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RESUMO 

Este trabalho insere-se no desafio teórico de conferir valor empírico a uma análise pela teoria 
dos sistemas sociais de Luhmann. Sob a hipótese de que o sistema parcial de adjudicação do 
direito concorrencial no respeitante a atos de concentração bancários é disfuncional, 
desenvolve-se um método comparativo que busca estabelecer relações entre os diferentes 
sistemas em jogo na decisão antitruste para então refletir sobre os critérios de análise à 
disposição e os efetivamente utilizados pelas autoridades antitruste no efetivo exercício de sua 
competência, um complicador sendo o novo desenho de competências entre o CADE e o Banco 
Central. Ao final, são analisados casos específicos de adjudicação de atos de concentração 
bancários pelo CADE. 

 
Palavras-chave: Concorrência, CADE, Banco Central, competência 



 
 

ABSTRACT 

This work manages a theoretical challenge to give empirical value to na analysis based on 
Luhmann’s theory of social systems. Under the assumption that the partial system of antitrust 
law application concerning bank mergers is dysfunctional. A comparative method is developed 
in order to try to stablish relationships between the several systems at stake in the antitrust 
decision so that one can reflect upon criteria of analysis under disposal and the criteria that are 
effectively utilized by antitrust authorities in their legal competence, a complicator being the 
new design of legal competences between Brazilian’s Antitrust Agency and the Brazilian 
Central Bank. At the end, specific cases of bank mergers are analysed. 

 
Keywords: Competition, CADE, Brazilian Central Bank 
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INTRODUÇÃO 

O tema da concorrência bancária, que assumiu especial relevância social e acadêmica 

após a crise financeira deflagrada em 2007, vem, nos últimos anos, sendo também objeto de 

ampla discussão midiática em território brasileiro, centrada, principalmente, na possível 

relação da concorrência bancária com os juros praticados pelos bancos, cujos altos patamares 

já viraram senso comum para o brasileiro e a brasileira1. 

Há, de outro lado, os argumentos fornecidos pelos bancos, por intermédio da 

FEBRABAN, a qual, inclusive, publicou um livro para expor as propostas dos bancos para 

a diminuição dos juros no Brasil2, dente as quais, por exemplo, (i) melhorias no cadastro 

positivo, (ii) ampliação do acesso a informações de renda, faturamento e empregos existentes 

nos órgãos públicos, (iii) melhoria na Lei de Recuperação Judicial e Falências e (iv) 

permissão para busca e apreensão extrajudiciais de bens móveis alienados fiduciariamente, 

o que, segundo a FEBRABAN, além de reformar e modernizar o ambiente de crédito, 

"também ajudariam a melhorar a concorrência no setor"3. A Febraban e, consequentemente, 

seus representados, colocam-se a favor da concorrência, mas não admitem que a elevada 

concentração4 bancária no Brasil possa ter impacto relevante nos juros cobrados pelos 

bancos. 

Também foram explanados os argumentos de especialistas que se deslocaram dos 

argumentos da Febraban, claramente focados nos custos, em direção à defesa de que o 

problema estaria na margem dos lucros dos bancos, a qual teria como origem a falta de 

concorrência no setor bancário. 

 
1Cf., p. ex.: ELIAS, Juliana. O que é o spread bancário e o que ele tem a ver com os juros que você paga?.Uol. 
São Paulo, 2019.  Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/02/03/juros-altos-spread-
bancario.htm. Acesso em: 20 ago. 2019; PARAJO, Eduardo. De quem é a responsabilidade pelos juros altos?. 
Uol. 2019.  Disponível em: https://economia.uol.com.br/colunas/2019/02/03/de-quem-e-a-responsabilidade-
pelos-juros-altos.htm. Acesso em: 20 ago. 2019; PEREIRA, Rafael. Vilão número 1 da inadimplência no Brasil 
são os juros. 2019. Disponível em: https://economia.uol.com.br/colunas/2019/02/04/juros-as-causas-da-
inadimplencia-no-brasil.htm. Acesso em: 20 ago. 2029; PEREIRA, Vinicius. O que os consumidores podem 
fazer para escapar dos juros altos?.Uol. São Paulo, 2019.  Disponível em: 
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/02/07/juros-altos-alternativas-para-o-consumidor.htm. 
Acesso em: 20 ago. 2019; e SOLMUCCI, Paulo. A desverticalização está vindo aí. Uol. 2019.  Disponível em: 
https://economia.uol.com.br/colunas/2019/02/05/juros-concentracao-bancaria-a-desverticalizacao-esta-vindo-
ai.htm. Acesso em: 13 mai. 2019.  
2Cf. FEBRABAN. Como fazer os juros serem mais baixos no Brasil: Uma proposta dos bancos ao governo, 
Congresso, Judiciário e à sociedade. 2. ed. São Paulo, 2019.  240 p.  Disponível em: 
https://www.jurosmaisbaixosnobrasil.com.br/febraban_ed2.pdf. Acesso em: 10 nov. 2019, para visualização 
resumida das propostas, pp. 180-187. 
3Ibid, p. 18. 
4 Importante salientar, desde já, que concorrência e concentração não são necessariamente antitéticas entre si. 
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Eis que, no seio dessa discussão, chega-se a aporias, tais como: a culpa pela 

