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RESUMO 

 

TOKUZUMI, Pedro Yukimitsu Ribeiro. Remédios antitrustes: heterodoxia? 2019. 458 f. 

Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2019. 

 

Para além de suas funções tipicamente concorrenciais com vistas à preservação do 

equilíbrio das estruturas de mercado, os remédios antitrustes em atos de concentração têm 

sido cada vez mais utilizados sob um viés promocional, orientados à viabilização de 

políticas públicas (tais como políticas de emprego e desenvolvimento local). Neste 

contexto, o presente trabalho tem por objetivo examinar a natureza destes remédios 

antitrutes sem nexo causal entre a operação econômica e o dano a concorrência, e que, 

portanto, desafiam a doutrina antitruste ortodoxa, que é majoritariamente econômica. Para 

tanto, a dissertação de mestrado analisará a jurisprudência do CADE sob os seguintes 

aspectos: (i) a autoridade antitruste enquanto tomador de decisão; (ii) a formação o 

remédio; (iii) a natureza dos remédios; (iv) a finalidade dos remédios; e (v) a forma dos 

remédios; com o auxílio de 5 tipos de classificações binárias, respectivamente: (i) remédios 

nacionais vs. remédios globais; (ii) remédios impostos vs. remédios negociados; (iii) 

remédios ortodoxos vs. remédios heterodoxos; (iv) remédios saneadores vs. remédios 

compensatórios; e (v) a tradicional dicotomia dos remédios antitrustes em estruturais vs. 

comportamentais. Por fim, pretende-se identificar possíveis justificativas doutrinárias e 

econômicas para aplicação dos remédios heterodoxos em atos de concentração. 

 

Palavras-chave: remédios antitrustes, controle de concentração, interesse público, tripla 

drenagem monopolista, interesses não concorrenciais. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

TOKUZUMI, Pedro Yukimitsu Ribeiro. Antitrust Remedies: Heterodoxy?. 2019. 458 f. 

Thesis (Master) – Law School, University of São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

In addition to its traditionally competitive functions aimed at preserving the balance of 

market structures, mergers remedies have been increasingly used under a promotional bias, 

directed to the implementation of public policies (such as employment policy and local 

economic development). In this context, the study herein aims to investigate the nature of 

these antitrust remedies without causal link between economic operation and damage to 

competition, and therefore, challenge the orthodox antitrust doctrine, which is mostly 

economic. To do so, the master dissertation will analyze the jurisprudence of CADE under 

the following aspects: (i) the antitrust authority as a decision maker; (ii) the formation of 

the remedies; (iii) the nature of the remedies; (iv) the purpose of the remedies; and (v) the 

form of the remedies; with the help of 5 types of binary classifications, respectively: (i) 

national remedies vs. global remedies; (ii) imposed remedies vs. negotiated remedies; (iii) 

orthodox remedies. heterodox remedies; (iv) ompensatory remedies vs. promotional 

remedies; and (v) the traditional dichotomy of antitrust remedies in structural versus. 

behavioral. Finally, this study intends to identify possible doctrinal and economic 

justifications for the application of heterodox remedies in the merger control. 

 

Keywords: Antitrust remedies, merger control, public interest, triple drainage monopoly, 

non-competition interests. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação de mestrado investiga como o “interesse público” é 

aplicado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”)
1
 – autoridade 

antitruste brasileira – em atos de concentração
2
 (“ACs”). 

O interesse público em ACs se materializa em aprovações condicionadas as 

obrigações de dar (p. ex. desinvestimento de uma linhagem genética de galinhas para 

tutelar o patrimônio genético nacional
3
) fazer (p. ex. investimento em pesquisa e 

desenvolvimento) ou deixar de fazer (p. ex. vedação da dispensa arbitrária de 

empregados de unidades fabris fusionadas
4
) sem nexo causal entre a operação 

econômica e o dano a concorrência. 

Tal fenômeno é denominado de “remédios não estritamente concorrenciais” 

(broad scope remedies), ou simplesmente “remédios heterodoxos”. 

