault de Freitas Castro. 

Brasília, DF, 11 de junho de 1997. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000155471486.pdf>. Acesso em: 02 jul. 2014. P. 43 do voto. O 

relator apoia a autora, ao afirmar, na p. 43 do voto, que “A esse respeito, corroboro com o entendimento 

externado pela ex-Conselheira do CADE, Neide Malard, quando, ao examinar aspectos concernentes às 

eficiências, observou que outros aspectos devem também ser levados em consideração, até porque a Lei, ao 

se utilizar da expressão genérica ‘propiciar a eficiência’, permite que sejam incluídos, por exemplo, as 

economias de escala, a melhor integração das instalações, a especialização da fábrica, e eficiências similares 

à fabricação do produto, aos serviços inerentes à produção e à distribuição (MALARD, Neide T., Integração 

de Empresas: Concentração, Eficiência e Controle, documento apresentado no Seminário Internacional 

sobre Defesa da Concorrência, fl. 10, 1994).”.  
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 MALARD, Neide Teresinha. Integração de empresas: concentração, eficiência e controle. Revista do 

Ibrac, São Paulo, v. 1, n. 4, p.44-73, nov. 1994. 
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se, em decorrência de qualquer ato, aumenta o poder de mercado de alguma 

empresa ou grupo de empresas, em prejuízos da concorrência (critério do poder 

de mercado); 

se a integração, em razão do índice de concentração do mercado e das 

características do próprio mercado, pode, potencialmente, causar efeitos adversos 

à concorrência (critérios dos efeitos); 

se existe a possibilidade de entrada de outros concorrentes no mercado, no prazo 

e condições que possibilitem as necessárias reações aos efeitos adversos que 

eventualmente possam ocorrer (critério de entrada); 

se a eficiência alegada (produtividade, qualidade, desenvolvimento tecnológico) 

pode ser alcançada por outros meios que não a integração (critério da eficiência 

do agente); 

se os bens de produção detidos pelas empresas integradas continuarão no 

mercado ainda que a fusão não seja autorizada (critério da permanência); 

se as alegadas eficiências resultarão no bem estar do consumidor (critério da 

eficiência social).
126

 

O texto de Williamson não pôde ser utilizado no AC 27/1995, porque não se 

encaixaria na hipótese vislumbrada pelo autor. Explicou a relatora do caso, a Conselheira 

Lucia Helena Salgado e Silva que Williamson introduziu uma forma de exame das 

eficiências pautada na correção do poder de mercado. Adverte que o caso não seria 

hipótese tratada por Williamson e, por isso não se utilizaria de sua metodologia:  

O modelo de Williamson, incorporado à análise antitruste a partir dos anos 70, 

não será desenvolvido aqui por uma única e simples razão: no presente caso não 

se está diante de uma operação de fusão e a contraposição entre danos reais e 

potenciais causados pela concentração vis a vis os benefícios gerados pela 

economia de custos só pode ser aplicada muito ligeiramente, de forma 

analógica.
127

 

Farrel e Shapiro defendem a utilização de sinergias no lugar de eficiências baseadas 

em ganhos de escala. Fazem uma reflexão sobre a adoção de economias de escala como 

eficiências no exame de concentrações. Uma razão seria a impossibilidade de se afirmar 

que poderiam se encaixar na concepção de eficiência específica, pois podem ser alcançadas 
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 MALARD, Neide Teresinha. Integração de empresas: concentração, eficiência e controle. Revista do 

Ibrac, São Paulo, v. 1, n. 4, p.44-73, nov. 1994, p. 58-9. Em relação ao critério da participação relativa ou do 

faturamento bruto, houve uma alteração com a Medida Provisória nº 1.950 -70, de 2000 que substituiu o 

requisito do faturamento bruto de cem milhões de UFIR pelo faturamento bruto de R$ 400.000 (quatrocentos 

milhões de reais). 
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 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto da Relatora no Ato de Concentração nº 

27/1995. K e S Aquisições Ltda.; Kolynos do Brasil S.A.. Relator: Conselheira Lucia Helena Salgado e 

Silva. Brasília, DF, 19 de setembro de 1996. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/Dn_Processo0021737.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2014. Fls. 2883 dos autos. 
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em outros cenários diferentes de uma integração. E, se conseguem conquistá-las 

individualmente, em regime de concorrência, os consumidores são beneficiados. Ainda, na 

hipótese de serem realmente eficiências antitruste, caberia o questionamento de serem 

capazes de compensar os prejuízos à competição.
128

  

Assim, propõem que as concentrações sejam mensuradas em sinergias ao invés de 

eficiências. As sinergias demandam uma integração mais agressiva que resulta em grandes 

volumes produtivos. Em razão da proporção de tal resultado, não seria possível admitir 

sinergias em outro contexto diferente de uma concentração.
129

   

“Clearly, na important factor in evaluanting the merger-specificity of verified 

efficiencies is how hard it would be for a firm to achieve the efficiencies 

unilaterally. At one extreme, some efficiencies might be essentially impossible to 

achieve unilaterally because they require intimate integration of the parties’ 

unique, hard-to-trade assets. […] We call such efficiencies synergies. Synergies 

require cooperation and coordination of the two firms’ assets that allow 

production on a superior production function, as distinct from causing different 

choices (such as scale) on a fixed production function. In other words, synergies 

allow output/cost configurations that would not be feasible otherwise.”
130

 

Ao esclarecer a metodologia utilizada pela SEAE, o relator do AC  

08012.002820/2007-93, Fernando de Magalhães Furlan, cita dois parâmetros para a 

análise. O primeiro é o Guia para Análise Econômica de Atos de Concentração Horizontal 

da SEAE/SDE e o segundo seria o critério das sinergias formulado por Farrell e Shapiro.
131

  

Já no AC 08012.002252/2009-92, o relator Fernando de Magalhães Furlan segue o 

entendimento da SEAE. Assim, toma como parâmetro de análise o Guia para Análise 

Econômica de Atos de Concentração Horizontal da SEAE/SDE. Assim, toma como ponto 

de partida os itens 71 e 72. O item 71 diz respeito aos parâmetros que devem ser levados 

em consideração para aferir se os benefícios alegados pelas partes podem ser identificados 

como eficiências. Envolve três requisitos: (i) aumento de bem-estar; (ii) especificidade das 
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 FARRELL, Joseph; SHAPIRO, Carl. Scale Economies and Synergies in Horizontal Mergers 

Analysis. [2001]. Publicado em Antitrust Law Review, v. 68, p. 685 - 710. Disponível em: 

<http://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/mergers.pdf>. Acesso em: 05 dez. 2014. P. 687. 
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 FARRELL, SHAPIRO, [2001], p. 693. 
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 FARRELL, SHAPIRO, [2001], p. 692-3. 
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 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 

08012.002820/2007-93. Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras; Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A.. Relator: 

Conselheiro Fernando de Magalhães Furlan. Brasília, DF de 2008. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000406051210.pdf>. Acesso em: 16 ago. 2014. Fls. 4882; e nota 29 

do voto. 
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eficiências; (iii) exclusão de eficiências que podem ser conquistadas em um prazo menor 

de dois anos por operações menos prejudiciais à competição. O item 72 trata da forma pela 

qual deve ser feito o exame das eficiências. Apesar das dificuldades de mensuração em da 

razão da dependência em relação a eventos futuros, é dado um direcionamento para esta 

avaliação. É necessário tanto uma previsão da dimensão como da criação das eficiências. 

Para tanto, seria necessário examinar as fontes e o cronograma para que esses benefícios 

sejam alcançados. Então, não seria possível aceitar referências pouco específicas, ou sem 

os devidos esclarecimentos.
132

  

 

4.3 Eficiência específica ou antitruste 

 

Na jurisprudência do CADE, é possível encontrar um item obrigatório que seria o 

de verificar se as eficiências geradas na operação e somente por meio da operação. O 

primeiro passo seria a identificação das eficiências e, em seguida, sua identificação como 

eficiência específica ou não.
133

 

Para a eficiência ser considerada específica é necessário que somente possa ser 

atingida por meio de uma concentração. Se for possível conquistá-la de outra forma não se 

pode considerá-la na análise.
134
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  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 

08012.002252/2009-92. Merck & Co., Inc.; Schering-Plough Corporation.. Relator: Conselheiro Fernando de 

Magalhães Furlan. Brasília, DF de 2010. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000562811110.pdf>. Acesso em: 02 ago. 2014. Fls. 1355. 
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 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 

08012.009198/2011-21. Companhia Siderúrgica Nacional. Relator: Conselheiro Eduardo Pontual Ribeiro. 

Brasília, DF de 2014. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000773871300.pdf>. Acesso 

em: 23 jul. 2014. Fls. 2572, entendeu que, em razão da impossibilidade de se definir as eficiências envolvidas 

no caso, não seria possível considerá-las específicas da operação. Assim sendo, não seriam compensatórias. 
134

 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto da Relatora no Ato de Concentração nº 

79/1996. Alcan Alumínio do Brasil S.A.; Alumínio Penedo Ltda.; PANEX S.A. Indústria e Comércio. 

Relatora: Conselheira Lucia Helena Salgado e Silva. Brasília, DF de 1997. Disponível em: < 

http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000156751255.pdf>. Acesso em: 03 jul. 2014. Às fls. 1138, a relatora 

não chega a admitir que buscaria encontrar eficiências específicas, pelo menos, não de forma explícita: “Na 

análise das eficiências apresentadas para a operação é preciso discernir o que são eficiências próprias à 

operação de fusão daquelas que poderiam ser realizadas pelas Requerentes fazem parte do conjunto 

tipicamente resultante de operações horizontais, como o melhor uso de resursos e a conseqüente redução do 
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O Conselheiro Cleveland Prates, no AC 08012.005104/1999-51, trata de eficiências 

específicas em seu voto. Inicialmente, adverte que a necessidade de serem analisadas as 

eficiências depende da dimensão do dano à concorrência que o ato de concentração 

ofereça. No caso em tela, havia alto impacto na competição.
135

 

Assim, seguindo seu entendimento, o julgador deveria verificar “se as eficiências 

alegadas: (a) são específicas da operação; (b) foram demonstradas por meios razoáveis; (c) 

                                                                                                                                                    

custo de produção decorrente da unificação de plantas que, isoladamente, não alcançam economias de 

escala.”. No mesmo sentido: BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no 

Ato de Concentração nº 08700.004054/2012-19. ARMCO Staco S/A Indústria Metalúrgica; Mangels 

Industrial S.A. Relator: Conselheiro Ricardo Machado Ruiz . Brasília, DF de 2014. Disponível em: < 

http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000758121351.pdf >. Acesso em: 11 ago. 2014. Fls. 1445, neste caso, 

foram apontados três problemas no exame das eficiências: (i) ausência de eficiências específicas; (ii) falta de 

planejamento para a concretização das metas; (iii) impossibilidade de compensação do dano. O que se 

destaca de seu seria a impossibilidade de tais eficiências serem consideradas específicas, ou seja, a 

imprescindibilidade da realização do ato de concentração para sejam produzidas as eficiências. Outra 

deficiência relatada no voto seria a ausência de informações específicas, como a expectativa temporal para 

sejam alcançadas tais eficiências e como será garantido aos consumidores o repasse dos benefícios 

conquistados. Por fim, não existiria comprovação nos autos de que seria possível a compensação dos danos 

contra a concorrência pelas eficiências criadas pela concentração. Por isso, a operação não foi considerada 

benéfica aos consumidores e aos entes públicos, fls. 1445: “[...] é muito provável que a concentração resulte 

em prejuízos aos consumidores diretos das defensas metálicas, com a elevação dos preços pagos pelas 

concessionárias de rodovias e pelos governos federal, estaduais e municipais.”. Ademais, não houve 

identificação como específica da maioria das eficiências alegadas em BRASIL. Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 08700.004155/2012-81. Azul S.A.; Trip 

Linhas Aéreas S.A. Relator: Conselheiro Ricardo Machado Ruiz. Brasília, DF de 2014. Disponível em: < 

http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000728271105.pdf >. Acesso em: 13 ago. 2014. Fls. 1050-1, primeiro, 

há, no voto, uma lista de eficiência alcançáveis pela concentração. Seriam seis eficiências, conforme fls. 

1050: “(i) Aumento do poder de rivalizar no mercado; (ii) Maior regularidade e pontualidade; (iii) Redução 

de custos de manutenção e treinamento; (iv) Aumento da conectividade nas malhas; (v) Independência 

estratégica de Trip; (vi) Expansão do programa de fidelização.” Tais eficiências, segundo o relator às fls. 

1051, não estariam todas relacionadas à concentração. Isso significa que não seriam classificadas como 

específicas, já que poderiam ser conseguidas por meio de outros instrumentos. Ademais, aquelas que podem 

ser consideradas específicas, como a apresentada no item (iv), a conectividade nas malhas, não seriam aptas 

para compensar os danos à concorrência. Para o relator, a concentração estaria dirigida à construção de um 

processo de rivalidades entre as associadas e as concorrentes de maior peso no mercado. Em relação ao item 

(v), independência estratégica, não seria categorizada como eficiência específica, pois estaria ligada a “[...] 

um comportamento estratégico [...]”, sendo executável por outras vias. Assim, o relator conclui que as 

eficiências enumeradas não exerciam um papel compensador de forma eficaz. Chega a citar que a situação 

ocorrida no aeroporto Santos Dumont. Em razão da concentração, um dos participantes do mercado foi 

substituído pelo novo empreendimento. Além dessa diminuição de participantes, haveria barreiras à entrada, 

ou seja, havia um cenário pouco competitivo. Mas, as eficiências apresentadas não seriam capazes de fazer 

frente a tais prejuízos.  
135

 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Conselheiro Cleveland Prates no Ato 

de Concentração nº 08012.005104/1999-51. Bompreço Bahia S/A; Bompreço S/A Supermercados do 

Nordeste; Petipreço Supermercados Ltda.. Relator: Luiz Alberto Esteves Scaloppe. Brasília, DF de 2004. 
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não são meramente pecuniárias; (d) compensam os riscos à concorrência; e (e) podem ser 

repassadas em parte para os consumidores.”
136

 

É preciso demonstrar a existência das eficiências a serem analisadas por meio de 

auditorias independentes. Não devem ser aceitas alegações de natureza indefinida ou 

incerta.
137

 

Entende-se que aferir se as eficiências são específicas seria o primeiro da análise, 

após a identificação dos possíveis ganhos envolvidos na operação. Em seguida, outras 

etapas seriam cumpridas, como a verificação de seu poder compensatório, por exemplo.
138

 

Tais benefícios deveriam ser passíveis de demonstração, ou pelo menos, apresentáveis 

mediante uma previsão razoável de níveis e meios para serem conseguidas.
139
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 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Conselheiro Cleveland Prates no Ato 

de Concentração nº 08012.005104/1999-51. Bompreço Bahia S/A; Bompreço S/A Supermercados do 

Nordeste; Petipreço Supermercados Ltda.. Relator: Luiz Alberto Esteves Scaloppe. Brasília, DF de 2004. 

Disponível em: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000054051164.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2014. Aqui, 

percebe-se a influência das orientações para a análise de eficiências como o Guia da SEAE. 
137

 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Conselheiro Cleveland Prates no Ato 

de Concentração nº 08012.005104/1999-51. Bompreço Bahia S/A; Bompreço S/A Supermercados do 

Nordeste; Petipreço Supermercados Ltda.. Relator: Luiz Alberto Esteves Scaloppe. Brasília, DF de 2004. 

Disponível em: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000054051164.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2014. 
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 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 

08012.001383/2007-91. Leão Júnior S/A; Recofarma Indústria do Amazonas Ltda. Relator: Conselheiro 

Paulo Furquim de Azevedo. DF de 2014. Disponível em: < 

http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000436451898.pdf >. Acesso em: 02 ago. 2014. Fls. 1682-3, a respeito 

das eficiências, o relator levantou os seguintes argumentos: (i) especificidade das eficiências; (ii) 

interpretação das eficiências específicas; (iii) distribuição dos benefícios. O primeiro ponto é o mais 

importante, pois serviu de parâmetro para os seguintes. Ele trata do conceito de eficiência específica. Tal 

concepção está ligada a uma ideia de exclusividade, isto é, para ser originada a eficiência dependeria da 

concretização do negócio. Em outras palavras, como afirma o relator às fls. 1682: “[...] é necessário que ela 

não possa ser alcançada por nenhum outro meio, inclusive por nenhuma outra operação que gerasse menor 

concentração de mercado.” Adverte o relator que as eficiências declaradas não são aceitas pelo CADE 

conforme decisões anteriores. Isto porque tais eficiências estariam vinculadas à criação de “[...] economias de 

escopo com a produção e distribuição de outros tipos de produtos [...]” que gerariam a “[...] redução de custos 

logísticos e de distribuição [...]”, como informa às fls. 1682. Da mesma forma, o relator informou, às fls. 

1683, que a alegação de diminuição de custos de aquisição não se sustentaria perante o entendimento do 

CADE. Por fim, o relator não aceitou as eficiências que não são distribuídas aos consumidores, isto é, 

aqueles benefícios provenientes de uma aplicação mais cuidadosa do custo fixo.  
139

 Em BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 

08012.009463/2006-11. International Paper do Brasil Ltda; International Paper Investiments;Votorantim 

Celulose e Papel S.A. Relator: Conselheiro Ricardo Villas Bôas Cueva . DF de 2008. Fls. 856, o relator não 

aceitou as demais eficiências invocadas pelas partes, pois não havia uma demonstração prática de sua 

conquista. Ademais, não seria possível constatar que tais eficiências somente poderiam ser alcançadas pela 

operação e não por qualquer outro meio.  
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Ainda, a manutenção da concentração fundamentada nas eficiências deve ser 

lastreada por um exame de proporcionalidade. Assim sendo, tais eficiências que são 

peculiares ao ato somente poderiam ser alcançadas mediante a integração. Não poderiam 

ser criadas por outros meios menos danosos à competitividade. Dito de outra forma: apenas 

com a concretização de determinado ato de concentração é que seria possível originar as 

eficiências específicas.
140

  

Se fosse possível atingir esses benefícios de outra forma, até mesmo, menos 

gravosa à rivalidade dos competidores, e em menos de dois anos, então, não seria a 

hipótese de analisá-las.
141

 

Não entrariam no cômputo as eficiências puramente pecuniárias, ou “economias 

pecuniárias”, permanecendo, na contabilização, as eficiências relacionadas à utilização dos 

recursos aplicáveis na produção, ou as “economias reais de recursos”.
142

  

Em nota explicativa, o Conselheiro apresenta diferenças entre as “economias reais 

de recursos” e as “economias pecuniárias”. Fala-se em economias reais de recursos, ao ser 

identificada uma diminuição do emprego dos fatores de produção. Para que seja produzida 

determinada quantia de um bem ou serviço, é necessária uma quantidade determinada de 

fatores a ser aplicada. Quando se trata de uma economia desses fatores, significa que para 

produzir a mesma quantia, dispõe-se de um montante menor de fatores.
143
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Já uma economia pecuniária estaria, comumente, vinculada a duas hipóteses: (i) a 

variabilidade dos preços dos fatores de produção; e (ii) a dimensão das empresas e seu 

reflexo no pagamento de juros. O preço variaria de acordo com o volume produzido. 

Assim, quanto maior a produção, menor o preço. Outra hipótese seria a magnitude de uma 

empresa. Quanto maior a empresa, menores taxas de juros a serem pagas. Constata-se a 

redução dos juros em razão da probabilidade de cumprimento das dívidas por parte de 

grandes empresas. Quanto maior a empresa, mais pagamentos.
144

  

Outra característica que deve ser encontrada nas eficiências seria sua capacidade de 

compensação. Sabe-se que uma integração pode, concomitantemente, lesar a concorrência 

e gerar eficiências. Entende-se que tais eficiências devem ser cotejadas com os prejuízos 

gerados. Seriam os “ganhos líquidos advindos do ato”.
145

 

Desse modo, seriam passíveis de verificação as eficiências (i) demonstradas nos 

autos; (ii) a serem conquistadas somente por meio de um impacto prejudicial à 

concorrência, em prazo superior a dois anos; (iii) capazes de beneficiar os consumidores; 

(iv) superiores às perdas criadas com a concentração; (v) compartilhadas com os 

consumidores.
146

 

Tem-se que as eficiências específicas podem ser essenciais para a compreensão do 

desfecho de um caso. Sobre o 08012.009463/2006-11
147

, é possível inferir que não basta 

invocar uma lista de eficiências e demonstrá-la por meio de um conjunto probatório 
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consistente. Antes, é necessário que os benefícios a serem produzidos sejam provenientes 

da mesma origem, isto é, sejam todos oriundos do ato de concentração. 

Não bastaria à autoridade antitruste que fossem demonstradas eficiências que se 

vinculam ao negócio. O que vale como critério para aferir a possibilidade de aprovação 

seria a verificação da procedência da eficiência. Talvez, como ocorreu no ato de 

concentração comentado, haja muitos efeitos positivos tanto para empreendimento como 

para a comunidade, preenchendo a concepção de função social da empresa ou mesmo, sua 

responsabilidade social. Mas, esse fato não deve ser aferido no controle de concentrações. 

Pelo exposto no voto prolatado, o relevante, para a concorrência, seria a capacidade do 

empreendimento de dar origem a eficiências. 

E, ainda, cabe lembrar que as eficiências geradas pela integração das empresas 

precisariam ter a característica da exclusividade: somente na hipótese do ato de 

concentração específico é que seria possível admitir tais benefícios como relevantes para a 

análise antitruste. 