inadimplência é dos juros altos ou a culpa pelos juros altos é da inadimplência? Ou a 

exercícios de futurologia: a insistência nas medidas propostas pela FEBRABAN realmente 

poderá trazer mais competitividade ao setor bancário e, por consequência, diminuição de 

juros ao consumidor?  

Explicitamente na esfera política, no âmbito CPI dos Cartões de Crédito, realizada 

pelo Senado Federal em 2018, a ex-Conselheira do CADE Cristiane Alkmin Junqueira 

Schmidt defendeu, na terceira reunião sobre o tema, ocorrida em 5 de junho de 2018, que "o 

Cade e o BACEN devem reprovar ACs [atos de concentração] que coloquem em risco o 

processo da desbancarização/ inovação" e a proibição de verticalizações e de exclusividades 

nos mercados de cartão de crédito e birô de crédito5. Não se trata, todavia, de uma defesa 

casual de medidas genéricas para promover tal "desbancarização", ou mesmo do 

estabelecimento de medidas concorrenciais pelo regulador setorial. Trata-se de uma defesa 

política explícita de um controle de estruturas mais interventivo pelas autoridades antitruste 

orientado para a reprovação de certos atos de concentração.  

Diante desse cenário aporético, indagou-se, nas fases primeiras desta pesquisa, 

acerca dos reflexos desse contexto no direito concorrencial (e vice-versa), não de uma 

maneira puerilmente causal, mas considerando uma realidade representada em diversos 

contextos, na medida em que as estruturas bancárias brasileiras, extremamente concentrada6, 

tal como o próprio mercado que estruturam e que as estrutura, são formados e conformados 

em relação à relação de concorrência que estabelecem entre si e também em relação ao 

direito concorrencial. 

Tais questionamentos preliminares tiveram o seu foco específico em como, na 

interpretação/aplicação do direito concorrencial, no exercício da competência antitruste, 

razões jurídicas exsurgidas no âmbito das instituições dotadas desta competência para 

adjudicar atos de concentração envolvendo estruturas bancárias, tendentes, evidentemente, 

 
5A apresentação da Conselheira pode ser vista em: 
https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?reuniao=7622. 
6V., p. ex., voto vogal da Conselheira Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt  no AC 08700.004431/2017-16, 
Cons. Rel. Paulo Burnier da Silveira, Requerentes Itaú Unibanco S.A. e XP Investimentos S.A. O Anexo 
Estatístico do Relatório de Estabilidade Financeira do BCB, de abril de 2018, disponível em 
http://www.bcb.gov.br/?relestab201804, ademais, mostra a evolução dos níveis de concentração do Segmento 
bancário (envolvendo bancos múltiplos com carteira comercial, bancos comerciais e Caixa Econômica Federal) 
a partir do índice RC4, que representa a participação cumulada dos quatro maiores bancos do mercado, em 
termos de ativos, operações de crédito e depósitos. A última medição, em outubro de 2017, foi de, 
respectivamente, 72,69%, 78,51% e 76,35%, contra 53,05%, 54,68% e 59,34%, em abril de 2008, início da 
série. A despeito de pequenas oscilações, o gráfico mostra uma trajetória crescente de concentração 
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a consequências jurídicas e extrajurídicas, contribuíram7 (ou não), ao menos teoricamente, 

para a produção de segurança jurídica e da função de orientação à justiça que compete ao 

direito no respeitante ao direito concorrencial. Isso conforma uma tarefa deste trabalho que 

considera a unidade do sistema jurídico, tratando-se de uma observação sociojurídica sobre 

o fenômeno jurídico em sua função preponderante segundo a teoria dos sistemas de Niklas 

Luhmann: a sua função integrativa, mas orientada à produção de justiça8.  