O termo remédio antitruste é fruto da influência anglófona no direito 

concorrencial brasileiro e mundial
5
. Apesar do termo antitrust remedies ser empregado 

para toda e qualquer medida concorrencial, quer no controle de estruturas (merger 

remedies), quer no controle de condutas (remedies ou penalties), é importante frisar que 

esta dissertação tem por objeto de estudo, apenas os remédios antitrustes em atos de 

concentração (merger remedies). 

                                                 
1
 Na verdade, FIRST e FOX ressaltam que: “How public interest factors fit with merger assessment is a 

global issue”. In FIRST, Harry, FOX, Eleanor M.. Philadelphia national bank, globalization, and the 

public interest, Antitrust Law Journal, n. 2, 2015, p. 348. 
2
 Seguindo o exemplo de Alberto Lúcio BARBOSA JÚNIOR, o presente trabalho utilizar-se-á os termos 

"ato de concentração", "concentração econômica" e "concentração empresarial" como equivalentes, 

compreendendo todas as operações previstas no art. 90 da Lei 12.529/11, tais como, fusão, aquisição, 

incorportações e acordos entre concorrentes. 
3
 No AC n. 08012.007776/2008-99, o CADE aprovou aquisição da Hendrix Genetics B.V. pela Cobb-

Vantress, Inc., condicionando a um TCD que previa a venda de uma linhagem genética de galinhas que 

poderia se perder com a aquisição do negócio. No caso, o Presidente do CADE à época, o Ex-

Conselheiro Vinícius Marques de CARVALHO, reconheceu haver outros valores tutelados pelo direito 

da concorrência que não dizem respeito exclusivamente a uma ponderação das eficiências de uma 

conduta ou operação, no caso concreto, a tutela do patrimônio genético da fauna brasileira 
4
 O AC 19/1994 (caso Oriento/Ajinomoto) foi aprovado sob a condição de manuter do nível de emprego 

das unidades fabris após a aprovação da operação, vedando a dispensa arbitrária de empregados durante 

a vigência do TCD 
5
 Ioannis Lianos afirma que, embora o termo remedies foi utilizado pela primeira vez na Tribunal da 

União Europeia em um processo administrativo (Caso Microsoft Corp. v. Commission - Caso T-

201/04, Microsoft Corp. v. Commission,[2007] ECR II – 3601, parágrafo 1256. pg. 5/8.) em 2007, 

desde então, o termo vem sendo empregado em inúmeras atos de concentração (aplicações do art. 101 e 

102 do TFEU). In LIANOS, Ioannis. Competition law remedies in europe: which limits for 

remedial discretion? Centre for Law, Economics and Society – CLES, Faculty of Laws, UCL, 2/2013. 
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De acordo com o Guia sobre Remédios Antitruste
6
 ("Guia"), “que coleciona as 

melhores práticas e procedimentos usualmente adotados no desenho, aplicação e 

monitoramento de remédios pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

("Cade"), de forma a dar maior previsibilidade e transparência em relação à atuação 

deste Conselho”
7
, remédios antitrustes em atos de concentração podem ser entendidos 

como um ato (medida administrativa) ou um procedimento administrativo (conjunto de 

atos que materializam a medida administrativa): 

 

Remédios antitrustes são entendidos como restrições necessárias para corrigir 

os eventuais efeitos nocivos de um Ato de Concentração ("AC"), de acordo 

com o art. 61 da Lei 12.529/201.1
8
(grifos nossos) 

 

ou  

 

Um remédio antitruste consiste em um processo, imposto pelo Cade ou 

negociado entre o Cade e as Requerentes, como condição de aprovação de 

um AC, que envolve (i) a delimitação de ações e comandos para as partes 

envolvidas na operação, (ii) a forma de aplicação dessas ações, (iii) seu 

monitoramento e (iv) a verificação de cumprimento.
9
 

 

De forma muito semelhante, é assim que a doutrina pátria conceitua remédios 

antitrustes em atos de concentração:  

 

Os remédios antitruste são intervenções realizadas por autoridades de defesa 

da concorrência para contrabalançar efeitos anticompetitivos de um Ato de 

concentração (AC). Trata-se de soluções intermediárias entre a aprovação 

incondicional e a reprovação total de determinada operação, que podem se 

mostrar mais eficientes e proporcionais do que uma das duas soluções 

extremas: em muitos casos, um remédio pode permitir que determinadas 

eficiências decorrentes da concentração sejam preservadas ( o que não seria 

possível com a rejeição integral da operação) e, ao mesmo tempo, que 

problemas concorrenciais em mercados específicos sejam endereçados (o que 

seria viável no caso de aprovação irrestrita).
10

 (grifos nossos) 

 

                                                 
6
 Cumpre destacar que o Guia “não é vinculativo e não possui caráter de norma, não substituindo ou 

alterando dispositivos do RICADE. As práticas e procedimentos aqui descritos podem ser alterados ao 

juízo de conveniência e oportunidade do Cade, a depender das circunstâncias no caso concreto." In. 