É possível identificar, por exemplo, no AC 08012.000109/2011-81, em que um 

problema identificado no caso seria referente à falta de eficiências específicas à operação: 

“[...] os fatores acima elencados demonstram que existe sim alguma eficiência econômica 

na operação, mas nem todas são específicas à operação, ou seja, poderiam ser obtidas por 

outro modo senão pela aquisição.”.
148

  

Ainda, de acordo com o Conselheiro Elvino de Carvalho Mendonça, haveria as 

eficiências econômicas e as eficiências antitruste. No AC 08012.001157/2009-71, o 

Relator inicia seu exame das eficiências demarcando as diferenças entre eficiências 

econômicas e eficiências antitruste. As primeiras abrangeriam um conjunto de eficiências 

mais amplo, enquanto as eficiências antitruste estariam restritas quanto a sua origem, isto 

é, seriam consideradas como antitruste somente em duas situações: (i) se fossem 
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resultantes de fusões e aquisições; ou (ii) se fossem originadas da supressão de um 

concorrente.
149

  

Em relação às eficiências econômicas, há uma composição entre eficiências 

alocativas e eficiências técnicas. De acordo com o voto do relator, as eficiências técnicas 

não estariam vinculadas a um método específico para serem alcançadas:  

“As eficiências econômicas representam a soma entre eficiências alocativas e as 

eficiências técnicas, eficiências essas que podem ser obtidas das mais variadas 

formas (restruturação de cadeias de distribuição, unificação de procedimentos 

administrativos, etc.).”. 
150

 

Segundo o Conselheiro, as requerentes deveriam demonstrar as eficiências que 

estariam envolvidas na concentração, assim, como trazer aos autos a quantificação desses 

benefícios.
151

  

Fazendo uma breve menção ao Guia para Análise Econômica de Atos de 

Concentração Horizontal, o relator recorda que seriam descartadas eficiências limitadas a 

ganhos financeiros entre as partes que se combinam.
152

  

Ultrapassada essa fase de identificação das eficiências, seria necessário verificar se 

as eficiências seriam específicas à operação em análise, ou seja, se não seriam 

conquistadas a partir de outras formas contratuais, ou outros meios. E, se estariam ligadas a 

recursos concernentes ao ato de concentração.
153
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Ainda, em relação a eficiências antitruste, o Conselheiro Eduardo Pontual Ribeiro 

utiliza-se desse conceito no AC 08012.012185/2011-39. O relator trata do conceito de 

eficiência antitruste o qual se identifica com o conceito de eficiência específica. Uma 

eficiência antitruste é aquela produzida somente por meio do ato de concentração. Se puder 

ser alcançada por um meio alternativo, não pode ser tida como antitruste. No caso, as 

requerentes alegaram que a integração originaria uma diminuição de custos e haveria a 

transferência de tecnologia. Mas, o relator não aceitou tais argumentos, pois entendeu que 

a concentração não seria a única forma de se consegui-las.
154

  

Assim, considerando as informações apresentadas, concluo que embora a 

operação resulte em redução de custos, pela eliminação de duplicidades de 

infraestrutura ou insumos, não parece plausível supor que esta redução somente 

poderia ser obtida via fusão entre as duas empresas, o que não caracteriza as 

referidas eficiências como sendo eficiências antitruste.
155

 

[...] entendo que embora a criação da tecnologia GVT gere redução de custos, 

não existe nenhuma tecnologia/método/gestão envolvidos nesta operação que 

não possam ser obtidos no mercado ou que torne imprescindível a unificação das 

duas empresas, gerando a eliminação de um concorrente no mercado.”. 
156

 

Mas, nem sempre é possível quantificar as eficiências específicas à concentração. 

Deriva-se, então, uma classificação das eficiências quantificáveis e não-quantificáveis ou 

qualitativas. Essa diferença pode ser constatada no AC 08700.004150/2012-59. O relator 

parte do entendimento da SG de que a presença de eficiências não está vinculada a sua 

tradução em números. Sendo inviável a mensuração das eficiências de forma quantitativa, 

a análise se pautou pelo aspecto qualitativo. É completamente admissível que as eficiências 
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sejam examinadas por esse parâmetro, mesmo havendo obstáculos para aferir o impacto 

nos custos arcados pelo consumidor:  

“Como bem observado pela SG, o fato de as eficiências não estarem 

quantificáveis não significa que elas não existam. Contudo, isso dificulta a 

possibilidade de estimar a possível redução de custos para o consumidor 

decorrente da aquisição. As informações qualitativas podem ajudar no 

dimensionamento das eficiências geradas, seja devido à redução de custos ou ao 

aumento de qualidade dos serviços.”
157

  

No caso, não foi o fato de as eficiências serem qualitativas a razão pela qual o ato 

não ter sido aprovado sem restrições. Na verdade, o Conselheiro-relator Ricardo Machado 

Ruiz explicou que, da mesma forma que as eficiências quantitativas, as qualitativas devem 

passar por um exame antitruste a fim de que seja verificado se conseguiriam neutralizar os 

problemas concorrenciais levantados. Porém, foi verificado que as eficiências não 

poderiam ser classificadas como específicas da operação, nem mesmo poderiam 

compensar os danos.
 158

 

Assim, percebe-se que sendo as eficiências quantitativas ou qualitativas deveriam 

passar pelo exame de eficiências orientado por uma metodologia antitruste. 

 

4.4 Destinatários das eficiências 

 

Após verificar a origem das eficiências, mostra-se necessário encontrar seu destino 

final. Assim, pode-se dizer que o exame da destinação das eficiências seria uma etapa 

relevante para a completude do exame das eficiências. Depois de optar por uma 

metodologia para analisar as eficiências e conseguir averiguar se haveria a criação delas, 

tentando identificar quais seriam específicas à concentração, caberia checar sua finalidade. 
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Houve casos em que se discutiu a destinação das eficiências
159

. De acordo com a 

legislação anterior, era necessário que houvesse uma divisão equitativa dos ganhos com os 

consumidores
160

. Assim, os ganhos não ficariam restritos aos participantes da 

concentração. Já a lei em vigor não traz mais a determinação sobre a equidade, mas 

mantém a obrigação de repartição dos ganhos, mediante a expressão “parte relevante dos 

benefícios”.
161

 

Em relação ao tema, a primeira questão discutida nos votos era em que consistiriam 

os benefícios a serem repartidos. Se havia benefícios criados pela operação, importava 

saber como refletiriam na esfera pessoal dos consumidores, isto é, como se traduziriam em 

sua realidade.Esse problema estaria presente em votos como no AC 58/1995
162

. 
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Ainda, houve casos em que o julgador entendeu que, apesar de haver múltiplas 

possibilidades de repasse dos benefícios aos consumidores, o reflexo das concentrações 

nos preços seria o mais perceptível
163

. 

De todo modo, essa é uma precaução legal para que os ganhos não fiquem restritos 

aos participantes da operação, mas que possam ser usufruídas pela coletividade. Haveria, 

portanto, uma espécie de publicização dos benefícios. 

Como se pode perceber o repasse dos benefícios aos consumidores está 

intimamente ligado à compensação de danos causados pela concentração. 

Fazendo um resgate histórico, já no primeiro caso de reprovação de ato de 

concentração, o AC 06/1994, houve a aplicação dessa tese de que as eficiências geradas 

deveriam ser revertidas aos consumidores de forma equitativa. 

Este caso foi julgado em 25 de novembro de 1994. Foi relatora a Conselheira Neide 

Teresinha Malard. Também constam os votos dos conselheiros Carlos Eduardo Vieira de 

Carvalho, Marcelo Monteiro Soares e José Matias Pereira.
164

  

                                                                                                                                                    

apropriados pelo consumidor de cerveja ou pelo mercado como um todo, não havendo, assim, distribuição 

equitativa dos benefícios decorrentes da “joint venture”; [...]”. E, por fim, ao propor a assinatura de termo de 

compromisso de desempenho a fim de assegurar que não sejam criados custos sociais desnecessários, p. 48-

9: “O tamanho do mercado brasileiro e, sobretudo, seu enorme potencial de crescimento valem mais do que a 

introdução de uma marca adicional, sem aporte de investimentos significativos e, sobretudo, sem maiores 

benefícios compensatórios pela potencialidade de dano ao mercado representado, dentre outros fatores, pela 

consolidação do domínio desse mercado, há tempos detido pelas mesmas empresas. Considero, porém, que a 

inclusão de algumas condições pró-concorrenciais podem levar a uma alteração desse quadro, de modo a 

possibilitar o aproveitamento, por parte do mercado, de benefícios inerentes à operação, por meio da 

supressão de certas características do ato especialmente nocivas à concorrência.” 
163

 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 

16/1994. Korf GmbH e Siderúrgica Laisa S.A. Relator: Conselheiro José Matias Pereira, DF de 1995. 

Disponível em: < http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000445501555.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2014. Fls. 

637-40, o relator destaca a importância de dois valores basilares da lei 8.884/1994: a concorrência e a livre 

iniciativa. Mas, esses valores não são suficientes para o julgamento de atos de concentração, sendo necessário 

incluir mais uma variável: a eficiência. A inclusão da eficiência fundamenta-se na busca por justiça social, 

meta da ordem econômica. Eficiência é proporcionada pela concorrência. Em razão dessa ligação, as 

concentrações que sejam capazes de produzir eficiências devem ser ratificadas se estiverem atreladas à 

diminuição de preços. Assim, o relator verificou as eficiências alegadas se coadunam com “benefícios para o 

mercado” e com o “bem-estar do consumidor”. 
164

 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ato de Concentração 0006/1994. P.147-179. In 

DUTRA, Pedro. A concentração do poder econômico: jurisprudência anotada. V. 1. Rio de Janeiro: 

Renovar, 1999, p. 147. 

http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000445501555.pdf


 

62 

 

No voto da Relatora, percebe-se que há forte influência do argumento da eficiência. 

Os possíveis benefícios a serem gerados aos consumidores informaram a decisão. Neste 

voto, a eficiência foi tratada basicamente enquanto fator de queda de preços dos produtos 

oferecidos ao consumidor.
165

 

Entende-se que a vantagem resultante da aproximação de dois concorrentes, a 

Brasilit S.A. e a Eternit S.A., não poderia se restringir a elas próprias, mas deveria ser 

estendida ao mercado consumidor na forma de barateamento das mercadorias. Assim, a 

fundamentação central do voto foi a impossibilidade de se amparar um ato que privilegia a 

rentabilidade do negócio em detrimento do consumidor.
166

 

A Conselheira-relatora parte do pressuposto de que as eficiências alegadas pelas 

partes deveriam ser revertidas aos consumidores a fim de compensar a eliminação da 

concorrência. Ao fazer referência aos benefícios afirmados pelas partes em momento 

anterior do processo, documentado nas folhas 121, a Relatora rememora as justificativas 

para o ato de concentração. Os benefícios a serem promovidos pela concentração seriam: 

(i) avanços tecnológicos a serem aplicados no processo produtivo e no aproveitamento de 

matéria-prima; (ii) facilidade em abordar consumidores; (iii) diminuição de preços; (iv) 

exploração da capacidade de produzir.
167

 

Mas, como visto, não houve comprovação de que os ganhos chegariam a beneficiar 

os consumidores. 

É interessante notar que é dado destaque à criação de preços. A partilha com os 

consumidores teria um efeito principal, porém não exclusivo, de interferir nos preços. 

Assim, uma possível forma de concretização ao antigo dispositivo legal seria a alteração 

dos preços, ou melhor, a queda dos preços praticados no mercado consumidor. 
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Esse reflexo pode ser encontrado em alguns atos de concentração como o AC 

19/1994. Conforme recordou o relator, nas folhas 183 a 184 dos autos, as partes 

esclareceram quais seriam os benefícios a serem aproveitados pelos consumidores, como:  

[...] aumento de potencial da oferta de MSG ao mercado interno, o 

aperfeiçoamento da qualidade do produto, o aumento da demanda por matérias 

primas, gerador de empregos e investimentos, o ganho de competitividade no 

mercado internacional de MSG, a plena utilização dos benefícios fiscais 

decorrentes do Programa BEFIEX, da Oriento [...].
168

  

Mas, o relator encontrou falhas nos argumentos apresentados em relação à 

composição de preços praticados no varejo os quais não seriam alterados pela ampliação 

da produtividade e a redução de custos. Ainda, é no comércio varejista que há destaque 

para a Ajiomoto, um “quase monopólio” segundo o relator. E, segundo informações 

levadas ao voto fls. 556 e 557, não houve qualquer redução nos preços entre 1992 e 1995, 

mas sim, aumento.
169

 

O relator verificou uma desproporção, já que apesar de alegar que os preços do 

mercado internacional são utilizados como parâmetro e haver uma sucessiva diminuição 

das alíquotas do imposto de importação do MSG, os preços praticados no varejo nacional 

estavam em contínua subida. Por isso, pediu às requerentes que voltassem sua atenção à 

questão dos reflexos que as eficiências poderiam gerar na formação de preços por meio de 

documento chamado de “Análise Preliminar”. Em resposta, as partes buscaram uma 

solução para o problema apontado, segundo o relator a proposição estava nas folhas 539-41 

dos autos. 
170

 

O reflexo da concentração no consumo foi um dos fatores que encaminhou a 

formalização de compromisso de desempenho no AC 14/1994. Um ponto que contribuiu 
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para o encaminhamento das partes em direção à assinatura de um compromisso de 

desempenho foi questão do compartilhamento dos benefícios com os consumidores.
171

  

Infere-se a partir da leitura do voto do relator que haveria uma preocupação de 

redução dos preços praticados como um repasse aos consumidores das vantagens 

proporcionadas pelo ato negocial.  

As requerentes demonstraram que foram beneficiadas por uma série de ganhos. Os 

consumidores também foram beneficiados com a articulação de depósitos regionalizados, 

facilitando as entregas e o acesso à assistência técnica. Também a conquistas de 

consumidores em novas regiões foi positiva aos compradores que passaram a ter mais 

opções de fornecedores, já que houve a oferta de uma “linha completa de produtos”. A 

alteração da qualidade do produto também auxiliou os consumidores a reduzir custos, 

porque com a aplicação da THERMEX os aços passaram a ter mais maleabilidade e 

aguentar soldagens.
172

  

O Conselheiro Vieira de Carvalho adverte sobre a multiplicidade de benefícios que 

podem ser considerados como ganhos para o consumidor, mas privilegia a redução de 

preços
173

:  
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Por certo, quando a Lei se refere à distribuição equitativa dos benefícios, tem um 

significado mais abrangente, que não apenas preços finais mais baratos. A 

continuidade do fornecimento, a melhoria da qualidade do produto, a geração ou 

manutenção de empregos, são fatores geralmente considerados, dentre tantos 

outros.No caso específico, todavia, entende o ilustre Conselheiro-Relator, e o faz 

com propriedade, que a parcela dos ganhos que estão sendo auferidos pela 

Dedini, com o aumento de produtividade, redução de custos e racionalização da 

estrutura de distribuição poderia vir a ser compartilhada com os consumidores, 

mediante a formalização de um compromisso de desempenho, devendo as 

empresas interessadas encaminharem ao CADE proposta específica nesse 

sentido. É certo que outros benefícios, que se dizem já auferidos pelos 

consumidores, são referidos nos autos, tais como a agilização dos prazos de 

entregas dos produtos, a redução de desperdício de material, com a implantação 

do sistema Thermex, a significar um ganho real para os consumidores [...]
174

 

Essa também foi a preocupação no AC 47/1995, em que o Conselheiro-relator 

Paulo Dyrceu Pinheiro expressou sua preocupação com a situação dos consumidores em 

relação aos benefícios do ato de concentração.
175

 

Na verdade, o relator dá destaque para a realidade da divisão das eficiências 

geradas pela concentração que está disposta no art. 54, §1º, inciso II. Segundo o texto 

legal, não faria sentido que somente os participantes da associação fossem beneficiados, 

também deveriam ser destinatários aqueles que estão no último estágio da cadeia de 

consumo. Deveria haver um compartilhamento dos ganhos com os consumidores. No caso, 

a medida seria por meio da “estabilização dos preços”. Assim, poderiam também participar 

das vantagens criadas pela integração.
176

  

                                                                                                                                                    

ampliação “[...] da oferta de vôos e opções de rotas [...]”.O Conselheiro Paulo Furquim de Azevedo proferiu 

seu voto o qual consta às fls. 1221-1231 dos autos. Seu voto ia no sentido contrário do entendimento do 

relator, ou seja, pretendia defender sua posição de que a concentração traria prejuízos à concorrência e que 

seria necessária a imposição de uma medida restritiva adicional, qual seja, a “[...] devolução à Agência 

Nacional da Aviação Civil (ANAC) de 10 pares de slots que a Varig detém no Aeroporto de Congonhas, para 

que esta os redistribua segundo as normas regulatórias vigentes”.  
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Se o impacto das integrações nos preços é um elemento importante na análise das 

eficiências, recorda-se que um fator que pode ocasionar preços mais atrativos é a 

ponderação sobre a alteração nos custos variáveis.  

Em relação ao critério de repartição dos benefícios com os consumidores, o 

Conselheiro- relator Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo admitiu as eficiências resultantes 

de custos variáveis tendo em vista a rapidez com que são alcançadas. Recordou-se de 

outros casos em que esse parâmetro foi adotado como os AC 08012.010192/2004-77 

(Votorantim Celulose e Papel S.A. e Ripasa S.A. Celulose e Papel), AC 

08012.001697/2002-89 (Nestlé Brasil Ltda. e Chocolates Garoto S.A.), AC 

08012.001383/2007-91 (Recofarma Indústria do Amazonas Ltda e Leão Júnior S.A.), AC 

08012.004423/2009-11 (Perdigão S.A. e Sadia S.A.).
177

  

No caso, o primeiro recorte a ser feito sobre o conjunto de eficiências alegadas foi o 

temporal. Todos aqueles ganhos que estavam previstos para serem conquistados após o 

prazo de dois anos foram excluídos. Em seguida, o Conselheiro-relator prosseguiu “[...] as 

outras razões para a rejeição de algumas das eficiências foram: o processo poderia ser 

adquirido no mercado ou obtido por esforço interno; ganhos exclusivamente pecuniários e 

eficiência não relacionada à redução de custo variável.”
178

  

Assim, o Conselheiro utilizou-se do critério do custo variável para eliminar da 

contabilização das eficiências ganhos resultantes de origens diferentes de custos variáveis. 

A consideração dos custos variáveis como geradores de benefícios aos 

consumidores está alicerçada na imediatidade com que esse fator impacta nos preços. Por 

gerar resultados mais rápidos do que os custos fixos, são admitidos em detrimento dos 

fixos. No entanto, segundo o Conselheiro-relator Ricardo Machado Ruiz não haveria 
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impedimento em admitir os custos fixos, se observadas duas condições: (i) originar 

diminuições de custos variáveis; e (ii) dentro de um período “razoável”.
179

 

Outra consideração em relação aos destinatários, é aquela ligada a uma questão 

territorial. Se a operação tenderá a restringir a concorrência em um mercado local ou 

nacional, não caberia alegar que a criação de eficiências para consumidores estrangeiros. 

Entende-se que a compensação dos danos deve ser realizadas no âmbito interno. Assim, 

seriam os consumidores brasileiros ou os que consomem no Brasil os beneficiários dos 

ganhos.  

Esse foi o juízo feito no AC 08012.005889/2010-74, de relatoria do Conselheiro 

Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo. A concentração ocorreria no Brasil, mas os 

beneficiários das possíveis eficiências seriam populações estrangeiras, pois a produção 

privilegiava como finalidade a exportação. Essa foi uma das razões pelas quais as 

eficiências referidas não foram admitidas.
180

 

Com relação à motivação que uma empresa teria para o repasse de ganhos aos 

consumidores, destaca-se o voto-vista do Conselheiro Roberto Augusto Castellanos 

Pfeiffer, no AC 08012.000212/2002-30. Em relação ao dispositivo da Lei nº 8.884/1994 

sobre o repasse de benefícios aos consumidores, o Conselheiro Roberto Augusto 

Castellanos Pfeiffer afirmou que seriam necessários incentivos econômicos para fomentar 

o interesse em distribuir os ganhos: 

Em primeiro lugar entendo que a possibilidade de repasse dos benefícios 

econômicos depende da existência de concorrência no mercado relevante alvo da 

                                                 

179
 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 

08012.008378/2011-95. VRG Linhas Aéreas S.A.; Webjet Linhas Aéreas S.A.. Relator: Conselheiro Ricardo 

Machado Ruiz. Brasília, DF de 2012. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000713731365.pdf>. Acesso em: 09 ago. 2014. Fls. 1927: 

“Sumariamente essa posição se baseia no fato de que, em regra, apenas reduções de custo variável resultam 

em curto prazo, em reduções nos preços finais dos produtos. Ao contrário de reduções de custos fixos, cujos 

reflexos sobre os preços se observáveis, normalmente tendem a não ocorrer em um prazo razoável. Tendo em 

vista que os efeitos das eficiências alegadas devem necessariamente ser repassadas aos consumidores, a tese 

de não contabilização das reduções de custos fixos tem como base a premissa de que essas reduções não 

serão repassadas aos compradores finais dos produtos de modo adequado, ou em prazo razoável, não 

podendo, portanto, ser consideradas.” 
180

 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 

08012.005889/2010-74. Citrovita Agro Industrial Ltda.; Fischer S.A. - Comércio e Indústria e Agricultura.. 

Relator: Conselheiro Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo. Brasília, DF de 2011. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000642481374.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2014. Fls. 970. 



 

68 

 

fusão. Com efeito, sem que haja concorrentes (efetivos ou potenciais) capazes de 

contestar aumentos de preços, inexistirá incentivo econômico para que a empresa 

distribua ao menos parte dos benefícios advindos das eficiências econômicas aos 

consumidores e ao mercado. 

Em segundo lugar, as eficiências econômicas específicas da operação devem ser 

de tal magnitude que incentivem a empresa a efetivamente repassá-las aos 

consumidores (v.g. por intermédio do aperfeiçoamento da qualidade, melhora do 

processo produtivo ou diminuição de preço). Assim, faz-se imprescindível que o 

grau de eficiências específicas seja elevado o suficiente para compensar a 

redução da rivalidade e ainda assim trazer racionalidade econômica para o 

repasse de benefícios advindos da operação. Obviamente, o grau de eficiências 

econômicas específicas da operação dependerá de cada caso concreto analisado e 

será tão mais intenso quanto maior for a redução da rivalidade acarretada pela 

operação.
181

  

Por fim, cabe lembrar a destinação dos benefícios consiste em um fator relevante 

para a análise das eficiências, aliando dois objetivos da defesa da concorrência: a eficiência 

e o bem-estar do consumidor. 

Quanto ao art. 54, e, aparentemente, o mesmo pode ser dito do art. 90, parte-se do 

parâmetro do excedente dos consumidores para dimensionar o bem-estar social. Isso 

significa que a análise deverá considerar o bem-estar dos consumidores. Este critério é 

conhecido como “price standard” e advém de um modelo teórico formulado por Fisher, 

Johnson e Lande em 1989.182 Assim, o impacto da concentração é mensurado na oscilação 

de preços praticados. Tendo em vista tal critério, justifica-se a aprovação de uma 

concentração se houver  

[...] uma redução de custos marginais tal, que o novo preço a ser fixado pela 

empresa fusionada pelo menos coincida com o preço prevalecente antes da 
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operação, de modo que a fusão não implique na transferência de renda dos 

consumidores para os produtores. 