Evidentemente, essa função a priori (e a própria conceituação do direito em moldes 

funcionais), se colocada em um movimento mais explícito, pode até apresentar-se melhor 

como uma disfunção, já que da aplicação do direito podem resultar discordâncias e 

desintegrações. É que do direito como unidade identitária contra as particularidades que tem 

direitos só se pode, ulteriormente, esperar esses resultados, a não ser que se negue o potencial 

objetivante e generalizante de uma razão integradora como se os direitos e as leis não fossem 

regulados por pessoas particulares para pessoas particulares - para fazer jus à lembrança 

aristotélica de que nenhum direito regula sua própria aplicação e ao fato de que toda decisão 

jurídica implica consequências não-jurídicas.  

No entanto, para Luhmann, a princípio, o sistema é uma unidade numa diferença. O 

direito, então, autonomiza-se e se unifica somente na medida em que se diferencia da 

sociedade e de seus outros subsistemas. Antes de ser hipostasiada na categoria do sistema, a 

diferença é construída como categoria fundamental e conserva por isso mesmo a lembrança 

de que o não-idêntico, o não-identificado, é também parte do motor sistêmico que, 

paradoxalmente, movimenta autorreferencialmente o sistema com referência ao seu 

ambiente, o que está do lado de fora. Assim é que a teoria sistêmica, mediada contra seu 

suposto eurocentrismo, pode servir, nas palavras de Minhoto9, como outil para a análise 

crítica de certos sistemas, como, de resto, intentar-se-á por meio desta dissertação. 

 
7 Segundo critérios que serão desenvolvidos e explanados no decorrer desta pesquisa. 
8 Segundo Luhmann (LUHMANN, Niklas. Sistemas Sociais: esboço de uma teoria geral. Tradução: Antonio 
C. Luz Costa, Roberto Dutra Torres Junior, Marco Antonio dos Santos Casanova. Petrópolis: Vozes, 2016., p. 
175) e como se verá melhor no primeiro capítulo a função do direito, com referência ao sistema da sociedade, 
“[V]isto abstratamente, o direito tem a ver com os custos sociais da vinculação temporal de expectativas. Visto 
concretamente, trata-se da função de estabilização de expectativas normativas pela regulação de suas 
generalizações temporais, objetivas e sociais”. É claro que, como o próprio Luhmann admite na mesma 
oportunidade, aqui se trabalha com uma função unitária do direito apenas na medida em que tal unidade é 
necessária para a conformação teórica de um conceito de sistema jurídico. Naturalmente, na sua visão concreta 
ele pode apresentar disfunções. 
9 MINHOTO, Laurindo Dias. Adorno e Luhmann: algumas afinidades eletivas. In: AMATO, Lucas Fucci, 
LEME DE BARROS, Marco Antonio Loschiavo (orgs.). Teoria Crítica dos Sistemas? Crítica, teoria social e 
direito. Porto Alegre: Fi, 2018. 
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Daí é que emerge o potencial crítico desta pesquisa. A despeito de querer deduzir a 

aplicação do direito concorrencial para os casos ora estudados das regras gerais atinentes a 

esse subsistema jurídico, quer-se também partir do direito aplicado e de uma certa análise 

funcional de instituições para induzir considerações gerais sobre os regimes de aplicação do 

direito concorrencial sem que se esqueça da figura invertida do direito quando ele é sempre 

uma vez mais reprocessado em sua necessidade autorreferencial: a figura do não-direito, do 

que pode ser antijurídico sem levar em consideração apenas critérios formais de sua 

legalidade quando o direito aniquila ou se deixa aniquilar pela própria desintegração que 

potencialmente pode produzir ao se diferenciar da sociedade. Trabalhar com o não-direito 

passa a fazer parte, a propósito, de um programa de pesquisa jurídica – também referido por 

Fischer Lescano10 como estetização do direito. 