CADE. Guia de remédios antitrustes. Brasília: CADE. 2018, p. 08. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-

institucionais/guias_do_Cade/copy_of_GuiaRemdios.pdf/view> Acesso em 30 out 2018 
7
 Ibidem, p. 07. 

8
 Ibidem, p. 07. 

9
 Ibidem, p. 09. 

10
 CABRAL, Patrícia Semensato, e MATTOS, César Costa Alves. Remédios em atos de concentração: 

teoria e prática do CADE. Revista do CADE, 2016, p. 58. Disponível em: 

<http://revista.cade.gov.br/index.php/revistadedefesadaconcorrencia/article/view/247> . Acesso em 30 

ago. 2017. 

http://revista.cade.gov.br/index.php/revistadedefesadaconcorrencia/article/view/247
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Não obstante os conceitos supramencionados apresentem relevantes 

características sobre os remédios em atos de concentração, observamos que eles 

negligenciam a existência dos remédios heterodoxos, bem como se limitam a sua 

finalidade saneadora nos mercados relevantes (dimensões geográfica e produto) 

afetados. 

De forma menos restrititva, o presente trabalho de mestrado conceitua os 

remédios antitrustes em ACs como toda medida administrativa do CADE em operações 

previstas pelo art. 90 da Lei 12.529/2011 (Lei de Defesa da Concorrência – LDC)
11

. 

Nesse sentido, desde que o termo “bem-estar” contemple o interesse público 

amplo (não só o “bem-estar total” e o “bem-estar do consumidor”), o conceito de 

remédio em ACs apresentado por Thompson Almeida ANDRADE pode se aproveitado 

para os fins da presente dissertação de mestrado: 

 

Os chamados remédios antitruste são condições ou restrições impostas ou 

negociadas pelo órgão de defesa da concorrência às empresas envolvidas no 

ato de concorrência objetivando impedir que o AC implique em perda de 

bem-estar.
12

 

 

Embora o termo remédios [antitrustes] não estritamente concorrenciais soue um 

oxímoro, ao longo deste trabalho, buscaremos demonstrar que: (i) os remédios 

heterodoxos são um dado cada vez mais comum na jurisprudência nacional e 

internacional; (ii) a teoria da tripla drenagem do monopólio desenvolvida por Calixto 

SALOMÃO FILHO pode explicar, em grande medida, a aplicação dos remédios 

heterodoxos.  

De acordo com SALOMÃO FILHO, o “monopólio” ou a “posição monopolísta” 

(para os fins da presente dissertação, criado(a) ou fortalecido(a) por atos de 

                                                 
11

 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. 
12

 ANDRADE, Thompson Almeida. A não aprovação de atos de concentração no Brasil. In: 

CAMPILONGO, Celso, PFEIFFER, Roberto (Org.). Evolução do Antitruste no Brasil. São Paulo: 

Editora Singular, 2018. Pág. 821. 
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concentração) pode gerar 3 tipos de distorções (“drenagens”) econômicas e sociais 

geradas, são elas: 

a) Drenagem de recursos dos consumidores: em situação de monopólio, 

consumidores pagam mais por um produto sem a contrapartida do aumento 

do bem-estar geral (prática de preço supracompetitivos), outros 

simplesmente deixam de consumidor, pois não são capazes de consumir a 

preços extraordinários (peso morto). Peso morto (dead weight loss) constitui 

a parte dos consumidores que consumiriam a preços competitivos, mas 

deixam de o fazer, logo, tais recursos deixam de ser empregados naquilo que 

o consumidor reputa como primeira utilidade.”
13

; 

b) Drenagem no mercado de trabalho: a concentração econômica implica na 

redução de salários reais (rebaixamento dos salários reais) ou na redução da 

efetiva força de trabalho (ganho de produtividade por incremento 

tecnológico); tal fato é denominado redistribuição inversa de renda e ocorre, 

em especial, nos países em desenvolvimento; e 

c) Drenagem de recursos de setores econômicos periféricos: a concentração 

econômica drena recursos que seriam investidos em outros setores 

econômicos (setores não dinâmicos)
14

. 