Enquanto a jurisprudência acolhe o critério do consumidor, o Guia para análise de 

atos de concentração horizontal da SEAE/SDE segue a lógica do excedente total em que é 

possível um prejuízo para o consumidor.
184

  

 

4.5 Eficiências e compensação de danos 

 

Uma das etapas de verificação das eficiências consistiria na comparação entre os 

ganhos advindos da concentração com os prejuízos causados por ela e na análise do 

resultado.  

Após serem identificadas como específicas, as eficiências precisam ser verificadas 

de modo a ser possível determinar se terão ou não o condão de compensar os danos ou 

possíveis prejuízos à concorrência.
185

 

Uma eficiência poderia ser considerada compensatória se puderem superar os 

resultados contrários à concorrência que uma integração poderia gerar: “To qualify for an 
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08012.003047/2011-69. Camargo Corrêa S.A; D.M.T.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. Relator: 

Conselheiro Eduardo Pontual Ribeiro. Brasília, DF de 2014. Fls. 1293, segundo o Relator, as partes 

esclareceram que a concentração seria um mecanismo para possibilitar a criação de escala. A partir desse 

ganho, poderiam realizar investimentos para a obtenção de diferentes benefícios. O Relator não aceitou esse 

argumento, porque as eficiências geradas não seriam específicas da operação, já que a produção de escala que 

cada uma apresenta seria suficiente para os investimentos e melhorias pretendidos. Compreende-se que a 

concentração poderia trazer prejuízos à concorrência, porém se houver uma gama de benefícios, esse 

malefício poderia ser mitigado ou compensado. Acontece que não são todos os tipos de benefícios que 

podem ser utilizados em contraposição. Apenas eficiências específicas da concentração, ou seja, aquelas que 

são geradas pela integração, mas sem que possíveis de serem produzidas por outros meios. Assim, não 

haveria dúvida sobre a necessidade de a concentração ocorrer para se efetivar tais benefícios. Outro requisito 

importante seria a ordem de grandeza dessas eficiências específicas. Isso porque além de serem criadas, 

devem ser em tal nível que possam equilibrar os prejuízos causados. Por isso, as eficiências devem ser 

compensatórias.” 
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efficiency defense or exception, the gains must outweigh potential anticompetitive effects 

of a merger or an agreement.”
186

 

Entende-se que, em algumas situações, mesmo havendo a identificação de uma 

série de danos à manutenção da competição em dado mercado, haveria a possibilidade de 

aprovar a concentração se houver a criação de eficiências. Tais benefícios precisariam ser 

de tal monta a fim de serem reparatórias em relação aos prejuízos, como entendeu o 

Conselheiro Conselheiro Luis Fernando Schuartz, no AC 08012.010192/2004-77.
187

 

Houve casos em que tais eficiências são chamadas de líquidas em razão desse 

cômputo feito entre perdas e ganhos originados pela concentração, como ocorreu no AC. 

                                                 

186
 THE WORLD BANK; OECD. R. SHYAM KHEMANI. Annex 2– Efficiencies Defenses. In: A 

Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy. [1999]. Disponível em: 

< http://www.oecd.org/daf/competition/prosecutionandlawenforcement/27123174.pdf >. Acesso em: 05 dez. 

2014. P. 128. 
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 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 

08012.010192/2004-77. Ripasa S/A Celulose e Papel; Votorantim Celulose e Papel S.A.. Relator: 

Conselheiro Luis Fernando Schuartz. Brasília, DF, 08 de agosto de 2007. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000328481812.pdf>. Acesso em: 07 ago. 2014. Recorde-se também 

que, em sentido contrário, há a possibilidade de ser encontrado o efeito líquido negativo, como em BRASIL. 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 

08012.000715/2010-15. Alcon, Inc.; Novartis AG. Relator: Conselheiro Vinícius Marques de Carvalho. 

Brasília, DF de 2011. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000583141385.pdf>. Acesso 

em: 10 ago. 2014. Fls. 522: O relator entendeu que como não houve a apresentação de possíveis eficiências 

pelas requerentes, não haveria resultado líquido positivo, gerando uma situação de ineficiência alocativa: 

“[...] o efeito líquido esperado da operação seria negativo, equivalente a perda de eficiência alocativa 

relacionada com a elevação de preços (redução de descontos) decorrente do exercício do poder de mercado.”. 

Também em BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto da Relatora no Ato de 

Concentração nº AC 08700.004065/2012-91, 08012.003324/2012-14 e 08012000309201214. Aliança 

Administradora de Benefícios de Saúde Ltda.; GA Consultoria, Administração e Serviços Ltda.; Qualicorp 

Administradora de Benefícios S.A.; Qualicorp Corretora de Seguros S.A.. Relator: Conselheira Ana de 

Oliveira Frazão. Brasília, DF de 2014. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000773851174.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2014. Fls. 870 dos autos: 

“[...] diante da impossibilidade de se estimar as referidas eficiências e se atestar, como um mínimo de 

confiabilidade, em que medida essas seriam repassadas aos consumidores, não se tem como avaliar se tais 

eficiências seriam efetivamente benéficas ao consumidor, nem se tais benefícios compensariam os danos já 

apontados, gerando um efeito positivo líquido. [...] Com a consideração dos efeitos de médio e longo prazo, 

os ganhos de escala da empresa líder em razão da operação podem levar à exclusão de seus concorrentes, 

com o que passa a haver incentivos para o exercício de poder de mercado, sem que exista contestação da 

posição dominante. Ou seja, os danos concorrenciais ao mercado seriam superiores aos benefícios 

eventualmente gerados pela operação, o que leva a um efeito líquido negativo.” Às fls. 873, o mesmo aplica-

se aos AC 08012.003324/2012-14 e 08012000309201214. 
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Nem sempre as eficiências serão capazes de fazer frente aos prejuízos oriundos da 

concentração
188

, como ocorreu no AC 08700.005447/2013-12. A Conselheira-relatora Ana 

Frazão não aceitou como suficientes as eficiências alegadas pelas requerentes as quais 

submeteram propostas de acordos em controle de concentração as quais foram 

examinadas.
189

  

Nesse caso, a Conselheira-relatora parte da concepção de dois tipos de eficiências, 

quais sejam, as quantificáveis e não-quantificáveis. Estas últimas estavam relacionadas “a 

aspectos qualitativos do ensino”.
190

 Aderindo ao entendimento da Superintendência Geral 

acaba não admitindo nenhum dos tipos de eficiência.
191

 

                                                 

188 Ocorreu o mesmo em BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato 

de Concentração nº 08012.004423/2009-18. Perdigão S/A; Sadia S.A. Relator: Conselheiro Carlos 

Emmanuel Joppert Ragazzo . DF de 2014. Fls. 3728: “A contabilização das potenciais reduções de gastos 

decorrentes da operação, conjugadas com a quantificação dos pesados danos dela advindos, em termos de 

aumentos de preços, revela, assim, de maneira muito evidente, que as eficiências atingidas pelo ato são 

insignificantes quando comparadas com os prejuízos que ele gera aos consumidores e ao bem-estar da 

coletividade.” Também em BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no 

Ato de Concentração nº 08012.008853/2008-28. UNIMED Santa Maria - Sociedade Cooperativa de Serviços 

Médicos Ltda; Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo. Relator: Conselheiro Fernando de 

Magalhães Furlan. DF de 2009. P. 7 do voto, as eficiências não foram consideradas compensatórias. 
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 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto da Relatora no Ato de Concentração nº 

08700.005447/2013-12. Anhanguera Educacional Participação S.A.; Kroton Educacional S.A.. Relator: 

Conselheira Ana de Oliveira Frazão. Brasília, DF, 14 de maio de 2014. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000776131864.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2014. Fls. 4031 dos autos. 
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 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto da Relatora no Ato de Concentração nº 

08700.005447/2013-12. Anhanguera Educacional Participação S.A.; Kroton Educacional S.A.. Relator: 

Conselheira Ana de Oliveira Frazão. Brasília, DF, 14 de maio de 2014. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000776131864.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2014. Fls. 4023-4 dos autos. 

Nesse voto, a relatora introduz o trabalho da Superintendência Geral e organiza sua argumentação com bases 

no entendimento da SG. Também explica a organização feita pela SG das eficiências quantificáveis, como 

está determinado em seu voto às fls. 4023 dos autos: “(i) as relacionadas ao EAD em si, (ii) as relacionadas à 

otimização de headcount administrativo e (iii) as relacionadas à renegociação de compras centralizadas e 

centralizáveis.”. 
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 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto da Relatora no Ato de Concentração nº 

08700.005447/2013-12. Anhanguera Educacional Participação S.A.; Kroton Educacional S.A.. Relator: 

Conselheira Ana de Oliveira Frazão. Brasília, DF, 14 de maio de 2014. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000776131864.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2014. Fls. 4024-5. Uma 

explicação apresentada para a exclusão das eficiências não-quantificáveis pela SG seria a impossibilidade de 

se afirmar que o incremento da escala provocaria a obtenção de um patamar superior na qualidade deste. Já o 

Departamento de Estudos Econômicos (DEE), conforme esclarece a relatora, apontou como motivos da 

exclusão em seu parecer os seguintes: “[...] (i) seja em razão do seu caráter meramente especulativo, (ii) seja 

em razão da ausência de nexo de causalidade entre a operação e os benefícios alegados, (iii) seja em razão da 

sua inespecificidade, (iv) seja diante da falta de evidências de que operações no setor levem, de fato, à 

melhora da qualidade dos serviços.”. Também em relação ao trabalho do DEE, a relatora demonstrou sua 

concordância como se vê às fls. 4027 dos autos: “Após o exaustivo exame dos argumentos suscitados pelas 

requerentes, concluo que a análise do DEE está correta e deve ser mantida por todos os seus fundamentos 
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Neste caso, havia muitos elementos protegido pela confidencialidade, mas é 

possível verificar uma preocupação em demonstrar as eficiências por parte das requerentes 

e uma cautela por parte dos órgãos participantes do sistema de defesa da concorrência.  

Outro exemplo é o AC 53500.021373/2010
192

 

Entretanto, parece que a compensação exigida não seja de natureza absoluta. Uma 

situação peculiar foi aprovada no Conselho, mesmo não tendo eficiências suficientes para 

contornar os danos causados pela concentração.  

Na jurisprudência do CADE, apesar de incorporar julgados como esse, não tem 

aceitado a manutenção de monopólios em troca de eficiências
193

. Mostra-se afinado com a 

jurisprudência administrativa internacional, em especial, a norte-americana. 

                                                                                                                                                    

[...]”. Apenas com a finalidade de complementar a informação sobre a exclusão das eficiências, cabe lembrar 

que a relatora apresentou as razões pelas também as eficiências quantitativas não foram aceitas às fls. 4027 

dos autos: “[...] (i) não foram minimamente demonstradas ou seriam meramente especulativas; (ii) não eram 

específicas da operação, já que poderiam ser atingidas de outras formas, (iii) não eram tempestivas, (iv) 

referiam-se a custos fixos, os quais não poderiam ser considerados para efeitos da análise antitruste, e (v) não 

havia indícios minimamente consistentes de que seriam repassadas ao estudante/consumidor.”. Alguns 

exemplos de custos fixos e variáveis foram elencados pela equipe da Federal Trade Commission em COATE, 

Malcolm B.; HEIMERT, Andrew J.. MERGER EFFICIENCIES AT THE FEDERAL TRADE 

COMMISSION 1997–2007. S. L: Bureau Of Economics Federal Trade Commission, February, 2009. 

(ECONOMIC ISSUES). Disponível em: <http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/merger-

efficiencies-federal-trade-commission-1997–2007/0902mergerefficiencies.pdf>. Acesso em: 04 dez. 2014. P. 

7-8: “We defined twelve categories of efficiencies, corresponding to the types of claims we saw regularly 

during an initial review of the staff memoranda. Five categories generally focus on fixed-costs: (1) overhead 

reductions, (2) plant or facilities “rationalization,” (3) savings on research and development, (4) promotional 

and marketing efficiencies, and (5) a miscellaneous category for other fixed-cost claims. We also identified 

five categories of efficiencies that typically represent variable-cost savings: (6) production-cost efficiencies, 

(7) distribution-cost reductions, (8) raw-material economies, (9) “best practices” (implementation of one 

company’s superior, and cheaper, production methods), and (10) an “other” category for variable-cost 

efficiencies that do not fit into one of the variable-cost categories. Finally, we identified two additional 

categories of efficiencies to complete the set of efficiency savings that staff would likely confront. First, we 

created a category for (11) dynamic efficiencies to cover savings that accrue other than from reductions in the 

cost of day-to-day operations. Examples include vertical integration that reduces transactions costs, savings 

associated with the introduction of new products or processes, savings in related markets that are inextricably 

linked to the market of concern, and an enhanced ability to compete. The final category, (12) generic claims, 

addresses cost savings advanced by the parties without sufficient detail to allocate the savings into fixed or 

variable categories.”. 
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 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 

53500.021373/2010. Portugal Telecom SGPS S/A; Telefónica S.A.. Relator: Conselheiro Eduardo Pontual 

Ribeiro. Brasília, DF, 04 de dezembro de 2013. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000765321547.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2014. Fls. 877 dos autos. 

As eficiências ou sinergias levadas aos autos pelas requerentes não convenceram o relator de sua capacidade 

de compensar os impactos negativos a serem causados no mercado. As eficiências foram examinadas da 

perspectiva concorrencial e não foram consideradas específicas ou compensatórias. 
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Desse modo, é possível admitir que as eficiências como um instrumento de 

compensação não seriam apenas uma condição para a aprovação do ato, mas pode ser vista 

também de outra perspectiva, como uma justificativa para a reprovação do ato de 

concentração. Essa seria a hipótese de uma concentração não gerar ganhos, ou gerá-lo, mas 

não de forma suficiente. 

No AC 18/1994, o relator, Conselheiro Antonio Carlos Fonseca da Silva, denomina 

o item sobre as eficiências de “barganha societal”.
194

  

A ideia de barganha está calcada na possibilidade de compensação gerada pelas 

eficiências em relação aos prejuízos causados ao ambiente competitivo, como estava 

previsto no art. 54, §2º da lei 8.884/1994. Na hipótese de barganha, então, seria necessário 

verificar o preenchimento de três das condições previstas no art. 54, §1º da mesma lei.
195

  

Além da restrição da concentração ao nível necessário para que sejam concretizadas 

as metas planejadas para o negócio, o relator ainda destaca que a o ato negocial  
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 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 

26/1995. Albarus S.A. Indústria e Comércio e Rockwell do Brasil S/A e Albarus S/A Indústria e Comércio. 

Relator: Conselheiro Marcelo Monteiro Soares. DF de 2009. Fls. 1949 dos autos: A dimensão do ato negocial 

resultaria em um grave prejuízo à concorrência: “[...] a criação do monopólio no segmento do mercado 

“original” e a concentração que acarretaria no mercado de peças e partes, como um todo (original e 

reposição) possuiam por si só potencialidade danosa à concorrência.” . Além do dano a ser causado à 

competição, as eficiências alegadas pelas partes não compunham um conjunto sólido para justificar a 

concentração. No mesmo sentido: BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator 

no Ato de Concentração nº 08700.004083/2012-72. American Chemical I.C.S.A.; Oxiteno S.A. Indústria e 

Comércio. Relator: Conselheiro Ricardo Machado Ruiz , DF de 2014. Fls. 151. Além de ressaltar que haveria 

o perigo de não haver acesso dos benefícios aos consumidores, tratou da impossibilidade de se admitir que o 

conjunto de eficiências seja capaz de justificar a criação de uma situação monopolística (“quase 

monopólios”), ou afetar de forma agressiva a competição (“eliminação de parte substancial da 

concorrência”). Em uma situação específica de mercado em extinção em que a formação de um monopólio 

seria inexorável e mediante a apresentação de informações inexatas sobre a realidade do mercado, o CADE já 

se manifestou pela assinatura de compromisso de desempenho, incluindo a preocupação com a oferta dos 

produtos, em BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto Vogal do Conselheiro Ruy 

Santacruz nº 154/1997. Echlin do Brasil Indústria e Comércio Ltda; Indústria e Comércio Brosol Ltda.. 

Relator: Conselheiro João Bosco Leopoldino da Fonseca. Brasília, DF, 14 de abril de 1999. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000168031127.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2014.  
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 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator Ato de Concentração nº 

18/1994. Alcan Alumínio do Brasil S.A. e FICAP S.A.. Relator: Conselheiro Antonio Carlos Fonseca da 

Silva. Brasília, DF de 1996. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000465991478.pdf>. 

Acesso em: 01 jul. 2014. Fls. 963. 
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 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator Ato de Concentração nº 

18/1994. Alcan Alumínio do Brasil S.A. e FICAP S.A.. Relator: Conselheiro Antonio Carlos Fonseca da 

Silva. Brasília, DF de 1996. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000465991478.pdf>. 

Acesso em: 01 jul. 2014. Fls. 964. 
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[...] promete melhorar a qualidades de condutores elétricos e criar linhas de 

produção de cabos de transmissão de dados e telecomunicações, mediante 

incremento tecnológico, que propiciará eficiência ao serviço de transmissão de 

energia elétrica e atenderá à expansão das telecomunicações no Brasil.
196

 

O Conselheiro Fernando de Magalhães Furlan, no voto do AC 08012.008853/2008-

28, vincula à hipótese de uma possível aprovação à criação de eficiências capazes de 

superar o prejuízo que pode vir a ser causado. Ademais, entende que o dano potencial 

impactaria no âmbito social: “Caso os ganhos obtidos sejam substanciais e em patamar 

suficiente para compensar a perda social gerada pelo exercício de poder de mercado, a 

operação poderá ser aprovada.”
197

 

No AC 84/1996, a Conselheira Lucia Helena Salgado e Silva entendeu que as 

eficiências criadas devem ser comparadas aos danos à concorrência também gerados pela 

concentração. Assim, pela contraposição de benefícios e prejuízos, seria verificada ou não 

uma compensação. No caso de uma compensação, haveria um cenário apto a criar 

condições para a aprovação do ato de concentração. Caso contrário, não havendo a “[...] a 

neutralização do dano ao mercado [...]” nos termos da relatora, torna-se menos provável a 

autorização para a permanência do negócio.
198

  

Mas, a concepção de eficiência compensatória não seria absoluta. No AC 

08012.009843/2005-67, o relator, o Conselheiro Luiz Carlos Thadeu Delorme Prado, optou 

por aprovar a operação, porque o pior cenário seria a extinção da Cimento Rio Branco e 

                                                 

196
 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator Ato de Concentração nº 

18/1994. Alcan Alumínio do Brasil S.A. e FICAP S.A.. Relator: Conselheiro Antonio Carlos Fonseca da 

Silva. Brasília, DF de 1996. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000465991478.pdf>. 

Acesso em: 01 jul. 2014. Fls. 964. 
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 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 

08012.008853/2008-28. Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo; UNIMED Santa Maria – 

Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos Ltda. Relator: Conselheiro Fernando de Magalhães Furlan. 

Brasília, DF de 2009. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000443741109.pdf>. Acesso 

em: 30 jul. 2014. P. 6, do voto. 
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 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto da Relatora do Ato de Concentração nº 

18/1994. COFAP - Companhia Fabricadora de Peças; MAHLE Gmbh; METAL LEVE.. Relator: Conselheira 

Lucia Helena Salgado e Silva. Brasília, DF de 1998. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000162851649.pdf>. Acesso em: 03 jul. 2014. P. 36 do voto. 
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ausência da oferta do produto em algumas áreas, como a Norte e a Centro-Oeste do país, 

regiões em que não havia acesso aos produtos da Camargo Corrêa.
199

  

Assim, mesmo não havendo ganhos volumosos capazes de fazer frente aos 

possíveis danos à concorrência, a escolha foi direcionada ao consumidor que poderia ficar 

prejudicado pela falta do produto:  

“A operação em si não gera eficiências representativas para compensar os riscos 

gerados pelo aumento de possibilidade de exercício coordenado de poder de 

mercado. Entretanto, não existem indícios suficientes para a ocorrência de real 

probabilidade de exercício coordenado e poder de mercado abusivo. Estes 

fatores, somados ao fato de que alguns consumidores podem ser prejudicados 

com a possibilidade de não terem mais acesso ao cimento branco (redução de 

opções em sua cesta de produtos), é suficiente para justificar a recomendação da 

aprovação da operação.”
200

  

É claro que esta exceção feita à compensação pelas eficiências, pode ser examinada 

por meio de três condições: (i) as eficiências não eram suficientes; (ii) sem a operação, os 

mais prejudicados seriam os consumidores; (iii) verificação da irrealizabilidade de dano à 

concorrência. 

Mas, houve casos em que foi necessário reprovar o AC 08012.001885/2007-11. O 

ato foi reprovado em razão da ausência de comprovação de que seriam geradas eficiências 

em nível satisfatório para funcionarem como contrapeso em relação aos efeitos negativos 

que a redução da competição poderia originar: 

O caso em questão atende aos requisitos necessários para uma solução estrutural 

visto que: há controle parcela substancial de mercado, condições para o exercício 

de poder de mercado e insuficiência de eficiências econômicas específicas ao ato 

capazes de equilibrar a redução de bem estar social por ele originada. Sendo 

assim, a única solução possível é a desconstituição da operação no Brasil.”
201

  

                                                 

199 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 

08012.009843/2005-67. Camargo Corrêa Cimentos S/A; Cimento Rio Branco S/A.. Relator: Conselheiro 

Luiz Carlos Delorme Prado. Brasília, DF, 07 de março de 2007. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000266791995.pdf>. Acesso em: 07 ago. 2014. Fls. 512 dos autos. 

200  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 

08012.009843/2005-67. Camargo Corrêa Cimentos S/A; Cimento Rio Branco S/A.. Relator: Conselheiro 

Luiz Carlos Delorme Prado. Brasília, DF, 07 de março de 2007. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000266791995.pdf>. Acesso em: 07 ago. 2014. Fls. 512 dos autos. 
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  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 

08012.001885/2007-11. Compagnie de Saint-Gobain; Owens Corning. Relator: Conselheiro Fernando de 

Magalhães Furlan. Brasília, DF de 2008. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000380621527.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2014. Fls. 2018. Outro 

exemplo seria o AC 08012.002018/2010-07, BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto 
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Na fundamentação da decisão pela reprovação da concentração, ponderou-se se 

seria possível instituir um compromisso de desempenho para remediar a perda de 

concorrência. 