Esse potencial de desintegração do direito aparenta estar, entretanto, longe do direito 

concorrencial e do direito regulatório oficiais. Isto também pode ser explicado, em parte, 

pela teoria dos sistemas sociais: afastados do centro de gravidade do sistema jurídico (i.e. 

dos tribunais tradicionais, os quais aplicam mais dogmaticamente o direito), os órgãos 

administrativos judicantes como CADE ou o BACEN operam numa proximidade maior do 

sistema econômico com interpretações tomadas como técnicas, e por isso mesmo 

burocraticamente mais blindadas de certas reivindicações relacionadas a direitos individuais 

e sociais11.   

Ocorre que, em se tratando de mercados bancários e especificamente no Brasil, como 

será visto, considerando aspectos fundamentais da relação entre direito e economia e da 

centralidade dos bancos para o último, bem como de considerações a respeito da 

institucionalidade social da moeda, sopesados com a realidade econômica e social 

gritantemente desigual que assola o país, as análises de atos de concentração e condutas 

envolvendo participantes com poder econômico altamente concentrado destes mercados 

parece não levar em consideração certos valores e consequências – consequências jurídicas 

e não jurídicas - que deveriam ser consideradas nessas análises, e não só em termos de 

preços. Subjaz daí a hipótese fundamental deste trabalho: a observação do Sistema Brasileiro 

 
10 V. FISCHER-LESCANO, Andreas. Estética Sociológica do Direito. Tradução: Carolina Alves Vestena. 
Direito & Práxis. Rio de Janeiro, Vol. 7, N. 13, 2016, p. 801-829. Relativamente ao tema economia/direito (v. 
p. 822), deve-se reconhecer que o paradigma da “escolha racional” foi substituído por teorias do não-racional 
como parte da racionalidade econômica; é praticamente um pressuposto de qualquer tensionamento crítico 
entre o sistema jurídico e o sistema econômico que o funcionamento “racional” (no sentido econômico clássico) 
do sistema econômico é uma falácia. 
11 No Brasil, essa distância poderia também ser investigada como algo contingente que se alimenta de uma 
parca advocacy concorrencial por parte das autoridades antitruste, o que, no entanto, transcenderia os limites 
deste trabalho. 
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de Defesa da Concorrência (“SBDC”) no âmbito da programação de suas decisões (i.e. 

referente aos critérios normativos e cognitivos à disposição da autoridade adjudicante 

antitruste e também os efetivamente escolhidos nas decisões), especialmente do CADE, no 

exercício de sua competência, permite afirmar a existência de disfunções que apontam para 

o inadequado tratamento da complexidade social quando se trata de adjudicar atos de 

concentração dos conglomerados bancários brasileiros; posto de forma simples, trata-se de 

uma disfunção do sistema parcial judicante quanto à sua função preventiva no tratamento 

das estruturas estudadas, o que impele à busca de programas legislativos e decisórios mais 

socialmente adequados para tal tratamento e, quiçá, para o direito concorrencial de uma 

forma geral. 

A opção de pesquisa pelo controle preventivo das autoridades antitruste não é de todo 

arbitrária e também não se deixa enganar por uma irreal separação entre a disciplina das 

condutas e das estruturas. Ao passo que, na repressão às condutas anticoncorrenciais, o abuso 

de poder econômico é um requisito, na análise preventiva das estruturas o que está em jogo 

são cenários pressupostos. Uma vez identificados os riscos à concorrência (se identificados) 

segundo os padrões de análise à disposição das autoridades antitruste, a decisão antitruste 

pela aprovação (ainda que com restrições) ou reprovação de um ato de concentração é tão 

pouco assegurada por algum critério normativo objetivo para aprovação ou reprovação 

quanto tem potencial de ser arbitrária. Procura-se aqui, justamente explorar esta zona 

cinzenta. 