Admitida as drenagens no “mercado de trabalho” e de “recursos de setores 

periféricos”, soa mais natural a discussão e, por conseguinte, a aplicação de remédios 

heterodoxos, que visem preservar empregos e incentivar P&D em um novo bem ou 

serviço, em atos de concentração. Ou seja, a tripla drenagem do monólio não só amplia 

os horizontes e os objetivos perseguidos pelo direito concorrencial, como também 

expande os tipos de remédios em atos de concentração. 

A dissertação de mestrado também se utilizada da classificação binária dos 

remédios antitrustes em saneadores e compensatórios desenvolvida no voto vista da Ex-

Conselheira Lúcia Helena SALGADO no AC. n. 0058/95.
15

 

                                                 
13

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

concentração de empresas. São Paulo: Editora Malheiros, 2002, p 55. 
14

 “A característica comum às estruturas econômicas e sociais dos Estados Colônia consiste na ausência 

de estimulo econômico interno próprio para o crescimento e para o desenvolvimento econômico.” 

SALOMÃO FILHO, Calixto, FERRÃO, Brisa Lopes de Mello, e RIBEIRO, Ivan César, 

Concentração, estruturas e desigualdade: as origens coloniais da pobreza e da má distribuição de 

renda, grupo direito e pobreza. São Paulo, Matty, 2009, p. 42. 
15

 A distinção entre remédios compensatórios e saneadores foi elaborada pela Conselheira Lúcia Helena 

Salgado no Voto-Vista no Ato de Concentração 0058/95. De acordo com o atual estágio do estudo 
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De acordo com SALGADO, os remédios saneadores são intervenções do CADE 

para afastar os potenciais efeitos anticompetitivos das posições dominantes resultantes 

ou fortalecidas pelas sobreposições horizontais e/ou verticais dos atos de concentração. 

Já os remédios compensatórios visam garantir os efeitos pró-competitivos da operação, 

bem como o seu compartilhamento com os consumidores. Lúcia Helena SALGADO 

explicita que os remédios saneadores estão adstritos ao nexo causal entre o ato de 

concentração e o dano a concorrência. Já os remédios compensatórios são mais amplos, 

pois consideram questões sociais (em especial, trabalhista e consumerista) ou de política 

industrial. 

Embora essa classificação tenha sido ignorada pela doutrina pátria, entendemos 

que ela descreve dois interessantes fenômenos da prática do CADE na aplicação de 

remédios antitrustes nos atos de concentração. 

O primeiro fenômeno explicitamente previsto é a preservação dos efeitos 

positivos da operação econômica. Aqui, o emprego do termo remédio não guarda 

qualquer relação com o saneamento dos efeitos deletérios do ato de concentração no 

mercado. Nesse sentido, salienta Paula FORGIONI:  

 

O antitruste já não é encarado apenas em sua função de eliminação dos 

efeitos autodestrutíveis do mercado, mas passa a ser considerado instrumento 

ou meio de que dispõe o Estado para conduzir e conformar o sistema.
16

  

 

O segundo fenômeno esboçado é o próprio conceito de remédios heterodoxos ou 

não estritamente concorrenciais, uma vez que se previu a possibilidade de remédios não 

adstritos ao nexo causal entre o ato de concentração e o dano a concorrência, 

considerando questões sociais (em especial, trabalhista e consumerista) ou de política 

industrial. 

Esse segundo fenômeno é, de acordo com os critérios da presente dissertação, 

mal delimitado, pois os remédios heterodoxos podem ser tanto saneadores (em especial, 

questões trabalhistas e ambientais) quanto compensatórios (questões consumeristas e de 

política econômica). A seguir, apresentaremos, de forma numérica, a relação entre os 

remédios ortodoxos e heterodoxos com remédios saneadores e compensatórios.  