Conforme entende o relator, o Conselheiro Fernando de Magalhães Furlan, o Guia 

de Análise da SEAE orienta que o exame do ato para que seja formalizado um 

compromisso de desempenho deveria ser pautado em circunstâncias presentes do mercado: 

“[...] a importância da análise se concentrar nas condições de concorrência vigentes e não 

em especulações sobre padrões futuros de competição [...]”.
202

 

Entretanto, tal medida não seria a melhor solução, pois traria dificuldades com o 

acompanhamento de seu cumprimento, como “[...] altos custos de monitoramento e menor 

efetividade”.
203

 

No AC 08012.000109/2011-81, o relator, Ricardo Machado Ruiz, entendeu que não 

havia eficiências em nível determinado para fazer frente aos possíveis danos à 

concorrência: “[...] concluo que as eficiências apresentadas não são suficientes para afastar 

as preocupações concorrenciais causadas por esta operação.”.
204

  

Em um voto mais recente, o Conselheiro Elvino de Carvalho Mendonça lembrou o 

acesso aos benefícios da integração por parte dos consumidores. Apesar de serem 

elencadas várias eficiências no caso, estas não seriam distribuídas aos consumidores. 

Como seriam formadas estruturas monopolísticas, não haveria comprometimento para 

                                                                                                                                                    

do Relator no Ato de Concentração nº 08012.002018/2010-07. Votorantim Cimentos S.A.; Camargo Corrêa 

S.A; Companhia Nacional de Cimento Portland; Cimpor - Cimentos de Portugal SGPS, S.A.; CCB – Cimpor 

Cimentos do Brasil Ltda.. Relator: Conselheiro Alessandro Serafin Octaviani Luis. Brasília, DF de 2012. 

Disponível em: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000677911909.pdf>. Acesso em: 08 ago. 2014. Fls, 

1591, em que as eficiências não foram consideradas suficientes. 
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compartilhar os ganhos: “[...] a situação de quase monopólio não gera incentivos para que 

os consumidores se beneficiem das possíveis eficiências.”
205

  

Tal relação entre monopólios e eficiências já foi tema de discussão em outras 

instâncias, como a FTC norte-americana e a Comissão Européia. Não haveria como 

sustentar uma estrutura concentrada como um monopólio pela apresentação de 

eficiências.
206

  

Por esses motivos, o relator entendeu que não haveria a compensação. De um lado, 

haveria um impacto na competição com a retirada de um concorrente e a formação de um 

quase monopólio. De outro, haveria a alegação de supostas eficiências específicas que não 

foram admitidas como tal. Comparando tais situações, não teria havido compensação que 

justificasse a concentração.
207

  

Também no AC 08012.003886/2011-87, o Conselheiro Eduardo Pontual Ribeiro 

desconsiderou os benefícios criados pela integração, já que tais eficiências seriam 
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sinergias causadas pela integração dos serviços prestados em hospitais e clínicas não apenas facilitam como 

estimulam o exercício de poder de mercado.”. 
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identificáveis também em outros fenômenos empresariais, não estando restritas a 

concentrações.
208

  

Em suma, o que se percebe é a necessidade de garantir um patamar de bem-estar ao 

consumidor. Para isso, a eficiência formaria junto com outros parâmetros um conjunto de 

“garantias” que assegurariam a impossibilidade de poder de mercado. A importância 

conferida ao status do consumidor se deve à aceitação por parte do CADE da tese do 

excedente do consumidor, segundo a qual uma concentração não poderia levar a uma 

situação prejudicial, mediante a transferência de benefícios dos consumidores aos 

produtores.
209
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“233. Os ganhos de eficiência são sabidamente reconhecidos, na literatura e na jurisprudência nacionais e 

internacionais, como fatores capazes de permitir a aprovação de uma concentração econômica. A maneira 

como se concede essa permissão varia, essencialmente, em função das características dos ofertantes e 

demandantes que serão, direta ou indiretamente, afetados pela concentração, em particular da ‘posição’ 

desses agentes no interior da cadeia produtiva ou da condição econômica dos demandantes como 

consumidores intermediários (i.e., produtores) ou consumidores finais. 234. De acordo com o que me parece 

ser a melhor interpretação do art. 54 da Lei 8884/94, atos notificados nos termos do art. 54 jamais poderão 

‘causar prejuízo’ aos consumidores finais, ou seja, somente poderão ser autorizados quando não provocarem 

reduções no ‘excedente do consumidor’. Nesses casos, tais atos devem ser avaliados pelo ‘price standard’, 

seguindo-se daí que o argumento de eficiências localizar-se-á no mesmo plano que os demais argumentos 

tradicionalmente admissíveis e utilizáveis para provar que o ato não aumenta a probabilidade de exercício de 

poder de mercado (e.g., as entradas são prováveis, suficientes e tempestivas, o grau de rivalidade pós-

operação é elevado, as importações são elásticas o bastante para evitar aumentos nos preços, etc.). 235. 

Quanto mais afastado estiver o consumidor final do demandante do produto relevante na cadeia produtiva e 

mais implausível for a suposição de que eventuais aumentos nos preços do produto relevante afetarão 

indiretamente o consumidor final (via repasses ao longo da cadeia), por outro lado, menos cogente será o 

recurso ao price standard para os fins de uma avaliação global dos impactos competitivos associados ao ato, 

e mais aceitável será o uso do argumento de eficiências em um sentido propriamente compensatório, vale 

dizer, de ganho social capaz de compensar uma perda social esperável porém juridicamente aceitável. 

Naqueles casos em que puder assumir com segurança que os efeitos esperados associados ao ato são neutros 

do ponto de vista dos consumidores finais, o ato deverá ser avaliado conforme o modelo de uma análise de 

custo-benefício que não diferencie os pesos atribuídos aos benefícios dos ganhadores e aos custos dos 

perdedores. 236. Em qualquer dos casos, no entanto, a aceitabilidade jurídica do argumento de eficiências 

está condicionada à prova, pelas requerentes, de que se trata de reduções de custos específicas ao ato 

notificado e objetivamente verificáveis. Isso significa que eventuais reduções de custo geradas pelo ato terão 

que ser descartadas pela autoridade (i) quando puderem ser obtidas por outros meios, por exemplo, se os 

ganhos de eficiência alegados puderem ser obtidos por uma das partes, isoladamente, ou forem tais que sua 
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4.6 Ineficiência – X 

 

Neste voto, o relator faz uma aferição dos efeitos do oligopsônio criado entre a 

indústria de suco de laranja e os produtores de café a partir dos conceitos de dicriminação, 

ineficiência alocativa e ineficiência-X. O relator entendeu que, no caso, haveria uma 

estrutura concentracionista que afetava negativamente a oferta de laranjas: “Os elevados 

custos de transação (leia-se: tensões concorrenciais) e a suposta baixa produtividade 

decorrem deste exercício abusivo do poder de compra.”.
210

 

Para esclarecer esta situação, o relator parte da concepção de ineficiência alocativa 

e de ineficiência-X. Em relação às ocasionadas com a formação de ineficiência alocativa, o 

relator se limita a citá-la, fazendo referência ao texto de 1968 de Williamson, “Economics 

as an Anti-Trust Defense: The welfare trade-offs”. Quanto à ineficiência-X, busca explaná-

la brevemente com base no texto de 1966 de Leibenstein, “Allocative Efficiency vs. X-

Efficiency”. 
211

 

Para o relator, Leibenstein aponta como causa da ineficiência-X a baixa rivalidade 

entre os competidores e a certeza de seriam atingidos ganhos além daqueles que seriam 

conquistados com a competição. Tais fatores propiciariam a conduta fora da expectativa de 

um ambiente competitivo que o relator descreve como “[...] comportamentos indolentes e 

ineficientes por parte das firmas [...]”.
212

 

                                                                                                                                                    

realização, ainda que dependente, e.g., de uma fusão das atividades de uma das partes com as de uma sua 

concorrente, seja independente da identidade da concorrente em questão; ou então, (ii) quando os ganhos 

alegados não puderem ser observados pela autoridade.”  
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O relator interpretou que a política de “profit-sharing” exercida pelas indústrias de 

suco de laranja e seus núcleos produtores de laranja indicava uma situação como a descrita 

acima de ineficiência-X.
213

  

Para esclarecer a situação, o relator faz uma analogia com as relações de trabalho e 

a discriminação de empregados. De acordo com ele, na hipótese de um ambiente de 

trabalho em que houvesse trabalhadores com atribuições e remunerações diferentes, seria 

possível a criação de grupos. Seria formado um grupo com alguns trabalhadores com 

funções específicas ou com um rendimento produtivo maior. Esse conjunto receberia uma 

remuneração mais alta que a dos demais, criando um “gap salarial”. No caso, não haveria 

como instituir uma discriminação como essa para os agricultores, já que estes seriam 

responsáveis por tarefas muito semelhantes, sendo improvável uma reunião por diferenças 

de atividades. A esses temas, o relator adicionou o problema da discriminação ocasionada 

pela redução da rivalidade.
214

  

Ademais, mesmo que houve tal divisão entre os produtores, em um ambiente 

competitivo, não haveria um excedente para ser distribuído. Ao contrário, em oligopsônios 

e oligopólios, haveria a possibilidade de serem criados tais ganhos e, por consequência, a 

discriminação seria praticável. A esses temas, o relator adicionou o problema da 

discriminação ocasionada pela redução da rivalidade.
215

  

Assim, o relator não aceitou o argumento dos citricultores de que esse mecanismo 

de discriminação seria uma forma de criar eficiência e não escolher produtores ineficientes. 
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Advertiu que a única razão de ser do oligopsônio seria a de adquirir a matéria-prima a 

menores custos:  

“De acordo com vários argumentos dos citricultores, a discriminação tem como 

resultado principal a manutenção do controle da oferta de laranja, cujo objetivo é 

extrair o máximo de renda e não criar produtos ou ofertas distintas, ou seja, 

induzir ganhos de eficiência e eliminar produtores ineficientes. O poder 

oligopsônico busca somente obter o menor custo de um insumo (a laranja), para 

tanto, discrimina utilizando oferta própria e contratualizada.” 
216

 

Ao que parece ao industrial caberia escolher dentre sua própria produção de 

laranjas e os produtores de laranja a serem contratados. A ideia seria a de escolher pela 

opção que gerasse menos custos ao industrial. Isso parece ser benéfico para a etapa 

industrializada da produção de suco de laranja, porém o produtor independente sofreria 

com tal medida: “Estas unidades contratualizadas são beneficiadas pelo profit-sharing das 

empresas industriais, política esta que não favorece os produtores independentes que atuam 

no mercado de spot.”
217

  

No caso, tanto os conceitos de ineficiência alocativa como de ineficiência-X foram 

utilizados como um mote para a crítica da política de discriminação contratual utilizada, ou 

seja, os conceitos teóricos serviram para censurar a formação de um oligopsônio. Mas, o 

ponto central permaneceria na utilização da política de discriminação para efetuar as 

contratações. 

Quando uma concentração não gera eficiências, ou não o faz de forma a equilibrar 

os prejuízos à concorrência, está diante da hipótese da ineficiência-X. 

 

 4.7 Eficiência e globalização 
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Foi verificada uma tendência na década de 1990 de que alguns atos de concentração 

poderiam ser benéficos para a economia brasileira, mesmo gerando efeitos deletérios, em 

razão da introdução do Brasil no mercado internacional. 

Por exemplo, o AC 19/1994 recebeu a aprovação como uma medida de incentivo à 

internacionalização do empreendimento. A situação de “quase monopólio” verificada no 

ato de concentração foi vista com restrições. Na verdade, um motivo relevante para a 

aprovação do ato de concentração foi a possibilidade de o empreendimento resultante ser 

capaz de se internacionalizar, especialmente, em uma época em que se alargava as 

fronteiras do mercado chinês. Assim, o fato de ser limitada a ampliação da produtividade 

de uma unidade produtiva não serviu de obstáculo para que fosse avalizada tal 

oportunidade.
218

  

Assim votou o relator:  

Deste modo, entendo que pode ser acolhida, no contexto econômico de um 

produto relevante muito peculiar, esta justificativa, ressaltando que o custo de 

oportunidade do negócio ficou mais atrativo ainda, devido ao usufruto dos 

benefícios do BEFIEX por parte da Oriento, que reduziu a previsão de 

dispêndios de capital da Ajico, mantendo o objetivo de economizar tempo na 

implementação de um investimento capaz de propiciar resposta rápida aos 

estímulos da demanda do mercado internacional.
219

 

Ainda, no AC 41/1995, a relatora do caso, a Conselheira Neide Teresinha Malard 

detalhou que, em relação ao impacto da operação na produtividade, tem-se por objetivo 

ampliar oferta de poliéster e náilon no mercado interno, assim como alcançar a demanda 

do mercado internacional, como entendeu a relatora com base no Anexo VII dos autos. A 

relatora viu essa tática justificada pela previsão de aumento da demanda por esses produtos 

a médio prazo. A globalização dos negócios tornou-se um reforço para o acolhimento das 

razões apresentadas: 
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Afigura-se-me legítima a estratégia, pois sabe-se que a concorrência globalizada 

depende da própria concorrência doméstica entre empresas nacionais 

fortalecidas, capazes de formarem um preço concorrencial no mercado interno, 

limitando o poder da grande empresa estrangeira de abusar de sua posição 

dominante ou, o que é pior ainda, entrar em conluio com a empresa nacional para 

impor preços elevados aos consumidores. 
220

 

Também não se esqueceu de relacionar a internacionalização de uma empresa com 

o aprimoramento do produto. Quanto à qualidade do produto ou à introdução de novos 

produtos, neste voto, há uma reflexão interessante. Inicialmente, a relatora tinha a 

impressão de que havia uma gritante disparidade entre produtos que circulavam no 

mercado internacional e os comercializados no Brasil. Tal desproporção se dava em razão 

da falta de interesse das controladoras estrangeiras de introduzir no país novas tecnologias. 

Entretanto, as partes informaram uma situação diferente. As peças produzidas no Brasil, 

em comparação com as estrangeiras, não eram de má qualidade. Na verdade, essa seria 

uma condição para sua manutenção entre a preferência dos consumidores os quais 

poderiam facilmente substituir os produtos inferiores por importados mais aprimorados. Na 

época, essa era uma opção que o consumidor já possuía em razão da Tarifa Externa 

Comum e das condições de juros.
221

  

Por isso, em termos de qualidade e globalização, não se poderia afirmar que não 

haveria efeitos benéficos. A globalização poderia favorecer o melhoramento dos produtos, 

assim comentou a relatora: 

A indústria têxtil brasileira não tem como se tornar competitiva enquanto 

competitivos não se tornarem seus fornecedores de matéria-prima. É, pois, 

imprescindível que a estratégia global dos grupos controladores considere o 

Brasil como um mercado que vem se inserindo num contexto global, em que se 

busca a eficiência, traduzida na boa qualidade dos produtos e preços razoáveis. A 

globalização tem mão dupla. Significa a entrada e saída de bens e serviços, e a 

efetiva concorrência entre o produto nacional e o estrangeiro. Globalizar não é 

exportar sob o manto do protecionismo, para resolver problema da balança 
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comercial, mas sim disputar no mercado internacional criatividade, qualidade e 

preço.
222

  

Mas, nem sempre a eficiência aliada ao fenômeno da globalização corroborou na 

aprovação de uma concentração. No AC 27/1996, a alegação de que a atuação do 

empreendimento no âmbito do Mercosul seria regida pela  “pressão competitiva” criada 

por outros competidores não se sustentou. Isso porque o grupo empresarial seria influente 

nos mercados nacionais. Observar-se-ia um desincentivo para novos competidores 

ingressarem na concorrência do Mercosul.
223

 

 

 4.8 Eficiência e meio ambiente 

 

O CADE já chegou a julgar casos em que havia uma forte relação entre direito da 

concorrência e direito ambiental. É dada atenção especial para o incremento das eficiências 

e a preservação ambiental. Algumas vezes, é possível seguir o caminho da 

compatibilização eficiência/proteção. Em outras, essa não seria uma alternativa. 

Um exemplo do primeiro, isto é, da tentativa de uma compatibilização seria o AC 

08012.003296/2007-78.  

O voto do Conselheiro-Relator Abraham Benzaquem Sicsú trata de eficiências em 

restrição vertical
224

,versando sobre novas tecnologias. Por se tratar de um tema que 
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27/1995. K e S Aquisições Ltda.; Kolynos do Brasil S.A.. Relator: Conselheira Lucia Helena Salgado e 

Silva. Brasília, DF, 19 de setembro de 1996. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/Dn_Processo0021737.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2014. Fls. 2889-90 dos autos. 

Assim, a relatora sintetiza a situação: “1) a pressão competitiva que poderia ser exercida pela importação de 

concorrentes instalados no mercado regional, considerando a relativa facilidade de transporte e distribuição e 

a ausência de barreiras comerciais, é anulada pelo fato da estrutura concentrada de mercado, dominada pela 

mesma empresa, reproduzir-se em todo o território regional; 2) a possibilidade de entrada de novos 

concorrentes é reduzida diante do efeito desestimulante da concentração do mercado no âmbito regional.” 
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Benzaquem Sicsú. DF de 2007.  Às fls. 355, Quando o relator tratou do mercado em que se realizará a 
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envolve alta complexidade e inovação, o relator decidiu pela alteração de cláusula 

contratual, admitindo que, nesse tipo de setor, há maior complacência em relação a 

concentrações verticais que apresentem um conjunto de eficiências desse tipo.
225

 A 

concentração ocorreria entre agentes que atuam em mercados distintos, porém, 

dependentes do ponto de vista produtivo. 

O relator decidiu pela alteração de algumas cláusulas contratuais com a finalidade 

de evitar impactos ambientais e concorrenciais, como a criação de barreiras à entrada, além 

de se afastar a hipótese de “uso exclusivo de banco de germoplasma por uma empresa”.
226

 

A referência a eficiências está presente na consideração feita sobre as cláusulas 

contratuais dispostas em acordo entre entes que dominam técnicas de transgenia. Ocorre 

que, em setores como este, há a dominação de tecnologias mais complexas e inovadoras. 

Comparar produtos desse setor e encontrar os pontos em que se distinguem não seria uma 

tarefa elementar. Essa característica também traz dificuldades ao consumidor o qual não 

informações suficientes sobre os produtos. A cláusula 3.2.1, inciso III teria uma 

justificativa ambiental. A concentração dos participantes impediria um impacto ecológico 

indesejado: a polinização cruzada. Havendo apenas uma tecnologia para determinada 

                                                                                                                                                    

concentração, esclareceu as fases que integram o processo de produção de sementes de soja transgênica, 

quais sejam: “(i) desenvolvimento da tecnologia; (ii) incorporação da tecnologia às diferentes variedades de 

soja existentes (melhoramento); (iii) multiplicação das sementes e (v) comercialização das sementes.”. 

Enquanto a Monsanto, Monsoy, atuava no mercado descrito no item (i) desenvolvimento de tecnologia, 

explica o relator, com base nas folhas 320 dos autos, que a Brasmax, Don Mario, se dedicava às atividades 

informadas nos itens (ii), (iii); (iv). Portanto, haveria uma integração vertical neste caso.
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Benzaquem Sicsú. DF de 2007. Fls. 358. Ainda, às fls. 356, Segundo o voto do relator, tanto a SEAE quanto 

a ProCADE trouxeram elementos ao processo que fundamentavam sua preocupação em relação ao negócio 

realizado entre as partes requerentes. Enquanto a SEAE encontrou problemas em relação à cláusula 2.4, a 

ProCADE mostrou cautela em relação à cláusula 3.1.2, inciso III, ambas presentes no Acordo Comercial 

apresentado. A questão problemática envolvida na cláusula 2.4, seria a imposição de uso exclusivo da 

tecnologia criada pela Monsanto pela Brasmax, detentora de capacidade para desenvolver as etapas seguintes 

de produção. Outra cláusula a 3.1.2, inciso III, também restringia a atuação da Brasmax em relação a outros 

agentes que não utilizassem a tecnologia da Monsanto. E, às fls. 357, o relator menciona, em seu voto, a 

preocupação da ProCADE em relação ao ato de concentração. A reunião de empresas poderia afetar os 

atuantes nas etapas de criação de tecnologia e de multiplicação de sementes, desinteressando outros  

desenvolvedores de tecnologia e outros multiplicadores de sementes em razão da imposição da exclusividade 

de uso da tecnologia da Monsanto. 
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espécie, ou havendo apenas um tipo de soja transgênica, não haveria o risco de cruzamento 

entre diversos tipos de sojas transgênicas. Assim, ambas as cláusulas sofreram algumas 

modificações. A cláusula 2.4 passou a incluir a possibilidade de atuação da Brasmax em 

colaboração com desenvolvedores de tecnologias semelhantes às da Monsanto. E a 

cláusula 3.2.1, inciso III introduziu liberdade para a Brasmax desenvolver o processo 

produtivo de sementes com outras tecnologias, desde que, haja o cuidado de realizá-lo de 

forma isolada.
 227

  

Nesse mesmo sentido, há o AC 08012.004091/2007-18. O voto do Conselheiro-

Relator, Abraham Benzaquem Sicsú, cita eficiências, porém não avança sobre quais seriam 

as eficiências específicas a serem originadas pela concentração. O interessante é a 

utilização do direito da concorrência para controlar efeitos sobre o meio ambiente. 

Trata-se de ato de concentração que se relaciona com o AC 08012.003296/2007-78. 

Não há menção sobre a conexão dos procedimentos administrativos. Entretanto o AC 

08012.003296/2007-78 versa sobre a integração vertical entre a Monsanto e a Brasmax na 

produção de soja transgênica. A Monsanto deteria o desenvolvimento da tecnologia e a 

Brasmax seria responsável pelas fases seguintes do processo produtivo. Ocorre que a 

Brasmax era controlada pela Don Mario a qual é parte do ato de concentração 

08012.004091/2007-18. 

Tanto as restrições impostas, como a fundamentação dos votos são semelhantes
228

. 