Para comprovar a hipótese aventada no antepenúltimo parágrafo, o percurso 

consciente desta dissertação seguirá o seguinte plano: no Capítulo 1, o próprio conceito de 

concorrência, em sua redução míope a uma variável meramente econômica, será 

problematizado, com vistas a desencantá-lo de suas amarras econômicas e analisa-lo em 

virtude de sua(s) forma(s) social(is) e uma respectiva função multivalorada, segundo o termo 

empregado por Luiz Felipe Rosa Ramos12; com isso, espera-se produzir um primeiro esboço 

de critérios para o sentido da análise antitruste em geral considerando o desencantamento do 

conceito de concorrência, bem como apontar para o desenvolvimento de uma agenda 

“micrológica” para o direito antitruste, não podendo mais se admitir que os mesmos critérios 

decisórios devam ser aplicados a cada estrutura ou mercado. A asserção de que certos 

critérios decisórios precisem ser normatizados a depender de cada, digamos, sistema de 

aplicação do direito concorrencial, encontra, é claro, limites que, à primeira vista, poderiam 

 
12 ROSA RAMOS, Luiz Felipe. Antitrust and Competition: Convergence and Divergence in the Tropical 
Mirror. São Paulo - SP, 2019.  279 p. Tese (Faculdade de Direito) - Universidade de São Paulo, 2019. 
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transmutar em alegações de insegurança jurídica. Quanto a isto, esclareça-se desde já que o 

intuito do item 2.3 do Capítulo 2 e desta dissertação, de uma forma geral, é justamente 

afrontar as reflexões propostas com os limites teóricos e práticos do direito em vista das 

estruturas econômicas enunciadas, mas tal só poderá ser feito se o Capítulo 1 empreender a 

discussão sobre uma definição que leve a um maior rigor em relação ao que poderia ser 

considerado “socialmente adequado” e capaz de emanar segurança jurídica. É o que se 

pretende fazer. 

O Capítulo 2 perfaz-se pela descrição das estruturas bancárias brasileiras, sua 

formação histórica. Passa-se pelo histórico das concentrações bancárias no Brasil, as 

particularidades regulatórias que impeliram e impelem ou não a uma maior concentração 

bancária; são exploradas novas perspectivas de “desbancarização” e seu significado e, 

finalmente, no item 2.3, núcleo desta dissertação, se busca indicar, posto que timidamente, 

caminhos para uma melhor aplicação do direito concorrencial – uma “refuncionalização” - 

em atos de concentração envolvendo as estruturas bancárias tematizadas, considerando o 

desenvolvimento de um conceito mais socialmente adequado e menos economicamente 

carregado de concorrência e suas possíveis reverberações jurídicas, ponderado com a 

discussão sobre a função dos bancos e do BACEN para o sistema econômico brasileiro de 

uma forma geral. Uma contingência que se nos apresente, destaque-se, é de ordem prática: 

a recente definição de competências em matéria concorrencial entre CADE e Banco Central 

constante do “Memorando de Entendimentos nº/2018”, “relativo aos procedimentos de 

cooperação na análise de atos de concentração econômica no Sistema Financeiro Nacional 

(SFN)”13, assinado em 28 de fevereiro de 2018 e do ato normativo que daí sucedeu. Em 

suma, se no Capítulo 1 a ideia é estimular um direito concorrencial “micrológico” que seja 

consciente de um conceito de concorrência como uma função multivalorada e dar os 

primeiros passos, ainda abstratos, para o desenvolvimento de uma forma consequente de 

inserir na aplicação do direito antitruste considerações a respeito de uma atenção à 

constelação de valores que precisam ser objetivados naquela; no Capítulo 2, a ideia é 

confrontar essa discussão com a história das estruturas econômicas e jurídicas, a fim de dar 

sentido ao construído no Capítulo 1: parte-se das estruturas econômicas para culminar nas 

formas jurídicas que traduzem essas estruturas em lícitas ou ilícitas. 

 
13BRASIL. Banco Central do Brasil e Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Memorando de 
Entendimentos nº/2018. Disponível em: http://www.cade.gov.br/noticias/banco-central-e-cade-assinam-
memorando-de-entendimentos/memorando_cade_bc.pdf. Acesso em 23 set. 2018.  
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Por sua vez, o Capítulo 3 traz consigo uma análise de casos específicos14 envolvendo 

certos atos de concentração atinentes às estruturas bancárias ora tematizadas. O objetivo é 

traçar um panorama das razões emanadas de certos votos de Conselheiros do CADE e da 

respectiva diretoria do BACEN, para certos casos, incorporando-se na análise conclusões 

retiradas dos capítulos anteriores (algumas de caráter mais teórico, outras de caráter mais 

prático), com o que se buscará, posteriormente, traçar juízos qualitativos sobre as decisões. 