                                                                                                                                               
empírico, tal distinção foi mencionada uma única vez no Ato de Concentração 08012.005846/1999-12 

– Parecer da Secretaria de Direito Econômico (SDE), p. 197 -198. 
16

 FORGIONI, Paula A.. Os fundamentos do antitruste, Prefácio Eros Grau, 9 ed. rev., atualiz. e ampl. 

São Paulo: Editora Revista Dos Tribunais, 2016, p. 188. 
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Tabela 01 – Relação entre natureza e função dos remédios antitrustes  

 

 Saneadores Compensatórios 

Ortodoxos w x 

Heterodoxos y z 

(Fonte: elaboração própria) 

 

Considerando que a análise econômica (ortodoxia) do antitruste apenas 

reconhece a função saneadora dos remédios em atos de concentração, dentre as 4 

(quatro) intersecções ideiais entre a natureza (ortodoxos e heterodoxos) e a função 

(saneadores e compensatórios) dos remédios em atos de concentração, a intersecção “x” 

possui valor 0, ou seja, é nula ou inexistente. 

Em relação às intersecções remanescentes, excluindo as hipóteses de igualdade 

entre as grandezas w, y e z, temos como hipótese principal da presente dissertação de 

mestrado que a incidência de w > z > y. Em outras palavras, espera-se que o número de 

remédios ortodoxos saneadores (aqueles que, em tese, atendem a todos os princípios 

propagados pelas autoridades internacionais antitrustes) possua maior incidência nos 

atos de concentração aprovados com restrições. Por outro lado, é igualmente esperado 

que os remédios heterodoxos compensatórios sejam mais frequentes que os saneadores, 

visto que em grandes concentrações econômicas (hipótese em que os remédios em atos 

de concentração são mais necessários) é comum observarmos medidas administrativas 

como “investimentos em P&D” e criação de uma nova linha de produtos ou serviços. 

Hoje, o debate acadêmico sobre aprovações condicionadas de “ACs” está 

centrado na classificação dicotômica remédios estruturais versus remédios 

comportamentais e nos custos envolvidos na adoção desta ou daquela medida 

administrativa pela autoridade antitruste (em especial, os custos de monitoramento) e 

pelas requerentes. 

No entanto, tal classificação é pouco útil para os fins que se destina essa 

dissertação, qual seja, a materialização do interesse público no controle de estruturas. 

Por conseguinte, os limites (a competência) da própria autoridade antitruste para 

compor abertamente, em atos de concentração, outros direitos apenas indiretamente 

tutelados pelo direito concorrencial. Nesse sentido, poderia a autoridade antitruste 

desenhar remédios para privilegiar objetivos de política industrial (em detrimento dos 
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objetivos da concorrencial)?
17

 Se sim, quais os limites do CADE para aplicar aquilo que 

se convencionou chamar de remédios antitrustes heterodoxos (não estritamente 

concorrenciais) em atos de concentração? 

Inicialmente, vislumbramos 3 (três) hipóteses, quais sejam:  

1º Hipótese: O CADE não aplica remédios antitrustes em atos de concentração 

de natureza heterodoxa (não estritamente concorrenciais) e de função 

compensatória. Nessa hipótese, os casos analisados ao longo da dissertação são 

casos isolados e pontuais que não representam uma prática reiterada do CADE 

na aplicação de remédios em ato de concentração e o dano. Aqui, a classificação 

proposta carecerá de qualquer eficácia prática.  

2º Hipótese: O CADE aplica remédios antitrustes de natureza heterodoxa e de 

função compensatória em atos de concentração, contudo, tal prática é totalmente 

aleatória, logo, sem elementos suficientes para determinar uma prática típica do 

CADE no controle de estruturas.  

3º Hipótese: O CADE aplica remédios antitruste de natureza heterodoxa e de 

função compensatória em atos de concentração e há certa regularidade desta 

prática dentro da autarquia federal. Na concretude desta hipótese, se discutiria a 

existência de um arcabouço doutrinário (tripla drenagem do monopólio) que 

fundamente a jurisprudência do CADE. 