Além de terem sido relatados pelo mesmo relator, o Conselheiro Abraham Benzaquem 

Sicsú. As decisões foram proferidas no mesmo dia, 12 de dezembro de 2007. 
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Benzaquem Sicsú . DF de 2007. Conforme fls. 298-9 dos autos, a decisão vê como obstáculo as cláusulas 
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apresentou como danos à concorrência o desestímulo ao desenvolvimento de novas tecnologias e à pesquisa 

por novas tecnologias por parte dos multiplicadores de sementes no mercado. Mas, apesar das possibilidades 

de violar a concorrência, o ato de concentração pôde ser aprovado. Em razão das especificidades deste 

mercado e da criação de eficiências, as integrações verticais são vistas com mais condescendência pela 

autoridade antitruste. Não se pode deixar de lembrar que a exclusividade na produção de sementes de soja 

pode dificultar a polinização cruzada de espécies transgênicas, evitando desastres ecológicos. A alteração da 
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O exemplo mais recente
229

 em relação ao tema da eficiência e da preservação do 

meio ambiente é o AC 08012.007776/2008-99, de relatoria do Conselheiro Vinícius 

Marques de Carvalho.
 230

 O conselheiro inicia sua reflexão sobre o tema com a seguinte 

questão: “[...] se uma operação diminui, consideravelmente, os custos de produção, mas, ao 

mesmo tempo, prejudica a Biodiversidade, o Direito Concorrencial deve ser neutro em 

relação a este fato?”
231

 

Uma questão remanescente nesse caso seria o efeito que a operação poderia gerar 

sobre a biodiversidade brasileira, já que envolve a associação de empresas com segredos 

genéticos. Houve a ponderação sobre a possibilidade de exterminar uma linhagem de aves 

e a desconsideração das eficiências diante desse impacto. Para o relator, não é possível 

compensar a redução de variedade genética com as eficiências geradas pelo negócio: 

 “Frise-se que tal constatação independe das eficiências da operação. Com 

efeito, esta operação pode ser extremamente eficiente, aumentando os excedentes 

do produtor e mesmo do consumidor, diminuindo preços, mas, também, 

diminuindo a variedade genética disponível no planeta.”  

[...] 

“Assim, é despicienda a quantificação exata das eficiências, para concluir que as 

empresas não podem e não devem se desfazer, de forma privada, de linhas 

                                                                                                                                                    

cláusula 2.4 permitiu à Don Mario trabalhar com outras tecnologias, e a modificação da cláusula 3.1.2, inciso 

III garante à Don Mario a possibilidade de produzir sementes mediante a utilização de outra tecnologia, 

desde que haja isolamento. Somente nas hipóteses de inviabilidade “técnica e/ou econômica” não será 

necessário separar a produção. 
229

 Obviamente, tomada a proporção do conjunto de atos de concentração que compõe o substrato desta 

pesquisa de jurisprudência. 
230
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08012.007776/2008-99. Cobb-Vantress, Inc; Hendrix Genetics B.V.. Relator: Conselheiro Vinícius Marques 

de Carvalho. Brasília, DF de 2011. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000582281272.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2014. Neste caso, abordam-

se outros temas como a hipercompetitividade e a relação entre direito da concorrência e direitos propriedade 

intelectual. 
231

 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 

08012.007776/2008-99. Cobb-Vantress, Inc; Hendrix Genetics B.V.. Relator: Conselheiro Vinícius Marques 

de Carvalho. Brasília, DF de 2011. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000582281272.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2014. Fls. 830 dos autos. E, 

fundamenta sua cautela: “Tal questionamento é pertinente, pois o presente caso versa sobre duas empresas 

com dois segredos industriais genéticos que se unem por meio desta operação e geram uma concentração de 

segredos genéticos.”. Mais ainda às fls. 831: “Em decorrência da presente operação, haverá concentração de 

direitos sobre genética animal em âmbito global, que atualmente, é acessível a poucas empresas no mundo, 

cabe questionar a validade destes “segredos”, seja porque: (1) não há obrigações claras destas empresas no 

que toca à Biodiversidade e (2) não existe um sistema obrigatório de “cultivar animal”, que proteja, ao 

mesmo tempo, os incentivos à inovação tecnológica, sem privar a Humanidade, e em especial, os povos dos 

países em desenvolvimento, do acesso às informações genéticas e aos ativos associados a estes direitos.”.   
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genéticas que foram adquiridas com a presente operação no curto prazo, mesmo 

que esta decisão seja a mais ‘eficiente’ sob o ponto de vista dos custos. 

Certamente que, no longo prazo, será possível avaliar se e em que medida há 

lançamento de novas linhas genéticas ou mesmo se há o interesse de centros de 

pesquisas realizarem investimentos específicos para a guarda do material 

genético. O que se deve criar são condições para que isto aconteça.”.
232

 

O relator defendeu prudência na intervenção. Foram tecidas algumas considerações: 

(i) providenciar uma regulação demandaria a aproximação de todas as empresas 

participantes do setor; (ii) o CADE era a única autoridade antitruste instada a julgar o caso; 

(iii) o caso envolve somente requerentes estrangeiras, sendo devida a assinatura de termo 

de compromisso de desempenho; (iv) o tema discutido envolve posicionamentos de 

diversas políticas; (v) o tema é complexo e precisa ser bem discutido para seja criada uma 

regulamentação.
233
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5 O IMPACTO DA VERIFICAÇÃO DAS EFICIÊNCIAS NAS 

DECISÕES DO CADE EM ATOS DE CONCENTRAÇÃO 

 

 

Declarar que determinada concentração é eficiente ou não depende de uma série de 

subsunções. Se houve a criação de eficiência, se a eficiência criada é específica à 

concentração, se haverá compensação dos prejuízos à concorrência.  

Neste capítulo, serão apresentadas as conclusões sobre a pesquisa de jurisprudência, 

destacando-se a influência que a aferição de eficiência teve no desfecho dos atos de 

concentração analisados. 

 

5.1 Utilização do critério da eficiência nas decisões de atos de concentração 

 

Analisada a premissa maior no capítulo anterior, isto é, qual o sentido construído 

para a eficiência, passa-se a um recorte sobre o resultado da aplicação da eficiência. Tal 

consequência está relatada na conclusão. Após ter sido formulada a premissa maior sobre o 

sentido da eficiência, há a necessidade de ser averiguada a premissa menor, com base no 

conjunto probatório de conteúdo econômico. Este complexo de provas exige a intervenção 

do conhecimento econômico o qual não faria parte do escopo deste trabalho o qual se preza 

por uma pesquisa jurídica. A conclusão, nessa estrutura silogística
234

, expressaria um 

conteúdo jurídico. 
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 Um exemplo de construção de uma decisão jurídica do CADE pode ser encontrado em BRASIL. 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 

08012.011196/2005-53. AIR Liquide Brasil Ltda; White Martins Gases Industriais Ltda. Relator: 

Conselheiro Paulo Furquim de Azevedo, DF de 2008. Segundo o relator, as partes ainda referiram-se a outras 

eficiências ligadas à minoração dos custos ocasionada pela ampliação da produtividade, fls. 1387: “[...] a 

redução do custo médio de produção, em função dos ganhos de escala, e o aumento da capacidade 

instalada.”. Essas não foram admitidas pelo relator pelo fato de não serem eficiências específicas do ato 

negocial, porque essa otimização no processo produtivo não estava vinculada ao que foi planejado. Na 
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Assim, segue uma tabela demonstrando como foi interpretado o termo eficiência 

assim como a conclusão que o aplicador chegou para encontrar uma solução ao caso. 

Tabela 2 – Utilização do critério da eficiência 
Ato de Concentração (AC) Forma de utilização do critério da eficiência 

1. 0006/1994  As eficiências não foram consideradas compensatórias, 

nem benéficas aos consumidores. 

2. 0001/1994  As eficiências não foram consideradas suficientes. 

3. 0016/1994 Foi ressaltada a vulnerabilidade das eficiências. 

4. 0019/1994  As eficiências demandariam investimentos para sua 

concretização. 

5. 0026/1995  As eficiências não foram consideradas compensatórias. 

                                                                                                                                                    

verdade, dependia da capacidade de produzir de cada parte, quando unidas, produziriam mais. Assim, às fls. 

1388: “Tanto os ganhos de escala quanto o aumento da capacidade instalada dependem da dimensão do 

projeto e não do número de empresas que dele participam”. Para compor sua decisão, fls. 1388-92, o relator 

visita três possibilidades: (i) a reprovação do ato de concentração e a desconstituição do negócio; (ii) a 

imposição de restrições ao empreendimento; (iii) a assinatura de termo de compromisso de desempenho cujas 

condições foram propostas mediante um trabalho conjunto com as partes. Para tanto, ainda, parte de dois 

pressupostos: (i) proteção da atmosfera de competição; (ii) escolha da medida que traga menos custos sociais. 

De acordo com a primeira hipótese, as eficiências apresentadas pelas partes são consideradas suficientes para 

serem contrapostas aos possíveis danos contra a competição no mercado. Quando se verifica uma situação 

como esta, a resposta “mais simples”, conforme afirma o relator, seria a reprovação do ato de concentração e 

a determinação do desfazimento do negociado. Mas, essa opção não poderia ser aceita em razão do projeto 

que seria concretizado o qual introduziria ao mercado um novo concorrente, atendendo ao pressuposto da 

manutenção da concorrência. Ademais, o relator entendeu que a reprovação seria prejudicial ao bem-estar 

social. A segunda alternativa avaliada no voto seria a proposta da SEAE baseava-se na “[...] existência de 

nexo causal entre a operação e o aumento de probabilidade de exercício coordenado de poder de mercado nos 

mercados de gases da atmosfera fornecido em cilindros e a granel.”, como se verifica às fls. 1390-1. 

Conforme essa proposta, haveria a aprovação com a imposição de restrições, como limitação do poder de 

decisão da WM, a divisão dos ganhos provenientes do contrato, e instituição de um termo final de vigência 

do contrato, fls. 1388-9. As partes não concordaram com as restrições e apresentaram três estudos para a 

proposta da SEAE não fosse admitida, como se vê às fls. 1389-90. No entanto, a proposta da SEAE não foi 

apenas rejeitada pelas partes, o relator também percebeu duas questões, fls. 1391. Primeiro, foi apontado que 

o SBDC não conseguiria arcar com a responsabilidade de acompanhar a atuação do empreendimento de 

forma detida como se faria necessário. Por isso, as regras de governança que seriam aplicadas não bastariam 

para evitar “condições de coordenação neste mercado”. Outro problema seria a delimitação temporal da 

vigência contratual que não poderia ser aceita. A última opção seria a assinatura de termo de compromisso de 

desempenho contendo condições apresentadas pelas próprias partes. O Consórcio não seria administrado pela 

WM, a WM entraria na divisão dos excedentes, e a vigência contratual seria de vinte anos. Para o relator, as 

condições trazidas pelas partes seriam suficientes para neutralizar as fragilidades do negócio. Assim, em 

relação à administração, seria de responsabilidade de um terceiro que seria contratado pela WM a fim de se 

evitar uma comunicação entre WM e a Air Liquid e uma eventual coordenação no mercado. Outra medida 

para manter a concentração, às fls. 1392, sem que as partes estejam em constante diálogo, seria a partilha dos 

excedentes em espécie adicionada de medidas a fim de impedir a transmissão de informações. Ademais, 

ressaltou o relator, às fls. 1392, que: “[...] é importante notar que uma regra ex-ante de divisão dos excedentes 

em espécie, a princípio, não permitiria melhores condições de coordenação do que a divisão ex-post do 

faturamento derivado de tais excedentes, o que revelaria também o preço de venda.”. O relator opta pela 

terceira alternativa, ou seja, defende a formalização de um compromisso de desempenho, tendo em vista a 

inviabilidade de a concentração ser modificada na proporção apreciada pela SEAE, como indica às fls.1392. 

Também defende a aplicação da regra proporcionalidade em relação à aplicação das restrições à livre 

iniciativa e à autonomia da vontade, em prol da concorrência: “[...] não devem ser mais gravosas do que o 

necessário para atingir os fins pretendidos [...]”, fls. 1392. 
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6. 0014/1994  As eficiências foram consideradas compensatórias. 

7. 0041/1995  Foi aprovada a operação para que as eficiências sejam 

conquistadas. 

8. 0015/1994  Foi aprovada a operação para que as eficiências sejam 

conquistadas. 

9. 0012/1994  Inobservância do parâmetro legal sobre eficiência. 

10. 0025/1995 Eficiências são vinculadas à concorrência.
235

 

11. 0018/1994 As eficiências foram consideradas comuns a qualquer 

negócio. 

12. 0027 1995 A concentração impactava em quatro mercados diferentes, 

fio dental, escova dental, enxaguante bucal e creme dental, 

e foi detectada violação à livre concorrência apenas no 

mercado de creme dental, com a inobservância dos incisos 

III e IV do art. 54.
236

  

Em relação ao mercado de creme dental foram impostas 

três conjuntos de condições relacionadas a: (i) “suspensão 

temporária do uso da marca”; (ii) “licenciamento exclusivo 

para terceiros da marca”; (iii) “alienação da marca” para 

fins de compromisso de desempenho.
237

  

13. 0062/1995  Foi aprovada a operação para que as eficiências sejam 

conquistadas.
238

 

14. 0002/1994 Foram identificados benefícios com a operação. 

15. 0022 1995  Foram detectadas as eficiências transnacionais.
239

 

                                                 

235
 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 

25/1995. CARFEPE S.A. Administradora e Participadora e Santista Alimentos S.A. Relator: Conselheiro 

Edison Rodrigues Chaves. DF de 1996. Fls. 987: No caso do direito da concorrência, a atuação estatal se 

daria pela restauração das condições de funcionamento do mercado. O exercício dessa função poderia ser 

identificado pela exigência por criação de eficiências por parte dos agentes econômicos:“De um modo geral, 

a eficiência é um pressuposto da livre concorrência: o agente econômico que não a busca mais cedo ou mais 

tarde está fadado ao insucesso. O Estado somente pode e deve exigir o cumprimento de certas iniciativas 

econômicas, reveladoras de eficiência específica, quando isso se faz necessário para retificar ou prevenir 

algum defeito de mercado devidamente identificado.” 
236

 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto da Relatora no Ato de Concentração nº 

27/1995. K e S Aquisições Ltda.; Kolynos do Brasil S.A.. Relator: Conselheira Lucia Helena Salgado e 

Silva. Brasília, DF, 19 de setembro de 1996. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/Dn_Processo0021737.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2014. Fls. 2899 dos autos. 
237

 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto da Relatora no Ato de Concentração nº 

27/1995. K e S Aquisições Ltda.; Kolynos do Brasil S.A.. Relator: Conselheira Lucia Helena Salgado e 

Silva. Brasília, DF, 19 de setembro de 1996. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/Dn_Processo0021737.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2014. Fls. 2906-8 dos autos. 
238

 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto da Relatora Ato de Concentração nº 

62/1995. ELETROLUX Ltda.; Kaspar e Agres Oberdofer; Oberdorfer S.A.. Relator: Conselheira Lucia 

Helena Salgado e Silva. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/temp/Dn_Processo0021443.pdf>. Acesso 

em: 02 jul. 2014. Fls. 684 Acontece que não importou muito para o resultado do ato de concentração qual 

tipo de eficiência foi encontrada. O termo de compromisso de desempenho proposto pela relatora foi 

justificado pela necessidade de garantir a concretização das eficiências potenciais: “Isto posto, aprovo a 

operação, condicionada à assinatura pela Eletrolux de compromisso de desempenho que vise a garantir a 

realização do conjunto de eficiências a serem geradas e compartilhadas com os consumidores, conjunto este 

que virá a compensar a restrição à concorrência causada pela operação.”  
239

 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 

22/1995. Bayer S.A; Companhia Nitro Química Brasil Ltda. Relatora: Conselheira Lucia Helena Salgado e 

Silva. DF de 1996. P. 16 do voto: O voto da Conselheira-relatora Lucia Helena Salgado e Silva trata das 

eficiências transacionais. Neste caso, houve a aprovação do ato de concentração com a imposição de 

condições estabelecidas em compromisso de desempenho. Na conclusão de seu voto, a relatora enfatiza que a 
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16. 0058 1995 As eficiências foram consideradas insuficientes e que não 

seriam compartilhadas com a sociedade. 

17. 0069 1996  Foi aprovada a operação para que as eficiências sejam 

conquistadas.
240

 

18. 0079 1996  Foi aprovada a operação para que as eficiências sejam 

conquistadas. 

19. 0047/1995  As eficiências deveriam ser compartilhadas com os 

consumidores. 

20. 0084/1996 Não houve compensação entre danos e eficiências. 

21. 0154/1997 Relação entre atuação estatal e eficiências.
241

  

22. 08012.005846/1999-12  As eficiências não foram consideradas compensatórias.
242

 

23. 08012.001697/2002-89  

 

As eficiências apresentadas não cumprem os ditames 

legais.
243

 

24. 08012.004818/2000-82  Preocupação em distribuir os benefícios.
244

 

25. 08012.005104/1999-51 As eficiências foram consideradas insuficientes.
245

 

26. 08012.004249/1999-06 As eficiências são condições relevantes para a aplicação da 

defesa da concorrência.
246

 

                                                                                                                                                    

integração “[...] potencialmente geradora de eficiências do tipo transacional principalmente e produtivas 

secundariamente [...]”. O chamado “reordenamento estrutural da indústria de ácido fluorídrico” foi 

propiciado pelo Protocolo de Montreal. 
240

 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 

69/1995. DSM Elastomeros B.V.; Nitriflex S.A. Indústria e Comércio. Relator: Conselheiro Antonio 

Fonseca. DF de 1997. Fls. 771. 
241

 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto Vogal do Conselheiro Ruy Santacruz nº 

154/1997. Echlin do Brasil Indústria e Comércio Ltda; Indústria e Comércio Brosol Ltda.. Relator: 

Conselheiro João Bosco Leopoldino da Fonseca. Brasília, DF, 14 de abril de 1999. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000168031127.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2014. Neste voto, o julgador 

esclareceu a necessidade de haver informações claras sobre a real situação do mercado para que a introdução 

de uma medida estatal não impusesse aos participantes circunstâncias de ineficiência. 
242

 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Conselheira-relatora no Ato de 

Concentração nº 08012.005846/1999-12.  Braco S/A; Empresa de Consultoria, Administração e Participações 

S/A-ECAP; Fundação Antonio e Helena Zerrenner - Instituição Nacional de Beneficiência. Relator: 

Conselheira Hebe Teixeira Romano Pereira da Silva. Brasília, DF,[ 30 de março de 2000]. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000411061253.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2014, fls. 5432. 
243

 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Conselheiro-relator no Ato de 

Concentração nº 08012.001697/2002-89. Chocolates Garoto S/A; Nestlé Brasil Ltda.. Relator: Conselheiro 

Thompson Almeida Andrade. Brasília, DF, 04 de fevereiro de 2004. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000367821834.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2014, fls. 5158-9 dos autos. 
244

 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Conselheiro Cleveland Prates Teixeira 

no Ato de Concentração nº 08012.004818/2000-82. Internet Digital Boulevard S/C Ltda; Terra Networks 

Brasil S.A.. Relator: Conselheiro Miguel Tebar Barrionuevo. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2004. 

Disponível em: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000054011639.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2014, p. 3-

5 do voto. 
245

 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Conselheiro-relator no Ato de 

Concentração nº 08012.005104/1999-51. Bompreço Bahia S/A; Petipreço Supermercados Ltda.. Relator: 

Conselheiro Luiz Alberto Esteves Scaloppe. Brasília, DF, 14 de abril de 2004. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000013001817.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2014, p. 5 do voto: “[...] 

tendo em vista que as eficiências foram apresentadas de forma vaga, imprecisa e seus resultados, no caso, não 

são conclusivos, entendo que o efeito líquido da operação ainda é negativo [...]”. 
246

 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Conselheiro Fernando de Oliveira 

Marques no Ato de Concentração nº 08012.004249/1999-06. Companhia Brasileira de Distribuição; Novasoc 

Comercial Ltda; Paes Mendonça S.A.. Relator: Conselheiro Cleveland Prates Teixeira. Brasília, DF, 14 de 

julho de 2004. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000053931334.pdf>. Acesso em: 15 
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27. 08012.000212/2002-30  As eficiências deveriam ser compartilhadas com os 

consumidores. 

28. 08012.005832/2000-01 Análise de eficiências. 

29. 08012.009500/2003-31 Vinculação de cláusula de exclusividade aos requisitos do 

art. 54, Lei nº 8.884/1994 para seu deferimento.
247

 

30. 08012.001872/2000-76
248

;  O ato de concentração não atende aos requisitos do art. 54 

da Lei nº 8.884/1994.
249

 

31. 08012.009843/2005-67 Eficiências não foram consideradas compensatórias.
250

 

32. 08012.005747/2006-21 Eficiências não quantificáveis (“externalidades de 

rede”).
251

 

33. 08012.010192/2004-77; Reflexão sobre a insuficiência das eficiências.
252

 

                                                                                                                                                    

ago. 2014, p. 3 do voto: “[...] eficiências são pré-requisitos, são condições exigidas por lei para que os atos 

de concentração econômica possam ser aprovados [...]”. 
247

 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 

08012.009500/2003-31. Invista Inc.; Koch Industries.. Relator: Conselheiro Luis Fernando Rigato 

Vasconcellos. Brasília, DF, 13 de julho de 2005. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000218651902.pdf>. Acesso em: 07 ago. 2014. Fls. 1065 dos autos. 

O relator não deferiu a cláusula de exclusividade por não estar justificada pelo art. 54 da Lei nº 8.884/1994. 

O juízo feito em relação às eficiências está localizado na conclusão do voto, na avaliação de mérito. Há uma 

construção a fim de vincular a permanência de uma cláusula de exclusividade ao conteúdo do art. 54, § 1º, e 

seus incisos, da lei 8.884/1994. Conforme entendeu o relator, a cláusula de exclusividade deveria propiciar os 

benefícios determinados no inciso I e alíneas, como: (i) “aumentar a produtividade”; (ii) “melhorar a 

qualidade de bens ou serviço”; (iii) “propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico”. 