A preocupação neste caso é, primeiro, identificar quais atos de concentração, segundo as 

próprias autoridades antitruste15, foram considerados de maior periculosidade em termos 

concorrenciais. O universo de decisões, conseguinte, compõe-se de todas as decisões 

tomadas sobre atos de concentração, com corte temporal na lei nova de concorrência (Lei nº 

12.529/2011, até o caso mais recente envolvendo Itaú e Ticket), que resultaram em 

aprovações com restrições (já que, até hoje, nenhum ato de concentração envolvendo as 

estruturas estudadas foi reprovado), envolvendo os conglomerados bancários brasileiros1617. 

Destas, resultaram como amostra quatro casos que resultaram na aprovação, com restrições, 

do ato de concentração, e com o registro de votos divergentes, quais sejam, em ordem 

temporal, da mais antiga para a mais nova: nos atos de concentração nº 08700.009363/2015-

10 (requerentes: Itaú Unibanco S.A. e MasterCard Brasil Soluções de Pagamento Ltda., de 

relatoria do Conselheiro Paulo Burnier da Silva e voto vencido, pela reprovação total, do 

Conselheiro João Paulo de Resende), nº 08700.002792/2016-47 (requerentes: Banco 

Bradesco S.A., Banco do Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Caixa Econômica 

Federal e Itaú Unibanco S.A, de relatoria do Conselheiro Paulo Burnier da Silva, com votos 

vencidos, pela aprovação com restrições unilaterais, dos Conselheiros Cristiane Schmidt e 

João Paulo de Resende), nº 08700.004431/2017-16 (requerentes: Itaú Unibanco S.A. e XP 

Investimentos S.A., de relatoria do Conselheiro Paulo Burnier da Silva, com votos vencidos, 

 
14 Outros casos serão citados exemplificativamente nos capítulos precedentes. 
15 Note-se que esta parte da pesquisa não discute quais atos de concentração deveriam ser impugnados pela 
Superintendência-Geral do CADE ou pelo Banco Central e não foram, embora tal indagação possa ser 
tematizada. Trata-se de considerar os casos que as próprias autoridades antitruste consideraram como tendo 
potenciais efeitos lesivos à concorrência.  
16 Cf. Res. nº 4.553/2017 do BACEN. Focar-se-á nas instituições do S1 (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa 
Econômica Federal, Itaú e Santander) (v. 
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/regprudencialsegmentacao), com exceção do Btg Pactual, que 
não participou nos últimos anos de nenhum ato de concentração que possa ter gerado algum tipo de discussão 
no âmbito do Tribunal do CADE. 
17 Para que se chegasse a tal universo, tomou-se o formulário de notificação de ato de concentração acostado 
aos autos do ato de concentração nº 08700.002792/2016-47, envolvendo a criação de uma joint venture entre 
todas as instituições principais do G5, que dispõe sobre todos os atos de concentração de que foram parte tais 
instituições e seus respectivos grupos econômicos. Após, para encontrar as decisões mais recentes, pesquisou-
se pelo SEI-CADE atos de concentração em se marcando como “interessado” os termos “Itaú”, “Bradesco”, 
“Banco do Brasil”, “Caixa Econômica” e “Santander” e das instituições componentes dos grupos econômicos.  
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pela reprovação total, dos Conselheiros Cristiane Schmidt e João Paulo de Resende) e nº 

08700.006345/2018-29 (requerentes: Itaú Unibanco S.A. e Ticket Serviços S.A., de relatoria 

do Conselheiro João Paulo de Resende e com voto vencido, pela reprovação total, dele 

próprio). Considerar-se-á, também, a abordagem do BACEN acerca de cada caso que 

adjudicou, especialmente no âmbito da nova divisão de competências. 

A vantagem do estudo de casos “problemáticos” e com decisão não unânime é 

confrontar as posições majoritárias das autoridades antitruste com as razões para reprovação 

(ou para uma aprovação mais restrita) que emergiram nelas próprias, tendo em vista que tais 

razões não só representam comunicações possíveis tanto que efetivadas no interior do direito 

antitruste, como também permitem a sua comparação dialógica com os votos vencedores. 

Assim, enxergar em tais votos vencidos possibilidades ou impossibilidades jurídicas e 

práticas de que venham a ser vencedores é tanto parte desta pesquisa quanto é relevante para 

ela levar a cabo uma crítica do direito, tendo em vista que, de acordo com o método aqui 

desenvolvido, o que se espera é que qualquer mudança de expectativas quanto ao direito 

concorrencial deverá ser operada de dentro do CADE (e também do BACEN).  