Dessa forma, a presente dissertação propõe o deslocamento do eixo deste debate 

para a classificação feita entre “remédios estritamente concorrenciais (remédios 

ortodoxos) vs. remédios não estritamente concorrenciais (remédios heterodoxos)”, pois 

tal classificação desafia os limites do próprio direito antitruste frente aos princípios da 

livre iniciativa e da livre contratação. 

Para atingir tal objetivo, esta dissertação realizará um estudo empírico 

quantitativo e qualitativo dos atos de concentração aprovados com restrições pelo 

Tribunal do CADE. Visto que não existe uma teoria geral a respeito de remédios 

                                                 
17

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

concentração de empresas. São Paulo: Editora Malheiros, 2002, p. 230. Em tese, já respondida por 

Calixto SALOMÃO FILHO: O art. 174, caput, da CF veda o planejamento discricionário dos agentes 

econômicos e destaca que a autoridade antitruste não é uma autoridade de planejamento setorial. “Isso 

quer dizer que o CADE somente pode aprovar uma operação sob condições quando estiver convencido 

da possibilidade de consecução das metas, que têm de ser propostas pelas partes em seu pedido de 

aprovação.” In SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as estruturas. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2003. 
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antitrustes, a presente dissertação de mestrado utilizará, como instrumento autóptico, os 

mais variados tipos e exemplos de remédios em atos de concentração. 

O presente trabalho está organizado da seguinte forma. Após apresentarmos a 

metodologia da dissertação de mestrado, no capítulo 2, faz-se uma análise doutrinária 

do controle de estrutura. No capítulo 3 apresentamos um histórico do controle de 

estruturas nos EUA, na União Europeia, na África do Sul e no Brasil. O atual controle 

de estrutura pátrio é detalhado, em cotejo com o antigo controle de atos de concentração 

(Lei 8.884 e demais textos normativos), no capítulo 4. No capítulo 5 apresentamos os 

resultados da pesquisa empírica do controle estrutural exercido pelo “Sistema Brasileiro 

de Defesa da Concorrência – SBDC”. Com base na teoria da tripla drenagem do 

monopólio, o capítulo 6 apresenta uma análise crítica da legitimidade (formal e 

material) da aplicação dos remédios antitruste heterodoxos pelo CADE. Neste capítulo 

também ilustramos a experiência internacional de remédios heterodoxos, em especial, a 

jurisprudência da África do Sul. As conclusões são apresentadas no capítulo 7. 

 

1.1 Metodologia  

 

É comumente afirmado que, no Brasil, o estudo dos remédios em atos de 

concentração foi negligenciado pela sua baixa efetividade – capacidade de solucionar 

problemas concorrenciais oriundos das operações econômicas – na ausência do controle 

prévio dos atos de concentração até a vigência da Lei 12.529/11 em 1º de maio de 2012. 

Constatada tal negligência por teóricos e práticos do direito concorrencial, o 

presente trabalho fará uma profunda análise quantitativa e qualitativa dos remédios em 

atos de concentração. 

Embora, os primórdios do direito antitruste brasileiro remontam ao Decreto-Lei 

869/1938, até 1994, o direito concorrencial brasileiro foi asfixiado pelas políticas 

desenvolvimentistas baseadas na concentração econômica. Dessa forma, a análise dos 

remédios em atos de concentração se restringirá ao período de 1996 a 2018, mais 

precisamente, 1996 (1° sessão ordinária de julgamento, em 05/06/1996, sob a égide da 

Lei 8.884/94) e 2017 (116° sessão ordinária de julgamento, agendada para dezembro, 

sob a vigência da Lei 12.529/2011). 

A análise dos remédios em atos de concentração adotará a vigência da Lei 

12.529/2011, 2ª Sessão Ordinária de Julgamento de 18 de julho de 2012, como marco 

do estudo empírico dos remédios em atos de concentração, visto que a LDC 
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reintroduziu o controle prévio de atos de concentração (artigo 88, §2º, da LDC) e 

redesenhou as competências do CADE (Tribunal e Superintendência Geral) nessa 

matéria. Em decorrência dessa nova realidade, o próprio CADE tem afirmado que a 

análise dos atos de concentração passou a ser mais rigorosa e sofisticada, focando em 

operações de maior complexidade concorrencial – casos em que os remédios antitrustes 

são muitas vezes necessários. Com o estabelecimento desse marco, espera-se observar 

alguma mudança significativa em relação aos remédios aplicados pelo CADE na 

vigência da Lei 8.884/94. 