As requerentes que aufeririam os ganhos com a concentração deveriam atender ao inciso II que trata do 

compartilhamento das vantagens com os consumidores. Para o relator, a manutenção da cláusula de 

exclusividade deveria ainda cumprir-se aos requisitos dos incisos III e IV, ao considerar os reflexos da 

integração entre os competidores no mercado, e o respeito ao dimensionamento do ato de concentração a suas 

finalidades imaginadas pelas partes contratantes, respectivamente. Entretanto, as requerentes não tiveram o 

cuidado de relatar o cumprimento de tais condições com relação à cláusula de exclusividade firmada. Por 

isso, o relator, apesar de entender pela aprovação do ato, optou por não deferir a cláusula. 
248

 São conexos a este AC os seguintes: AC 08012.005226/2000-88; AC 08012.005250/2000-17; AC 

08012.000640/2000-09; AC 08012.006472/2001-38; AC 08012.002962/2001-65; AC 08012.002838/2001-

08, conforme BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Conselheiro-relator no Ato 

de Concentração nº 08012.001872/2000-76. Companhia Vale do Rio Doce – CVRD; S/A Mineração da 

Trindade – SAMITRI.. Relator: Conselheiro Ricardo Villas Bôas Cueva. Brasília, DF, 10 de agosto de 2005. 

Disponível em: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000224341403.pdf>. Acesso em: 07 ago. 2014, fls. 

3205. 
249

  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Conselheiro-relator no Ato de 

Concentração nº 08012.001872/2000-76. Companhia Vale do Rio Doce – CVRD; S/A Mineração da 

Trindade – SAMITRI.. Relator: Conselheiro Ricardo Villas Bôas Cueva. Brasília, DF, 10 de agosto de 2005. 

Disponível em: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000224341403.pdf>. Acesso em: 07 ago. 2014, fls. 

3284. 

250 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 

08012.009843/2005-67. Camargo Corrêa Cimentos S/A; Cimento Rio Branco S/A.. Relator: Conselheiro 

Luiz Carlos Delorme Prado. Brasília, DF, 07 de março de 2007. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000266791995.pdf>. Acesso em: 07 ago. 2014. Fls. 512 dos autos. 
251

 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 

08012.005747/2006-21. ALL - América Latina Logística S/A; Brasil Ferrovias S.A.; Novoeste Brasil S.A.. 

Relator: Conselheiro Luis Fernando Schuartz. Brasília, DF, 18 de abril de 2007. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000266591860.pdf>. Acesso em: 07 ago. 2014. Fls. 1098 dos autos. 
252

 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Conselheiro-relator no Ato de 

Concentração nº 08012.010192/2004-77. Ripasa S/A Celulose e Papel; Votorantim Celulose e Papel S.A.. 

Relator: Conselheiro Luis Fernando Schuartz. Brasília, DF, 08 de agosto de 2007. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000328481812.pdf>. Acesso em: 07 ago. 2014, fls. 2719.  
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08012.010195/2004-19 conexo a 

08012.010192/2004-77.  

34. 08012.003296/2007-78  Foi dada ênfase na questão ambiental. 

35. 08012.004091/2007-18  Tratamento superficial das eficiências. Foi dada ênfase na 

questão ambiental. 

36. 08012.009463/2006-11  As eficiências não foram consideradas específicas, nem 

passíveis de serem conquistadas por meios razoáveis. 

37. 08012.003267/2007-14  As eficiências podem beneficiar os consumidores. 

38. 08012.001885/2007-11  As eficiências não foram consideradas compensatórias. 

39. 08012.011196/2005-53  As eficiências não foram consideradas específicas. 

40. 08012.002820/2007-93  As eficiências não foram consideradas específicas. 

41. 08012.001383/2007-91  As eficiências não foram consideradas específicas. 

42. 08012.008853/2008-28  As eficiências não foram consideradas compensatórias. 

43. 08012.013152/2007-20  Não foi realizada a apreciação das eficiências. 

44. 08012.009025/2008-15  As eficiências não foram consideradas suficientes. 

45. 08012.002252/2009-92  As eficiências não foram consideradas específicas. 

46. 08012.010968/2008-82  As eficiências não foram consideradas específicas. 

47. 08012.000715/2010-15; 

08012.003521/2008-57 conexo 

com 08012.000715/2010-15. 

Inexistência de efeito líquido positivo. 

48. 08012.007776/2008-99 As eficiências foram comparadas a danos ao meio 

ambiente. 

49. 08012.004423/2009-18  As eficiências não foram consideradas compensatórias: 

50. 08012.005889/2010-74 As eficiências não foram consideradas compensatórias: 

muitas delas demandariam mais de dois anos para serem 

conquistadas, quantitativamente insatisfatórias, 

provavelmente, não beneficiariam os consumidores 

nacionais.
253

 

51. 08012.005526/2010-39 As eficiências não foram consideradas específicas.
254

  

52. 08012.002018/2010-07; 

08012.002259/2012-18 conexo a 

08012.002018/2010-07  

As eficiências não foram consideradas suficientes.
255

 

53. 08012.001157/2009-71 As eficiências alegadas não foram consideradas específicas 

nem compensatórias. 

54. 08012.008378/2011-95 As eficiências alegadas não foram consideradas específicas 

nem compensatórias.
256

 

                                                 

253
 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 

08012.005889/2010-74. Citrovita Agro Industrial Ltda.; Fischer S.A. - Comércio e Indústria e Agricultura.. 

Relator: Conselheiro Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo. Brasília, DF de 2011. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000642481374.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2014. Fls. 970. 
254

 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 

08012.005526/2010-39. Banco do Brasil S.A.; BB Seguros Participações S.A; MAPFRE Vera Cruz 

Seguradora S.A.. Relator: Conselheiro Alessandro Serafin Octaviani Luis. Brasília, DF de 2012. Disponível 

em: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000657531826.pdf>. Acesso em: 08 ago. 2014. Fls. 1109 dos 

autos. 
255

 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 

08012.002018/2010-07. Votorantim Cimentos S.A.; Camargo Corrêa S.A; Companhia Nacional de Cimento 

Portland; Cimpor - Cimentos de Portugal SGPS, S.A.; CCB – Cimpor Cimentos do Brasil Ltda.. Relator: 

Conselheiro Alessandro Serafin Octaviani Luis. Brasília, DF de 2012. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000677911909.pdf>. Acesso em: 08 ago. 2014. Fls. 1591. 
256

 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de Concentração nº 

08012.008378/2011-95. VRG Linhas Aéreas S.A.; Webjet Linhas Aéreas S.A.. Relator: Conselheiro Ricardo 
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55. 08700.004155/2012-81 As eficiências alegadas não foram consideradas específicas 

nem compensatórias. 

56. 08700.003978/2012-90 As eficiências alegadas não foram consideradas específicas 

nem compensatórias. 

57. 08700.009882/2012-35 Apresentação de um ACC pelas partes, em detrimento de 

uma discussão sobre eficiências. 

58. 08012.011421/2011-08 As eficiências não foram aceitas por incentivarem o 

exercício de poder de mercado. 

59. 08012.012185/2011-39 As eficiências não foram consideradas específicas da 

operação. 

60. 08700.004150/2012-59 As eficiências qualitativas não são específicas nem 

suficientes para compensação. 

61. 08700.004054/2012-19 As eficiências não foram consideradas específicas, 

concretamente alcançáveis, nem compensatórias. 

62. 08012.000109/2011-81; 

08012.011323/2010-81 conexo 

ao 08012.000109/2011-81. 

As eficiências qualitativas não são específicas nem 

suficientes para compensação. 

63. 08012.003886/2011-87. As eficiências não foram consideradas específicas. 

64. 08700.004083/2012-72  Não foram aceitas eficiências para compensar estruturas 

altamente concentradas. 

65. 08012.010038/2010-43  Não foram criados efeitos líquidos suficientes. 

66. 53500.021373/2010 As eficiências alegadas não foram consideradas específicas 

nem compensatórias. 

67. 08012.003065/2012-21 A operação foi considerada ineficiente.  

68. 08012.000170/2011-28  As eficiências alegadas não foram consideradas 

específicas, e questionou-se sua distribuição entre os 

consumidores. 

69. 08012.003047/2011-69  As eficiências alegadas não foram consideradas específicas 

nem compensatórias. 

70. 08012.009198/2011-21 As eficiências alegadas não foram consideradas específicas 

nem compensatórias. 

71. 08700.004065/2012-91  Não foram criados efeitos líquidos suficientes.
257

  

72. 08012.000309/2012-14  

(afinidade) e 

08012.003324/2012-14 (padrão) 

Não foram criados efeitos líquidos suficientes.
258

 

73. 08012.011603/2011-71 As eficiências não foram consideradas compensatórias. 

74. 08700.005447/2013-12  As eficiências foram consideradas insuficientes. 

Fonte: www.cade.gov.br e DUTRA, Pedro. A concentração do poder econômico: jurisprudência anotada. 

V. 1. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 

                                                                                                                                                    

Machado Ruiz. Brasília, DF de 2012. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000713731365.pdf>. Acesso em: 09 ago. 2014. Fls. 1931 dos autos. 
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 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto da Relatora no Ato de Concentração nº 

AC 08700.004065/2012-91, 08012.000309/2012-14 e 08012000309201214. Aliança Administradora de 

Benefícios de Saúde Ltda.; GA Consultoria, Administração e Serviços Ltda.; Qualicorp Administradora de 

Benefícios S.A.; Qualicorp Corretora de Seguros S.A.. Relator: Conselheira Ana de Oliveira Frazão. Brasília, 

DF de 2014. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000773851174.pdf>. Acesso em: 23 jul. 

2014. Fls. 870 dos autos. 
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 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto da Relatora no Ato de Concentração nº 

AC 08700.004065/2012-91, 08012.000309/2012-14 e 08012000309201214. Aliança Administradora de 

Benefícios de Saúde Ltda.; GA Consultoria, Administração e Serviços Ltda.; Qualicorp Administradora de 

Benefícios S.A.; Qualicorp Corretora de Seguros S.A.. Relator: Conselheira Ana de Oliveira Frazão. Brasília, 

DF de 2014. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000773851174.pdf>. Acesso em: 23 jul. 

2014. Fls. 873 dos autos. 

http://www.cade.gov.br/
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5.2 Eficiência e a construção da premissa maior 

 

Não foi encontrado um conceito de eficiência enquanto formulação teórica com a 

finalidade de aplicação do direito concorrencial nos julgados recolhidos. 

A premissa maior na estrutura silogística da decisão é resultante de um trabalho 

interpretativo. Assim, como premissa maior, o dispositivo que tem como hipótese a 

eficiência precisaria ser interpretado. Ou ainda, deveria haver a construção da premissa 

maior. 

Mas, nos votos coletados, não houve tal construção de sentido, isto é, não houve o 

esclarecimento de que concepção de eficiência estava sendo utilizada. Falou-se em 

eficiência alocativa, produtiva, tecnológica, mas não houve o desenvolvimento explícito 

dos conceitos. 

Ao contrário, houve a menção aos conceitos. Entretanto, se, aparentemente, a 

introdução de conceitos de eficiência possa desanimar o estudo do tema, contempla-se 

outra perspectiva na aplicação da eficiência.  

A caracterização das eficiências como específicas ou compensatórias demonstra 

outra face do mesmo objeto. Não importando se trata-se de eficiência alocativa, produtiva 

ou tecnológica, para a decisão de atos de concentração, a atenção está voltada para a 

qualificação das eficiências. 

Não há interesse na essência do conceito, mas em suas características. Assim, 

eficiência poderia ser esquematizada da seguinte forma: 



 

97 

 

 

 

 

 

Figura 2 Critérios de eficiência 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Como pode ser visto, não haveria uma definição exata em relação à eficiência. Na 

verdade, observou-se que não parece ser interessante para o CADE que haja a uma 

discussão sobre conceitos ou tipos de eficiência no momento da aplicação do direito da 

concorrência. 

Em razão desta ausência de determinação de uma conceituação ou classificação 

exata, as metodologias a serem aplicáveis acabam ganhando espaço entre os órgãos 

julgadores. 

Tais metodologias não são vinculantes, mas trazem orientações sobre como aplicar 

o texto legal que se reporta à eficiência. São exemplos de metodologias o Guia de para 

Análise Econômica de Atos de Concentração Horizontal da SEAE/SDE, as Merger 

Guidelines da autoridade antitruste dos Estados Unidos e as orientações definidas pelo 

Banco Mundial e pela OCDE. 

É possível destacar a importância de parâmetros doutrinários como os critérios 

indicados por Williamson, Malard e Farrell e Shapiro, todos já citados em votos em 

processos administrativos voltados a chancelar atos de concentração. 

As informações extraídas das metodologias são aquelas referentes não à essência do 

conceito de eficiência, mas a características, ou mesmo condições, que aquilo que se 

identifica como eficiência deve observar. 

A primeira dessas características seria a especificidade. Significa que a eficiência 

precisa ser referente à concentração. Não pode ser conquistada por outros meios que não o 

ato de concentração apresentado para apreciação. Se for possível que a eficiência seja 

gerada por meio diferente, então, seria o caso de desconsiderá-la em termos de análise 

concorrencial. 
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Ainda, a eficiência deve ser razoavelmente mensurável. Ao ser alegada pelas 

requerentes, a eficiência não pode ser mera ilação. Toda eficiência trazida ao processo 

deve ser dimensionada, ou pelo menos, deve haver uma expectativa de quando e como 

deve ser alcançada de forma que fique claro que será possível de ser conquistada. 

Em relação ao aspecto temporal, tem-se que uma eficiência que demore mais que 

dois anos para ser realizada não pode ser considerada como uma eficiência antitruste. 

Outro ponto importante é a relação entre eficiência e bem-estar. A eficiência deve 

ser facilitar o aumento de bem-estar. Além disso, não podem anular meios para que seja 

alcançada a competição no mercado. 

Não se pode esquecer que a eficiência deve ser partilhada com a sociedade. Não 

seriam computadas eficiências que somente beneficiassem as partes envolvidas no ato 

negocial. As eficiências devem atingir os consumidores, em geral, impactando nos preços 

praticados. 

São essas características que devem ser consideradas no momento da avaliação das 

eficiências de um ato de concentração. Poderia ser dito que o conjunto dessas 

características seria a tipificação das eficiências. 

Os votos coletados não se centram no conceito de eficiência. O máximo seria a 

citação de tipos de eficiência, como a eficiência alocativa, a produtiva, a tecnológica. 

Entretanto, não haveria uma discussão sobre esses tipos. 

Percebe-se que os julgadores não estão preocupados com polêmicas acadêmicas 

sobre tais classificações. A doutrina tem seu papel no momento da aplicação do direito 

concorrencial ao apresentar meios que contribuam para formulação da premissa maior. 

A aplicação do direito pode ser descrita como uma estrutura de raciocínio 

silogística formada por uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão.  

O que se chama de conclusão corresponde à solução do caso concreto. A premissa 

menor está ligada à configuração dos fatos que devem ser apresentados e descritos por 

meio de provas. A premissa maior é criada pelo intérprete/julgador e tem por a base a lei. 
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Para fixar a premissa maior, o julgador deve realizar a interpretação da regra a ser 

aplicada. No caso do direito da concorrência, a premissa maior seria a lei de defesa da 

concorrência. Na aferição das eficiências envolvidas em um ato de concentração, é o 

dispositivo que trata do assunto que servirá de fundamento para a interpretação. 

Ocorre que, no caso da eficiência, existiria um obstáculo a ser contornado para a 

aplicação que seria, justamente, o conceito de eficiência. Seria um conceito a ser 

construído pelo intérprete/julgador nas circunstâncias da aplicação do direito. 

O termo “eficiência” ainda não é de entendimento claro pelos julgadores os quais 

parecem preferir utilizá-lo como mecanismo para aceitar ou não ganhos alegados pelas 

requerentes durante o processamento do ato de concentração. 

Assim, ao invés de insistir na busca de seu sentido, fazem uso das metodologias 

acima descritas para avaliar os argumentos apresentados. O caráter indeterminado da 

eficiência faz com que ela se torne um conjunto de critérios de apreciação. 

A aferição das eficiências, como determinada na lei de defesa da concorrência, 

consiste em uma verificação de preenchimento de critérios que se relacionam com a 

eficiência em conjunto, mas que não se identificam com ela de forma individual. 

Tal conjunto de critérios avaliativos mostra-se como a construção da premissa 

maior. Trata-se de uma formulação da jurisprudência que acabou aceitando orientações não 

vinculantes e criações doutrinárias na aplicação do mandamento legal. 

Como conclusão ou solução do caso, após a análise de eficiências assim como a 

averiguação de outros requisitos, há a possibilidade de reprovação ou de aprovação, 

especialmente, mediante a imposição de uma restrição ou a celebração de um termo de 

compromisso de desempenho. Aqui, é importante lembrar que, como a seleção de casos 

para este estudo não pretendia contemplar atos de concentração aprovados sem restrições, 

não será incluída essa possibilidade entre as possíveis soluções. 

Em relação à eficiência inserida no esquema da aplicação normativa, tem-se sua 

decantação em diversos critérios a serem observados a fim de ser possível a aceitação ou 

não das eficiências alegadas. Esse seria o conteúdo da premissa maior. 
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A premissa menor mostra a relação entre direito e economia. São fatos econômicos 

que devem ser provados para a solução do caso. Ao afirmar que certo ato de concentração 

é capaz de gerar determinadas eficiências e que essas deveriam ser admitidas pela 

autoridade antitruste, a requerente toma para si um ônus de comprovar tais informações. 

Em geral, a prova dos dados se dá por meio de documentos versando sobre temas 

concernentes ao saber econômico. Entretanto, mesmo lidando com o conhecimento 

econômico, o julgador irá expressar uma decisão jurídica. 

A decisão jurídica relaciona-se com a ideia de criação de juízo vinculante que pode 

ser comparado a um parâmetro normativo, isto é, a adjudicação tomaria como paradigma a 

lei, ou então outra forma de criação de obrigações e deveres. 

É, especialmente, pelo padrão de legalidade que uma decisão jurídica se distingue 

de uma decisão econômica que se baseia em ganhos e custos. No caso, como a lei de 

defesa da concorrência seria o paradigma, a decisão derivada seria uma decisão jurídica, 

mesmo contendo discussões sobre eficiência. 

De fato, a aplicação do direito da concorrência explicita a relação entre direito e 

economia que, apesar de serem ciências diferentes, travam relações entre si. É possível 

destacar uma relação interdisciplinar em que direito e economia se encontram, mas 

mantêm-se distintos, como um estudo em Direito e Economia. Ou, então, é possível uma 

combinação entre análises jurídicas e econômicas, mais precisamente, a aplicação de uma 

metodologia econômica para avaliar uma situação própria do direito, como ocorre na 

análise econômica do direito. 

No caso estudado, não haveria uma análise econômica, pois o que se pretendeu 

discutir era a aplicação de um conceito econômico, isto é, trata-se de um estudo jurídico, 

sem a aplicação da metodologia econômica. 

É claro que a inclusão da eficiência na análise de atos de concentração por si só já 

demonstra a influência da análise econômica do direito neste ramo jurídico. Porém, a 

eficiência foi tomada como integrante de um enunciado normativo vigente e carente de 

interpretação para que seja aplicada. 
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Tanto a Lei nº 8.884/1994 como a Lei nº 12.529/2011 trazem a eficiência como 

parâmetro para a avaliação de atos de concentração. Na verdade, a importância da análise 

de eficiências somente seria relevante em casos de periculosidade à concorrência, ou seja, 

havendo dano ou mesmo possibilidade que este aconteça. 

A jurisprudência do CADE segue esse entendimento de que seria necessária a 

verificação de eficiências em casos de prejuízo à concorrência. É por esse motivo que um 

recorte aplicado nesta pesquisa foi o resultado, porque se houve alguma forma de 

imposição de restrição, ou mesmo de reprovação, deveria haver uma apreciação de 

eficiências. 

Assim, as eficiências seriam utilizadas como uma excludente de ilicitude em atos 

de concentração. Como se sabe uma concentração, entendida como a unificação do centro 

de decisão empresarial, pode ser prejudicial à concorrência. Isso significa que a relação 

entre concentração e dano à concorrência não é uma relação necessária. 

Existem diferentes tipos de concentração. A concentração horizontal entre 

competidores do mesmo mercado, a vertical entre concorrentes de mercados diferentes, 

porém dependentes, como uma associação entre fornecedor e comprador, e os 

conglomerados, entre agentes sem qualquer tipo de relação anterior à concentração. 

Tais concentrações poderiam ser expressas juridicamente de diferentes formas, 

como fusões, joint-ventures, aquisição de controle de uma empresa. Enfim, poderiam ser 

utilizados diversos meios jurídicos.  

São esses os tipos mais comuns de concentração que podem ser motivados por 

diferentes razões, como a busca por uma administração mais diligente ou diminuição de 

custos, ou mesmo é possível que competidores se unam para competirem com outros 

concorrentes. São diversos os motivos que podem originar uma concentração. 

As concentrações, como já foi dito, podem ou não ser prejudiciais à concorrência. 

Isso porque uma concentração pode criar uma estrutura de poder econômico no mercado. 

O ponto central que define a lesividade seria o exercício do poder de econômico. Se houver 

abuso de poder econômico, seria caso de prejuízo à concorrência. 
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Por não ser possível afirmar, com certeza, que uma concentração será origem de 

dano à concorrência é que o controle de concentrações se torna necessário. Havendo a 

verificação da operação pela autoridade antitruste, é possível, pelo menos em tese, manter 

as concentrações inócuas e barrar as prejudiciais. 

Mas, não seriam todas as concentrações que se submeteriam ao controle. A Lei nº 

8.884/1994, em seu art. 54, caput ostentava um requisito aberto em que seria necessário 

que houvesse a possibilidade de prejuízo ou a dominação de mercado. Não havia uma 

especificação de quais seriam as formas jurídicas a serem submetidas. Bastaria o 

cumprimento de um dos requisitos. Havia, entretanto, o requisito da dimensão do negócio e 

da participação no mercado. Mas, em relação à forma jurídica, não havia um tipo 

específico. 

Com a mudança para a nova lei de defesa da concorrência, a Lei nº 12.529/2011, 

são elencados os tipos jurídicos que expressam as concentrações que podem ser submetidas 

ao aval do CADE. Como define o art. 90 em seus incisos I a IV. A nova também deixou de 

lado o requisito da participação no mercado. 

Os resultados das inovações vêm sendo e serão vivenciados nos próximos anos, já 

os atos de concentração que se submetem à nova legislação estão sendo conformados e 

analisados. 