Não se quer, com isso, apenas transpor as categorias de análise desenvolvidas nos 

Capítulos 1 e 2 para os casos concretos, mas o próprio estudo pré-científico dos casos 

enunciados inspirou, de certa forma, a conformação dos primeiros capítulos. Em todos os 

votos, acima citados, por exemplo, pela reprovação do ato de concentração, há uma patente 

preocupação dos Conselheiros do CADE com a compleição estrutural dos mercados 

analisados pré e pós-operação, o que impele necessariamente ao estudo da consequência no 

direito administrativo brasileiro, tematizada no capítulo 2. Da mesma forma, o voto da 

Conselheira Cristiane Schmidt no ato de concentração nº 08700.004431/2017-16 aponta para 

uma suposta insuficiência do “Guia H” do CADE, destinado a guiar as análises de atos de 

concentração horizontais, para a análise de atos de concentração verticais, a principal forma 

das concentrações bancárias brasileiras nos últimos anos, o que inspirou a tematização dos 

“guias” com respeito às suas orientações normativas explícitas e eventualmente implícitas. 

Assim, por todo o exposto nesta breve introdução, procura-se com esta pesquisa: (i) 

exercer uma crítica do direito concorrencial brasileiro principiada pela tentativa de descrição 

funcional do conceito de concorrência, especificamente a partir de sua aplicação a atos de 

concentração envolvendo as concentradas estruturas bancárias brasileiras e com o que se 

busca propor o desenvolvimento de critérios mais rigorosos de análise para melhores 

decisões antitruste neste âmbito e suas respectivas justificativas normativas, (ii) informando 

o leitor acerca dos temas fundamentais de direito concorrencial relacionados a tais 
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adjudicações e tanto quanto possível como autoridades antitruste decidem os casos 

analisados e (iii) apresentando ao leitor uma perspectiva tanto quanto possível histórico-

objetiva sobre o tratamento das concentrações bancárias no Brasil, também em termos 

regulatórios.  

Quanto às posições normativas que são inevitavelmente expostas nesta pesquisa 

jurídica, ora de lege data, no sentido de discutir como aplicar corretamente as normas 

antitruste já criadas, ora de lege ferenda, no sentido de sugerir alterações às normatizações 

em curso e ainda não sobre matéria concorrencial (especialmente no tocante à definição de 

competências entre CADE e Banco Central), o leitor, claro, não é obrigado a concordar: elas 

também são algo de contingente. Espera-se, por outro lado, contribuir para a literatura com 

uma análise séria.  

Por último, e como de certa forma já dito, esta dissertação conforma também uma 

tentativa dupla de, por um lado, viabilizar uma crítica estrutural a partir de um método 

funcionalista no seio de uma discussão que remonta a uma emergente teoria crítica dos 

sistemas; e, por outro lado, buscar aplicabilidade de uma teoria social supostamente 

hermética em discussões empíricas18. 

 
18 Quanto a este ponto, reitera-se o agradecimento aos participantes do Grupo de Trabalho 38, focado em teoria 
dos sistemas sociais, do IX Encontro de Pesquisa Empírica em Direito – EPED, realizado em agosto de 2019 
na Universidade Federal de São Paulo, em Osasco-SP. O trabalho lá apresentado por nós, intitulado “O 
Declínio do Direito na Análise dos Mercados pelo CADE: o caso dos atos de concentração envolvendo 
instituições do oligopólio bancário brasileiro”, inspirou muita coisa na versão final desta dissertação. 
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4. CONCLUSÃO 

 

A conclusão a esta dissertação será feita, por assim dizer, de trás para frente. O último 

capítulo, que consistiu nas análises de quatro casos exemplares, impele-nos a uma conclusão: 

todos eles poderiam ter sido reprovados com base em argumentos que não consistem 

necessariamente em argumentos de uma análise antitruste “tradicional”, isto é, que levam 

em consideração não uma presunção – juridicamente questionável, como foi mostrado neste 

trabalho - de que a geração de possíveis eficiências num ato de concentração é imediatamente 

benéfica para os consumidores sem a avaliação de seu efetivo repasse.   Isso é, certa forma, 

previsível, na medida em que o CADE  orienta a sua análise a partir de um guia que disciplina 

a busca de “efeitos líquidos não-negativos” para os consumidores. Busca-se a eficiência, o 

ótimo paretiano, ainda que tal eficiência não seja demonstrada, como de resto vimos nos 

casos acima.  