A preocupação com a defesa da concorrência, no Brasil, vem desde a Constituição 

de 1934 e passou uma transformação com o passar dos anos. De uma simples preocupação 

com a economia popular passou para uma intervenção comportamental e estrutural, muito 

especializada.  

Intervir de forma estrutural, aqui, tem o sentido de realizar o controle de 

concentrações, conforme os requisitos legais, e, em casos específicos, a eficiência. Mas, a 

análise de eficiências vem trazendo temas interessantes, como a globalização e a interface 

direito da concorrência e direito ambiental. 

Em relação à globalização, pode-se afirmar que a intenção de tornar a empresa mais 

competitiva, ou pronta para ser introduzida no mercado comum era um argumento 

relevante, em especial, na década de 1990, quando a globalização era um assunto popular. 
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Tornar a empresa mais competitiva poderia significar a inclusão de novos meios de 

produzir ou alterar o parâmetro de qualidade dos produtos, ou, então, montar uma cadeia 

de distribuição mais expansiva. 

Mais recentemente, começa a surgir uma nova relação entre direito da concorrência 

e direito ambiental, mais precisamente, talvez, um embate entre eficiência e 

precaução/prevenção. 

Como se sabe, é preciso verificar se as eficiências produzidas na concentração 

cumprem os requisitos para serem aceitas. Mas, põe-se questão sobre o que seria adequado 

a se fazer quando efeitos da concentração acabam afetando o meio ambiente. Houve casos 

em que foi necessária, dentro da análise das eficiências, uma reflexão nesse sentido. 

Esse conflito ou essa relação pode se tornar mais comum em razão do 

desenvolvimento do setor de biotecnologia. 

Desse modo, para enfrentar novas questões, é preciso entender qual seria o caminho 

interpretativo que o CADE vem trilhando para as novas decisões possam ser coerentes com 

a jurisprudência, ou inovadoras, havendo a consciência das decisões passadas. 
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<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000054051164.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Conselheiro Roberto 

Augusto Castellanos Pfeiffer no Ato de Concentração nº 08012.000212/2002-30. 

Companhia Brasileira de Bebidas; Pepsico, Inc.. Relator: Conselheiro Miguel Tebar 

Barrionuevo. Brasília, DF, 30 de junho de 2004. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/Dn_Processo0031013.pdf>. Acesso em: 01 jan. 2015. 
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BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Conselheiro-relator no 

Ato de Concentração nº 08012.010192/2004-77. Ripasa S/A Celulose e Papel; Votorantim 

Celulose e Papel S.A.. Relator: Conselheiro Luis Fernando Schuartz. Brasília, DF, 08 de 

agosto de 2007. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000328481812.pdf>. Acesso em: 07 ago. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Conselheira-relatora no 

Ato de Concentração nº 08012.005846/1999-12.  Braco S/A; Empresa de Consultoria, 

Administração e Participações S/A-ECAP; Fundação Antonio e Helena Zerrenner - 

Instituição Nacional de Beneficiência. Relator: Conselheira Hebe Teixeira Romano Pereira 

da Silva. Brasília, DF,[ 30 de março de 2000]. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000411061253.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Conselheiro-relator no 

Ato de Concentração nº 08012.001697/2002-89. Chocolates Garoto S/A; Nestlé Brasil 

Ltda.. Relator: Conselheiro Thompson Almeida Andrade. Brasília, DF, 04 de fevereiro de 

2004. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000367821834.pdf>. Acesso 

em: 14 ago. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Conselheiro Cleveland 

Prates Teixeira no Ato de Concentração nº 08012.004818/2000-82. Internet Digital 

Boulevard S/C Ltda; Terra Networks Brasil S.A.. Relator: Conselheiro Miguel Tebar 

Barrionuevo. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2004. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000054011639.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Conselheiro Fernando 

de Oliveira Marques no Ato de Concentração nº 08012.004249/1999-06. Companhia 

Brasileira de Distribuição; Novasoc Comercial Ltda; Paes Mendonça S.A.. Relator: 

Conselheiro Cleveland Prates Teixeira. Brasília, DF, 14 de julho de 2004. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000053931334.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Conselheiro-relator no 

Ato de Concentração nº 08012.001872/2000-76. Companhia Vale do Rio Doce – CVRD; 

S/A Mineração da Trindade – SAMITRI.. Relator: Conselheiro Ricardo Villas Bôas 

Cueva. Brasília, DF, 10 de agosto de 2005. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000224341403.pdf>. Acesso em: 07 ago. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Conselheiro-relator no 

Ato de Concentração nº 08012.010192/2004-77. Ripasa S/A Celulose e Papel; Votorantim 

Celulose e Papel S.A.. Relator: Conselheiro Luis Fernando Schuartz. Brasília, DF, 08 de 

agosto de 2007. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000328481812.pdf>. Acesso em: 07 ago. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 58/1995. Companhia Cervejaria Brahma; Miller Brewing Company. 

Relator: Renault de Freitas Castro. Brasília, DF, 11 de junho de 1997. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000155471486.pdf>. Acesso em: 02 jul. 2014. 
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BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08012.010038/2010-43. Diagnósticos da América S.A.; MD1 

Diagnósticos S.A.. Relator: Conselheiro Ricardo Machado Ruiz. Brasília, DF de 2013. 

Disponível em: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000768241654.pdf>. Acesso em: 

14 ago. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08012.013152/2007-20. 1. Carlos Henrique Botelho Júnior 2. DGB 

Logística S/A - Distribuidora Geográfica do Brasil 3. Fernando Chinaglia Leta 4. Letícia 

Chinaglia Quintão Ventura 5. Mônica Chinaglia Leta Botelho 6. Rogério Loyola Ventura. 

Relator: Conselheiro Paulo Furquim de Azevedo. Brasília, DF de 2009. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000448281139.pdf>. Acesso em: 02 ago. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08012.008853/2008-28. Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo; 

UNIMED Santa Maria – Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos Ltda. Relator: 

Conselheiro Fernando de Magalhães Furlan. Brasília, DF de 2009. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000443741109.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08012.005747/2006-21. ALL - América Latina Logística S/A; Brasil 

Ferrovias S.A.; Novoeste Brasil S.A.. Relator: Conselheiro Luis Fernando Schuartz. 

Brasília, DF, 18 de abril de 2007. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000266591860.pdf>. Acesso em: 07 ago. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08012.009025/2008-15. Chevron Amazonas LLC; Chevron latin America 

Marketing LLC; Sociedade Brasileira de Participações Ltda. Relator: Conselheiro Vinícius 

Marques de Carvalho. DF de 2014. < 

http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000544121155.pdf >. Acesso em: 02 ago. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 15/1994. EMAQ – Verolme-Ishibras Estaleiros S.A. – IVI. Relatora: 

Conselheira Neide Teresinha Malard. DF de 1996. Disponível em: <: 

http://www.cade.gov.br/temp/Dn_Processo0011274.pdf >. Acesso em: 01 jul. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 01/1994. Rockwell do Brasil e Albarus S.A. Indústria e Comércio. 

Relator: Conselheiro Marcelo Monteiro Soares. DF de 1994. Disponível em: <: 

http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000463871292.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 12/1994. Rhodia S/A e Sinasa S.A. Administração Participações e 

Comércio. Relator: Conselheiro José Matias Pereira. DF de 1996. Disponível em: 

<:http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000542371440.pdf> 

 

http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000463871292.pdf
http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000542371440.pdf
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BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 58/1995. Companhia Cervejaria Brahma; Miller Brewing Company. 

Relator: Renault de Freitas Castro. Brasília, DF, 11 de junho de 1997. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000155471486.pdf>. Acesso em: 02 jul. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08012.011603/2011-71. Hayes Lemmerz Indústria de Rodas Ltda.; 

Iochpe-Maxion S.A.. Relator: Conselheiro Eduardo Pontual Ribeiro. Brasília, DF, 30 de 

abril de 2014. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000774201879.pdf>. 

Acesso em: 23 jul. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08012.010038/2010-43. Diagnósticos da América S.A.; MD1 

Diagnósticos S.A.. Relator: Conselheiro Ricardo Machado Ruiz. Brasília, DF de 2013. 

Disponível em: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000768241654.pdf>. Acesso em: 

14 ago. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08700.004150/2012-59. Hospital Santa Lúcia S.A; Medgrupo 

Participações S.A; Rede DOr São Luiz S.A.. Relator: Conselheiro Ricardo Machado Ruiz. 

Brasília, DF de 2013. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000744911033.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08012.011603/2011-71. Hayes Lemmerz Indústria de Rodas Ltda.; 

Iochpe-Maxion S.A.. Relator: Conselheiro Eduardo Pontual Ribeiro. Brasília, DF, 30 de 

abril de 2014. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000774201879.pdf>. 

Acesso em: 23 jul. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08012.011603/2011-71. Hayes Lemmerz Indústria de Rodas Ltda.; 

Iochpe-Maxion S.A.. Relator: Conselheiro Eduardo Pontual Ribeiro. Brasília, DF, 30 de 

abril de 2014. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000774201879.pdf>. 

Acesso em: 23 jul. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08012.005526/2010-39. Banco do Brasil S.A.; BB Seguros Participações 

S.A; MAPFRE Vera Cruz Seguradora S.A.. Relator: Conselheiro Alessandro Serafin 

Octaviani Luis. Brasília, DF de 2012. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000657531826.pdf>. Acesso em: 08 ago. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 58/1995. Companhia Cervejaria Brahma; Miller Brewing Company. 

Relator: Renault de Freitas Castro. Brasília, DF, 11 de junho de 1997. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000155471486.pdf>. Acesso em: 02 jul. 2014. 
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BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08012.002820/2007-93. Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras; Refinaria de 

Petróleo Ipiranga S.A.. Relator: Conselheiro Fernando de Magalhães Furlan. Brasília, DF 

de 2008. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000406051210.pdf>. 

Acesso em: 16 ago. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08012.002252/2009-92. Merck & Co., Inc.; Schering-Plough 

Corporation.. Relator: Conselheiro Fernando de Magalhães Furlan. Brasília, DF de 2010. 

Disponível em: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000562811110.pdf>. Acesso em: 

02 ago. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08012.009198/2011-21. Companhia Siderúrgica Nacional. Relator: 

Conselheiro Eduardo Pontual Ribeiro. Brasília, DF de 2014. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000773871300.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08700.004054/2012-19. ARMCO Staco S/A Indústria Metalúrgica; 

Mangels Industrial S.A. Relator: Conselheiro Ricardo Machado Ruiz . Brasília, DF de 

2014. Disponível em: < http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000758121351.pdf >. 

Acesso em: 11 ago. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08700.004155/2012-81. Azul S.A.; Trip Linhas Aéreas S.A. Relator: 

Conselheiro Ricardo Machado Ruiz. Brasília, DF de 2014. Disponível em: < 

http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000728271105.pdf >. Acesso em: 13 ago. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08012.001383/2007-91. Leão Júnior S/A; Recofarma Indústria do 

Amazonas Ltda. Relator: Conselheiro Paulo Furquim de Azevedo. DF de 2014. Disponível 

em: < http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000436451898.pdf >. Acesso em: 02 ago. 

2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator do Ato de 

Concentração nº 08012.009463/2006-11. International Paper do Brasil Ltda; International 

Paper Investiments; Votorantim Celulose e Papel S.A.. Relator: Ricardo Villas Bôas 

Cueva. Brasília, DF de 2008. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000380621527.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08012.000109/2011-81. Allpark Empreendimentos, Participações e 

Serviços S.A.; Zylpin Participações Ltda.. Relator: Conselheiro Ricardo Machado Ruiz. 

Brasília, DF de 2013. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000763611007.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2014. 
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BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08012.001157/2009-71. Pfizer Inc.; WYETH.. Relator: Conselheiro 

Elvino de Carvalho Mendonça. Brasília, DF de 2012. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000724781825.pdf>. Acesso em: 08 ago. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08012.012185/2011-39. Fiel Vigilância e Transporte de Valores Ltda.; 

Prosegur Brasil S.A. Transportadora de Valores e Segurança.. Relator: Conselheiro 

Eduardo Pontual Ribeiro. Brasília, DF de 2013. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000745161413.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08700.004150/2012-59. Hospital Santa Lúcia S.A; Medgrupo 

Participações S.A; Rede DOr São Luiz S.A.. Relator: Conselheiro Ricardo Machado Ruiz. 

Brasília, DF de 2013. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000744911033.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08012.000170/2011-28. Allpark Empreendimentos, Participações e 

Serviços S.A.; Estacionamentos Cinelândia S.A. Relator: Conselheiro Alessandro Serafin 

Octaviani Luis, DF de 2014. Disponível em: < 

http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000771911664.pdf >. Acesso em: 23 jul. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 58/1995. Companhia Cervejaria Brahma; Miller Brewing Company. 

Relator: Renault de Freitas Castro. Brasília, DF, 11 de junho de 1997. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000155471486.pdf>. Acesso em: 02 jul. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 16/1994. Korf GmbH e Siderúrgica Laisa S.A. Relator: Conselheiro José 

Matias Pereira, DF de 1995. Disponível em: < 

http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000445501555.pdf>. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 19/1994. Ajinomoto Co. Inc. e Oriento Indústria e Comércio S.A. Relator: 

Conselheiro Carlos Eduardo Vieira de Carvalho. Brasília, DF de 1995. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000489441304.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08012.003267/2007-14. GTI S/A; VRG Linhas Aéreas S/A. Relator: 

Conselheiro Luis Fernando Rigato Vasconcellos . DF de 2014. Disponível em: < 

http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000379421006.pdf> 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 47/1995. Dow Produtos Químicos Ltda.; Hoechst Marion Roussel; 

Laboratórios Silva Araújo Roussel S.A.. Relator: Conselheiro Paulo Dyrceu Pinheiro. 

http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000445501555.pdf
http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000379421006.pdf
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Brasília, DF de 1997. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000156851472.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08012.005889/2010-74. Citrovita Agro Industrial Ltda.; Fischer S.A. - 

Comércio e Indústria e Agricultura.. Relator: Conselheiro Carlos Emmanuel Joppert 

Ragazzo. Brasília, DF de 2011. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000642481374.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08012.008378/2011-95. VRG Linhas Aéreas S.A.; Webjet Linhas Aéreas 

S.A.. Relator: Conselheiro Ricardo Machado Ruiz. Brasília, DF de 2012. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000713731365.pdf>. Acesso em: 09 ago. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08012.005889/2010-74. Citrovita Agro Industrial Ltda.; Fischer S.A. - 

Comércio e Indústria e Agricultura.. Relator: Conselheiro Carlos Emmanuel Joppert 

Ragazzo. Brasília, DF de 2011. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000642481374.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08012.003047/2011-69. Camargo Corrêa S.A; D.M.T.S.P.E. 

Empreendimentos e Participações S.A. Relator: Conselheiro Eduardo Pontual Ribeiro. 

Brasília, DF de 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08012.010192/2004-77. Ripasa S/A Celulose e Papel; Votorantim 

Celulose e Papel S.A.. Relator: Conselheiro Luis Fernando Schuartz. Brasília, DF, 08 de 

agosto de 2007. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000328481812.pdf>. Acesso em: 07 ago. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08012.000715/2010-15. Alcon, Inc.; Novartis AG. Relator: Conselheiro 

Vinícius Marques de Carvalho. Brasília, DF de 2011. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000583141385.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08012.004423/2009-18. Perdigão S/A; Sadia S.A. Relator: Conselheiro 

Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo . DF de 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08012.008853/2008-28. UNIMED Santa Maria - Sociedade Cooperativa 

de Serviços Médicos Ltda; Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo. Relator: 

Conselheiro Fernando de Magalhães Furlan. DF de 2009. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 53500.021373/2010. Portugal Telecom SGPS S/A; Telefónica S.A.. 
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Relator: Conselheiro Eduardo Pontual Ribeiro. Brasília, DF, 04 de dezembro de 2013. 

Disponível em: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000765321547.pdf>. Acesso em: 

14 ago. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 26/1995. Albarus S.A. Indústria e Comércio e Rockwell do Brasil S/A e 

Albarus S/A Indústria e Comércio. Relator: Conselheiro Marcelo Monteiro Soares. DF de 

2009. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08700.004083/2012-72. American Chemical I.C.S.A.; Oxiteno S.A. 

Indústria e Comércio. Relator: Conselheiro Ricardo Machado Ruiz , DF de 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator Ato de 

Concentração nº 18/1994. Alcan Alumínio do Brasil S.A. e FICAP S.A.. Relator: 

Conselheiro Antonio Carlos Fonseca da Silva. Brasília, DF de 1996. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000465991478.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 

Concentração nº 08012.008853/2008-28. Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo; 

UNIMED Santa Maria – Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos Ltda. Relator: 

Conselheiro Fernando de Magalhães Furlan. Brasília, DF de 2009. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000443741109.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Voto do Relator no Ato de 
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APÊNDICE – ATOS DE CONCENTRAÇÃO ENCONTRADOS ENTRE 

1994 E 2014 

 

Esta listagem organizada em tabelas anuais foi formulada a partir da leitura de 

relatórios anuais de gestão os quais, em alguns casos, traziam uma compilação das atas de 

julgamento em anexo ou em seu corpo principal. Também foram utilizadas as atas das 

sessões de julgamento e foi realizada pesquisa em ferramenta de busca processual do 

CADE. 

Estão relatados os casos em que houve julgamento de mérito pela reprovação, 

aprovação com restrições ou condições, havendo ou não assinatura de termo de 

compromisso de desempenho ou acordo em controle de concentração. 

Tabela: SELEÇÃO DE CASOS: 1994 (junho) – 2014 (junho) 

ATO DE CONCENTRAÇÃO JULGAMENTO 

0001/1994  REPROVADO  

0006/1994 REPROVADO (inacessível) 

0011/1994 TCD 

0005/1994 TCD (relatório e votos inacessíveis) 

0013/1994 TCD 

0016/1994 REPROVADO 

0019/1994 TCD (assinado em 1996) 

0026/1995 TCD 

0056/1995 TCD (assinado em 1996) 

0014/1994 TCD 

0015/1994 TCD 

0018/1994 TCD 

0024/1995 TCD 

0025/1995 TCD 

0041/1995 TCD 

0062/1995 TCD 

0012/1994 Aprovado com restrição 

0022/1995 TCD 

0027/1995 TCD 

0047/1995 TCD 

0058/1995 TCD 

0059/1995 TCD 

0083/1996 Aprovação com condições 

0069/1996 Aprovação com plano de metas informal 

0079/1996 TCD 

0139/1997 Aprovação com condições 

0002/1994 TCD 

0054/1995 TCD 

0084/1996 Reprovação parcial 

0163/1997 Aprovado com restrição 



 

123 

 

08012.005226/1998-57 Aditamento TCD (AC 79/96) 

08000.013759/97-98 (AC 0154/97) Aprovado com condições. 

0145/1997 TCD. 

0078/1996 TCD. 

08012.007618/98-88 Aprovado com condições. 

08012.000469/98-71 Aprovado com condição. 

08012.007405/98-47 Aprovado com condições. 

08012.005473/97- 45 (AC nº 189/97) Aprovado com condições (alterações no contrato) 

08012.005846/99-12 Aprovado com restrições (implementação de 

medidas) – TCD 

08012.008814/99-32 Aprovado com restrição. 

08012.005968/99-08 Aprovado com restrição. 

08012.004190/00-62 Aprovado com restrição. 

08012.007269/00-27 Aprovado com restrição. 

08012.002207/00-92 Aprovado com restrição. 

08012.000285/00-25 Aprovado com restrição. 

08012.010266/99-00 Aprovado com restrição. 

08012.000643/00-63 Aprovado com restrição. 

08012.008111/99-22 Aprovado com restrição. 

08012.002315/99-50 Reprovado 

08012.004117/99-67 Reprovado 

08012.003166/2000-69 Aprovado com restrição. 

08012.012591/99-53 Aprovado com restrições. 

08012.008101/99-79 TCD. 

08012.000383/2001-88 Aprovado com restrição. 

08012.000220/2001-03 Aprovado com restrições. 

08012.002439/2001-39 Aprovado com restrição. 

08012.001409/2001-13 Aprovado com restrição. 

08012.002921/2000-98 Aprovado com restrição. 

08012.006478/2000-24 Aprovado com restrição. 

08012.001739/2001-09 Aprovado com restrição. 

08012.007698/2000-11 Aprovado com restrição. 

08012.005239/2001-38 Aprovado com restrição. 

0145/1997 Aditamento TCD 

08012.002653/2001-95 Aprovação com restrição 

08012.003274/2001-12 Aprovação com restrição (cláus. conc.) 

08012.002227/2001-51 Aprovado com restrições 

08012.005984/2000-04 Aprovado com restrições 

08012.006365/2001-18 Aprovado com restrição 

08012.001099/2002-18 Aprovado com restrição  

08012.003778/2000-51 Aprovado com restrição 

08012.001224/2001-09 Aprovado com restrição 

08012.002422/2002-62 Aprovado com restrição 

08012.007863/2001-70 Aprovado com restrição 

08012.003213/2002-36 Aprovado com restrição 

08012.010301/1999-09 Aprovado com restrição 

08012.005834/2001-73 Aprovado com restrição 

08012.001856/2002-45 Aprovado com restrição (cláus. conc.) 

08012.003331/2002-44 Aprovado com restrição  

08012.007861/2001-81 Aprovado com restrição (cláus. conc.) 

08012.006859/2002-75 Aprovado com restrição (cláus. conc.) 

08012.002421/2002-18 Aprovado com restrição (cláus. conc.) 

08012.007094/2000-29 Aprovado com restrição (cláus. conc.) 

08012.007094/2001-18 Aprovado com restrição (cláus. conc.) 

08012.001362/2003-41 Aprovado com restrição (cláus. conc.) 



 

124 

 

Pedido de reapreciação de AC 08012.008101/99-

79 

Alteração TCD. 

Pedido de Reconsideração Nº 08700.002137/2002-

93, AC 08012.005984/2000-04 

Reconsideração parcial. 