A nós, de acordo com a estrutura de análise desenvolvida no primeiro capítulo, todas 

as decisões acima podem ser consideradas disfuncionais. Isso é uma decorrência da 

programação dos critérios de decisão pelo próprio CADE, que mesmo assim não deixa de 

ser parte do sistema jurídico em sua função judicante. Esses critérios, presos às melhores 

práticas dos guias de análise, tornam a análise antitruste incompleta, porquanto incapaz de 

enxergar o fenômeno da concorrência em sua constelação. A proximidade das estruturas 

jurídicas do antitruste com as estruturas científicas e políticas, de outro lado, se desveladas, 

como aqui se tentou, mostram que a decisão antitruste não só tem um componente político 

inafastável – sendo sempre desejável que se discutam os objetivos específicos relacionados 

ao caso e se aplique uma perspectiva que na medida do possível se afaste de uma mera 

análise ad hoc de atos de concentração -, como também pode ter a sua orientação funcional 

pela justiça (que por sua vez depende da reflexão sobre aqueles objetivos) interditada pelo 

que se chamou de deslocamento de estruturas de um estilo cognitivo (da ciência econômica) 

para um estilo normativo (para o direito).  

Diante do nosso esquema comparativo, limitamos as hipóteses deste trabalho a uma 

discussão funcional – comparativa – sobre possíveis equivalências das emanações 

sistêmicas, tendo elas surgido do direito, da ciência, da economia ou da política, o que 

esperamos ter feito com sucesso. Mas também nos posicionamos a favor de uma mudança 

estrutural que decorre da utilização da contingência, tão cara à teoria dos sistemas 
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luhmanniana, para questionar de forma um tanto quanto radical a permanência de algumas 

estruturas que não respondem ao eventos sistêmicos de forma adequada.  

No caso do mercado bancário, a permanência indesejada de certas estruturas – um 

problema tipicamente concorrencial – pôde ser relacionado à necessidade de refuncionalizar 

o sistema monetário brasileiro, que é vacilante em termos de crédito, especialmente em 

tempos de crise. Daí também seguiu a discussão sobre o papel contemporâneo do BACEN, 

diante da possibilidade que se lhe abre de participar tão ativamente do processo da criação 

de moeda quanto os próprios bancos privados. Sonhos à parte, procurou-se descrever como 

a regulação do sistema financeiro deve incorporar em seus princípios a proteção da 

concorrência – não da livre-concorrência, mas da forma social concorrência ou da instituição 

concorrência. 

Ao ressaltar, por outro lado, a nova competência antitruste do BACEN, encontramo-

nos diante do paradoxo de ele poder ser tanto uma sede de liberdade para decisão antitruste, 

no sentido de prover critérios de balanceamento (objetivos secundários) que uma agência 

antitruste muitas vezes não é capaz de prover; quanto o seu contrário, tendo em vista o déficit 

democrático ao qual está sujeito, o que é capaz de tornar as decisões jurídicas mais arbitrárias 

e, conseguinte, disfuncionais. A julgar pela atuação antitruste ainda incipiente do BACEN, 

pende-se para o contrário da liberdade.  

Por fim, acreditamos que as reflexões aqui desenvolvidas podem contribuir para a 

literatura sociológica da concorrência e do antitruste no que respeita ao estudo das funções 

decisórias e dos problemas relacionados à concorrência em mercados específicos, problemas 

não meramente econômicos.  Neste trabalho, focamos nos sistemas funcionais (economia, 

direito, política) e no antitruste como sistema parcial de adjudicação do direito, isto é, em 

relação ao sistema jurídico. Para uma agenda de pesquisa futura, descer ainda mais um grau 

de abstração na teoria sistêmica para estudar o conflito (talvez ainda não inteiramente 

solucionado) de competências entre o CADE e o BACEN a nível organizacional e assim 

criar novos esquemas de comparação de funções pode ser profícuo, mas, é claro, 

transcenderia os limites deste trabalho. 
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