08012.000497/2000-01 TCD 

08012.004904/2000-97 TCD 

08012.007454/2000-49 TCD 

08012.001697/2002-89 Reprovação (Desconstituição) 

08012.001927/2003-91 Aprovado com restrição 

08012.002454/2002-68 Aprovado com restrição 

08012.004818/2000-82 Aprovado com restrição 

08012.006688/2001-01 Aprovado com restrições 

08012.006055/2003-57 Aprovado com restrição 

08012.007563/2003-52 Aprovado com restrição 

08012.001002/2003-40 Aprovado com restrições 

08012.008750/2002-72 Aprovado com restrição (cláus. conc.) 

08012.000108/2004-15 Aprovado com restrição (cláus. conc.) 

08012.000111/2004-21 Aprovado com restrição. 

08012.005583/2002-16 Aprovado com restrição. 

08012.000412/2002-92 Aprovado com restrição. 

08012.007585/2002-31 Aprovado com restrição. 

08012.007117/2001-86 Aprovado com restrição. 

08012.009278/2002-95 Aprovado com restrição. 

08012.009077/2002-98 Aprovado com restrição. 

08012.004240/2001-45 Aprovado com restrição. 

08012.007584/2002-97 Aprovado com restrição. 

08012.006915/2003-52 Aprovado com restrição. 

08012.005042/2003-61 Aprovado com restrição. 

08012.005905/2001-38 Aprovado com restrição. 

08012.004834/2003-18 Aprovado com restrição. 

08012.001228/2002-60 Aprovado com restrição. 

08012.007684/2001-32 Aprovado com restrição. 

08012.008480/2002-08 Aprovado com restrição. 

08012.007350/2001-69 Aprovado com restrição. 

08012.002176/2003-20 Aprovado com restrição. 

08012.007666/2001-51 Aprovado com restrição. 

08012.001788/2002-14 Aprovado com restrição. 

08012.005906/2001-82 Aprovado com restrição. 

08012.003390/2003-01 Aprovado com restrição. 

08012.007900/2001-40 Aprovado com restrição. 

08012.007992/2003-20 Aprovado com restrição. 

08012.008276/2002-89 Aprovado com restrição. 

08012.005135/1998-01 Aprovado com restrição. 

08012.005104/1999-51 Aprovado com restrições. 

08012.000109/2004-51 Aprovado com restrição. 

08012.000112/2004-75 Aprovado com restrição. 

08012.004912/2002-01 Aprovado com restrição. 

08012.005843/2001-64 Aprovado com restrição. 

08012.008895/2003-54 Aprovado com ressalvas. 

08012.000212/2002-30 TCD. 

08012.004249/1999-06 Aprovado com determinações. 

08012.003048/2004-84 Aprovado com restrição. 

08012.009823/2003-24 Aprovado com restrição. 

08012.003632/2001-97 Aprovado com restrição. 

08012.003325/2002-97 Aprovado com restrição. 
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08012.004997/2003-09 Aprovado com restrição. 

08012.000920/2003-51 Aprovado com restrição. 

08012.002990/2004-25 Aprovado com restrição. 

08012.006589/2004-64 Aprovado com restrição. 

08012.000918/2004-63 Aprovado com restrição. 

08012.005348/2004-06 Aprovado com restrição. 

08012.006152/2002-69 Aprovado com restrição. 

08012.007736/2001-74 Aprovado com restrição. 

08012.010678/2004-13 Aprovado com restrição. 

08012.002243/2005-78 Aprovado com restrição. 

08012.001895/2005-95 Aprovado com restrição. 

08012.010817/2004-09 Aprovado com restrição. 

08012.002734/2005-19 Aprovado com restrição. 

08012.001855/2005-43 Aprovado com restrição. 

08012.006084/2005-81 Aprovado com restrição. 

08012.006131/2005-96 Aprovado com restrição. 

08012.004117/2005-58 Aprovado com restrição. 

08012.002088/2000-03 Aprovado com restrição. 

08012.002213/2000-57 Aprovado com restrição. 

08012.003138/2005-56 Aprovado com restrição. 

08012.000777/2005-60 Aprovado com restrição. 

08012.001084/2004-99 Aprovado com restrição. 

08012.007013/2000-91 Aprovado com restrição. 

08012.003504/2005-77 Aprovado com restrição. 

08012.002556/2002-83 Aprovado com restrição. 

08012.005832/2000-01 Aprovado com restrição. 

53500.000641/2001 Aprovado com restrição. 

08012.004757/2002-68 Aprovado com restrição. 

08012.009500/2003-31 Aprovado com restrição. 

08012.003427/2003-93 Aprovado com restrição. 

08012.007073/2003-56 Aprovado com restrição. 

08012.005042/2004-41 Aprovado com restrição. 

08012.009279/2004-00 Aprovado com restrição. 

08012.005226/2000-88 Aprovado com restrição. 

08012.005250/2000-17 Aprovado com restrição. 

08012.000640/2000-09 Aprovado com restrição. 

08012.001872/2000-76 Aprovado com restrição. 

08012.002838/2001-08 Aprovado com restrição. 

08012.002962/2001-65 Aprovado com restrição. 

08012.006472/2001-38 Aprovado com restrição. 

08012.006204/2005-40 Aprovado com restrição. 

08012.005116/2000-16 TCD. (Não parecem ser TCD) 

08012.005117/2000-61 TCD. 

08012.005118/2000-13 TCD. 

08012.003997/2003-83 Aprovado com restrição 

08012.003711/2000-17 Aprovado com restrição 

08012.009176/2005-12 Aprovado com restrição 

08012.001015/2004-08 Aprovado com restrição 

08012.000169/2006-36 Aprovado com restrição 

08012.000267/2006-73 Aprovado com restrição 

08012.011065/2005-76 Aprovado com restrição 

08012.002816/2001-30 Aprovado com restrição 

08012.008442/2003-28 Aprovado com restrição 

08012.000070/2004-72 Aprovado com restrição 
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53500.002423/2003 Aprovado com restrição 

53500.029160/2004 Aprovado com restrição 

08012.002207/2006-95 Aprovado com restrição 

08012.002366/2006-90 Aprovado com restrição 

08012.005539/2004-60 Aprovado com restrição 

08012.006076/2006-15 Aprovado com restrição 

08012.011178/2005-71 TCD 

08012.004661/2006-81 Aprovado com restrição 

08012.009130/2006-84 Aprovado com restrição 

08012.000501/2006-62 Aprovado com restrição 

08012.009729/2006-18 Aprovado com restrição 

08012.002004/2006-07 Aprovado com restrição 

08012.005868/2006-72 Aprovado com restrição 

08012.009843/2005-67 Aprovado com restrição 

08012.003299/2006-21 Aprovado com restrição (Reversão da op.) 

08012.005747/2006-21 TCD 

08012.008131/2006-10 Aprovado com restrição 

08012.001180/2007-02 Aprovado com restrição 

08012.007690/2006-02 Aprovado com restrição 

08012.006486/2006-66 Aprovado com restrição 

08012.009064/2006-42 Aprovado com restrição 

08012.008658/2006-36 Aprovado com restrição 

08012.000311/2007-26 Aprovado com restrição 

08012.010192/2004-77 Aprovado com restrição 

08012.010195/2004-19 Aprovado com restrição 

08012.008633/2007-13 Aprovado com restrição 

08012.008344/2007-14 Aprovado com restrição 

08012.008824/2007-85 Aprovado com restrição 

08012.008790/2006-48 Aprovado com restrição 

08012.000043/2006-61 Aprovado com restrição 

08012.009282/2007-68 Aprovado com restrição 

08012.009508/2007-21 Aprovado com restrição 

08012.009959/2003-34 Aprovado com restrição 

53500.002400/2004 Aprovado com restrição 

08012.001230/2007-43 Aprovado com restrição 

08012.006967/2002-48 Aprovado com restrição 

08012.012379/2007-58 Aprovado com restrição 

08012.012350/2007-76 Aprovado com restrição 

08012.003972/2001-18 Aprovado com restrição 

53500.029599/2006 Aprovado com restrição 

08012.011611/2007-31 Aprovado com restrição 

08012.006127/2005-28 Aprovado com restrição 

08012.011047/2004-11 Aprovado com restrição 

08012.003296/2007-78 Aprovado com restrição 

08012.004091/2007-18 Aprovado com restrição 

08012.000395/2007-06 Aprovado com restrição 

08012.012377/2007-69 Aprovado com restrição 

08012.001885/2007-11 Reprovado. 

08012.009329/2006-11 Aprovado com restrição. 

08012.013061/2007-94 Aprovado com restrição. 

08012.012440/2007-67 Aprovado com restrição. 

08012.014090/2007-73 Aprovado com restrição. 

08012.014715/2007-05 Aprovado com restrição. 

08012.000533/2007-49 Aprovado com restrição. 
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08012.009419/2004-31 Aprovado com restrição. 

08012.009285/2007-00 Aprovado com restrição. 

08012.011966/2007-20 Aprovado com restrição. 

08012.010240/2007-70 Aprovado com restrição. 

08012.010258/2007-71 Aprovado com restrição. 

08012.014118/2007-72 Aprovado com restrição. 

08012.009463/2006-11 TCD. 

08012.012229/2007-44 Aprovado com restrição. 

08012.001133/2008-31 Aprovado com restrição. 

08012.003426/2007-72 Aprovado com restrição. 

08012.001723/2008-64 Aprovado com condição. 

08012.000979/2008-54 Aprovado com restrição. 

08012.012706/2007-71 Aprovado com restrição. 

08012.011518/2006-45 TCD. 

53500.022515/2006 TCD. 

08012.000298/2007-13 Aprovado com restrição. 

08012.003267/2007-14 Aprovado com restrição. 

08012.014536/2007-60 Aprovado com restrição. 

08012.013103/2007-97 Aprovado com restrição. 

08012.002813/2007-91 Aprovado com restrição. 

08012.002816/2007-25 Aprovado com restrição. 

08012.002818/2007-14 Aprovado com restrição. 

08012.014599/2007-16 Aprovado com restrição. 

08012.005881/2008-93 Aprovado com restrição. 

08012.006153/2008-07 Aprovado com restrição. 

08012.011068/2007-71 Aprovado com restrição. 

08012.014585/2007-01 Aprovado com restrição. 

08012.001266/2008-16 Aprovado com restrição. 

08012.008848/2005-72 TCD. 

08012.012835/2007-60 Aprovado com restrição. 

08012.002148/2008-17 TCD. 

08012.008847/2005-28 TCD. 

08012.005715/2008-97 Aprovado com restrição. 

08012.010656/2007-98 Aprovado com restrição. 

08012.011838/2007-86 Aprovado com restrição. 

08012.006593/2008-56 Aprovado com restrição. 

08012.006789/2008-41 Aprovado com restrição. 

08012.013500/2007-69 TCD. 

08012.010903/2007-56 Aprovado com restrição. 

08012.007550/2008-98 Aprovado com restrição. 

08012.000180/2007-87 Aprovado com restrição. 

08012.000405/2008-86 Aprovado com restrição. 

08012.003330/2008-95 Aprovado com restrição. 

08012.002939/2008-47 Aprovado com restrição. 

08012.014612/2007-37 Aprovado com restrição. 

08012.007664/2007-38 Aprovado com restrição. (inacessível) 

08012.008353/2008-96 Aprovado com restrição. 

08012.008550/2007-24 Aprovado com restrição. 

08012.014296/2007-01 Aprovado com restrição. 

08012.013792/2007-30 Aprovado com restrição. 

08012.008782/2008-63 Aprovado com restrição. 

08012.007852/2008-66 Aprovado com restrição. 

08012.014128/2007-16 Aprovado com restrição. 

08012.011196/2005-53 TCD 
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08012.002820/2007-93 TCD 

08012.006940/2007-60 Aprovado com restrição. 

08012.008853/2008-2 Reprovado 

08012.002397/2008-11 Aprovado com restrição (cláus. conc.) 

08012.007166/2008-95 Aprovado com restrição (cláus. conc.) 

08012.005777/2008-07 Aprovado com restrição (cláus. conc.) 

08012.008939/2008-51 Aprovado com restrição (cláus. conc.) 

08012.009079/2008-72 Aprovado com restrição (cláus. conc.) 

08012.011981/2008-59 Aprovado com restrição (cláus. conc.) 

08012.009624/2008-21 Aprovado com restrição (cláus. conc.) 

08012.000329/2009-90 Aprovado com restrição (cláus. conc.) 

08012.001896/2009-63 Aprovado com restrição (cláus. conc.) 

08012.010218/2008-19 Aprovado com restrição (cláus. conc.) 

08012.000167/2009-90 Aprovado com restrição (cláus. conc.) 

08012.002591/2007-15 TCD 

08012.005981/2008-10 Aprovado com restrição (cláus. conc.) 

08012.001383/2007-91 TCD 

08012.003739/2008-10 Aprovado com restrição  

08012.013152/2007-20 TCD 

08012.005779/2008-98 Aprovado com restrição  

08012.009679/2007-50 Aprovado com restrição (cláus. conc.) 

08012.007066/2009-40 Aprovado com restrição (cláus. conc.) 

08012.004478/2009-28 Aprovado com restrição 

08012.000208/2009-48 Aprovado com restrição 

53500.001477/2008 TCD 

53500.012487/2007 TCD 

08012.003189/2009-10 TCD 

08012.002764/2010-92 Aprovado com restrição 

08012.009025/2008-15 TCD 

08012.001166/2008-81 TCD 

08012.011736/2008-41 TCD 

08012.010371/2008-38 Aprovado com restrição 

08012.002609/2007-71 Aprovado com restrição 

08012.000229/2008-82 Aprovado com restrição 

08012.000829/2009-21 Aprovado com restrição 

08012.004935/2009-84 Aprovado com restrição 

08012.005789/2008-23 TCD 

53500.012477/2008 TCD 

08012.007190/2008-24 Aprovado com restrição 

08012.002252/2009-92 TCD 

08012.008647/2010-32 Aprovado com restrição 

08012.006487/2010-97 Aprovado com restrição 

08012.010968/2008-82 Aprovado com restrição 

08012.000236/2009-65 TCD 

08012.007640/2010-01 Aprovado com restrição 

08012.009829/2010-21 Aprovado com restrição 

08012.007602/2010-41 Aprovado com restrição 

08012.005879/2010-39 Aprovado com restrição 

08012.006171/2010-03 Aprovado com restrição 

08012.003822/2010-03 Aprovado com restrição. 

08012.011752/2010-59 Aprovado com restrição. 

08012.004341/2009-73 Aprovado com restrição. 

08012.008551/2007-79 Aprovado com restrição. 

08012.005563/2010-47 Aprovado com restrição. 
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08012.003521/2008-57 TCD. 

08012.000715/2010-15 (conexo ao AC 

08012.003521/2008-87) 

TCD. 

08012.007776/2008-99 TCD. 

08012.011748/2010-91 Aprovado com restrição. 

08012.008261/2010-21 Aprovado com restrição. 

08012.009381/2010-45 Aprovado com restrição. 

08012.001205/2010-65 TCD. 

08012.007482/2009-48 Aprovado com restrição. 

08012.012989/2010-57 Aprovado com restrição. 

08012.010178/2010-11 Aprovado com restrição. 

08012.002253/2011-51 Aprovado com restrição. 

08012.000412/2011-83 Aprovado com restrição. 

08012.002340/2011-17 Aprovado com restrição. 

08012.011971/2010-38 Aprovado com restrição. 

08012.005014/2008-58 Aprovado com restrição. 

08012.002916/2011-38 Aprovado com restrição. 

08012.008526/2009-57 Aprovado com restrição. 

08012.004423/2009-18 Aprovado com restrição. 

08012.007728/2009-81 Aprovado com restrição. 

08012.003177/2011-00 Aprovado com restrição. 

08012.004591/2011-28 Aprovado com restrição. 

08012.004592/2011-72 Aprovado com restrição. 

08012.005786/2011-95 Aprovado com restrição. 

08012.003849/2011-79 Aprovado com restrição. 

08012.011496/2010-08 Aprovado com restrição. 

08012.005856/2010-24 Aprovado com restrição. 

08012.004436/2010-21 Aprovado com restrição. 

08012.002539/2011-37 Aprovado com restrição. 

08012.005697/2009-24 TCD. 

08012.008463/2011-53 Aprovado com restrição. 

08012.008876/2011-38 Aprovado com restrição. 

08012.002508/2011-86 Aprovado com restrição. 

08012.003467/2011-45 Aprovado com restrição. 

08012.011114/2007-32 Aprovado com restrição. 

08012.000332/2011-28 Aprovado com restrição. 

08012.006533/2010-58 Aprovado com restrição. 

08012.009497/2010-84 Aprovado com restrição. 

08012.011971/2010-38 Aprovado com restrição. 

08012.005889/2010-74 TCD 

08012.011612/2011-61 Aprovado com restrição (cláus. geo.) 

08012.012089/2011-91 Aprovado com restrição (cláus. geo.) 

08012.005526/2010-39 Aprovado com restrição (cláus. geo.) 

08012.009852/2011-04 Aprovado com restrição (cláus. geo.) 

08012.006669/2011-49 Aprovado com restrição (cláus. geo.) 

08012.002342/2011-06 Aprovado com restrição (cláus. geo.) 

08012.011550/2011-98 Aprovado com restrição (cláus. geo.) 

08012.009604/2011-55 Aprovado com restrição (cláus. geo.) 

08012.001709/2012-47 Aprovado com restrição (cláus. geo.) 

08012.009468/2011-01 Aprovado com restrição (cláus. geo.) 

08012.002018/2010-07 TCD 

08012.002259/2012-18 TCD 

08012.011495/2011-36 Aprovado com restrição (cláus. geo.) 

08012.011442/2011-15 Aprovado com restrição (cláus. geo.) 

08012.000655/2011-11 Aprovado com restrição (cláus. prod.) 
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08012.011571/2010-22 Aprovado com restrição (cláus. geo.) 

08012.006492/2012-61 Aprovado com restrição (cláus. prod.) 

08700.003695/2012-48 Aprovado com restrição (cláus. prod.) 

08012.004862/2010-64 Aprovado com restrição (cláus. geo.) 

08012.004448/2011-36 Aprovado com restrição (cláus. geo.) 

08012.010783/2011-73 Aprovado com restrição (cláus. geo.) 

08012.004527/2011-47 Aprovado com restrição (cláus. geo.) 

08012.001157/2009-71 TCD 

08012.002734/2012-48 Aprovado com restrição (cláus. geo.) 

08012.008378/2011-95 TCD 

08012.012106/2011-90 Aprovado com restrição (cláus. conc.) 

08012.003441/2012-88 Aprovado com restrição (cláus. geo.) 

08012.008342/2011-10 Aprovado com restrição (cláus. conc.) 

08012.011059/2011-67 Aprovado com restrição (cláus. geo.) 

08012.001551/2011-24 Aprovado com restrição (cláus. geo.) 

08012.011602/2011-26 Aprovado com restrição (cláus. geo.) 

08012.006610/2011-51 Aprovado com restrição (cláus. geo.) 

08012.005575/2012-33 Aprovado com restrição (cláus. geo.) 

08012.004596/2011-51 Aprovado com restrição (desistência aquisição) 

08012.005394/2012-15 Aprovado com restrição (cláus. geo.) 

08012.010734/2010-50 Aprovado com restrição (cláus. geo.) 

08012.006927/2010-14 Aprovado com restrição (cláus. geo.) 

08700.009303/2012-54 Aprovado com restrição (cláus. geo.) 

08012.000122/2012-11 Aprovado com restrição (cláus. geo.) 

08700.007680/2012-59 Reprovado 

08700.003978/2012-90 Reprovado 

08700.004054/2012-19 Reprovado 

08700.008751/2012-31 Aprovado com restrição  

08012.006121/2012-80 TCD  

08012.007540/2011-58 Aprovado com restrição  

08012.002467/2012-17. TCD  

08012.001380/2012-14 (b) Aprovado com restrição 

08012.002512/2012-25 Aprovado com restrição  

08700.004155/2012-81 TCD 

08012.008945/2011-11 Aprovado com restrição 

08012.011533/2011-51 Aprovado com restrição 

08012.004857/2009-18 e 08012.010473/2009-34 TCD 

08012.005791/2012-89 TCD 

08012.008074/2009-11 TCD 

08012.002148/2012-01 TCD 

08012.002149/2012-48 TCD 

08012.003367/2012-08 TCD 

08700.004226/2012-46 TCD 

08700.004230/2012-12 TCD 

08012.010274/2010-60 Aprovado com restrição 

08012.00906/2009-17 Aprovado com restrição (não encontrado) 

08700.004151/2012-01 TCD 

08700.006437/2012-13 ACC 

08700.001824/2013-44 ACC 

08700.009882/2012-35 ACC 

08012.008215/2010-21 Aprovado com restrição. 

08012.004979/2011-29 Aprovado com restrição. 

08700.004150/2012-59 Aprovado com restrições. 

08012.012185/2011-39 TCD. 
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08012.011421/2011-08 TCD. 

08012.006400/2011-62 TCD. 

08700.004809/2013-58 Aprovado com restrição. 

08700.003898/2012-34 Aprovado com restrição.  

08700.003937/2012-01 Aprovado com restrição. 

08012.006706/2012-08 Aprovado com restrição. 

08012.002870/2012-38 Aprovado com restrição. 

08012.000377/2012-83 Aprovado com restrição. 

08012.007541/2011-01 Aprovado com restrição. 

08700.005775/2013-19 ACC 

08012.002689/2011-41 TCD. 

08012.011323/2010-81 Aprovado com restrições. 

08012.000109/2011-81 Aprovado com restrições. 

08012.010967/2011-33 TCD. 

08012.009861/2011-97 TCD. 

08012.003886/2011-87 TCD. 

08700.004083/2012-72 TCD. 

08012.010038/2010-43 TCD 

08012.013200/2010-85 Aprovado com restrição. 

53500.021373/2010 Aprovado com restrição. 

08012.002520/2012-71 Aprovado com restrição. 

08700.004957/2013-72 Aprovado com restrição 

08012.003065/2012-21 Aprovado com restrição 

08012.000170/2011-28 Aprovado com restrição 

08012.003047/2011-69 Aprovado com restrição 

08012.000309/2012-14 TCD 

08012.003324/2012-14 TCD 

08700.004065/2012-91 TCD 

08012.009198/2011-21 TCD 

08012.011603/2011-71 TCD 

08700.002285/2014-41 ACC 

08700.005447/2013-12 ACC 

08700.009198/2013-14 ACC 

Fonte: www.cade.gov.br e DUTRA, Pedro. A concentração do poder econômico: jurisprudência anotada. 

V. 1. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 
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