Na presente dissertação de mestrado, seguindo metodologia desenvolvida (e 

preamiada) por Patrícia Semensato CABRAL, os remédios em atos de concentração 

relacionados exclusivamente as cláusulas de não-concorrência ou as cláusulas de não 

competição serão contabilizados em apartado, visto que envolvem “questões acessórias 

de menor interesse para a discussão econômica de remédios antitrustes”
18

. 

A análise dos remédios em atos de concentração dividir-se-á em duas etapas: 

(1ª) quantitativa e (2ª) qualitativa.  

Em um primeiro momento, o estudo empírico dos remédios em atos de 

concentração analisará as atas das sessões ordinárias e extraordinárias de julgamento 

(dados secundários) obtidas por meio de pesquisa documental no sítio eletrônico do 

CADE. A partir da leitura de atas de sessões de julgamento do CADE, será possível 

identificar todos os atos de concentração aprovados com restrições (remédios impostos 

ou negociais, Termo de Compromisso de Desempenho – TCD – ou – Acordo de 

Controle de Concentrações –ACC) pelo CADE.  

"A motivação essencial da análise quantitativa é permitir generalizações válidas 

para todo esse universo, evitando qualquer viés que possa ser sugerido pela análise 

casuística."
19

  

O mapeamento dos remédios antitrustes em atos de concentração encontra-se 

compilado nos seguintes apêndices:  

a) Apêndice A: Tabela de Acs Aprovados sem Restrição 

                                                 
18

 CABRAL, Patrícia Semensato. Remédios em atos de concentração: uma análise prática do CADE. 

Brasília: CADE. 2014, p. 51. Disponível em: <http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-

1/premios-2014/9o-premio-seae-2014/monografias-premiadas-seae-2014/arquivo.2014-12-

01.6035656273> Acesso em 30 ago 2016. 
19

 MARANHÃO, Juliano Souza De Albuquerque, AZEVEDO, Paulo Furquim De, FERRAZ JUNIOR, 

Tercio Sampaio. Direito regulatório e concorrencial no poder judiciário (Coord.). São Paulo: 

Singular, 2014, p. 107. 

http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/premios-2014/9o-premio-seae-2014/monografias-premiadas-seae-2014/arquivo.2014-12-01.6035656273
http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/premios-2014/9o-premio-seae-2014/monografias-premiadas-seae-2014/arquivo.2014-12-01.6035656273
http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/premios-2014/9o-premio-seae-2014/monografias-premiadas-seae-2014/arquivo.2014-12-01.6035656273
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b) Apêndice B: Tabela de Acs Não Aprovados  

c) Apêndice C: Tabela de Acs – Remédios Impostos 

d) Apêndice D: Tabela de Acs – Remédios Negociados 

e) Apêndice E: Tabela de Acs Não Conhecidos 

f) Apêndice F: Tabela de Acs – Perda do Objeto  

g) Apêndice G: Tabela de Acs – Recursos 

h) Apêndice H: Tabela de Acs – Pedido de Vista 

i) Apêndice I: Tabela de Acs – Gun Jumping 

j) Apêndice J: Tabela de Acs – Medida Cautelar 

k) Apêndice K: Tabela de Acs – Autorização Precária 

Em um segundo momento, após o levantamento de todos os remédios aplicados 

pelo Tribunal do CADE, far-se-á a análise qualitativa dos remédios, por meio da leitura 

dos votos dos conselheiros do CADE (dados primários), também obtidos no site da 

autarquia antitruste. 

Para a análise dos remédios antitrustes em atos de concentração é fundamental 

que uma série de variáveis seja ponderada, a presente dissertação de mestrado 

investigará: (i) a autoridade antitruste enquanto tomador de decisão; (ii) a formação de 

imposição da decisão; (iii) a natureza dos remédios; (iv) a finalidade dos remédios; e (v) 

a forma dos remédios; em cotejo com 5 tipos de classificação binárias, respectivamente: 

(i) remédios nacionais vs. remédios globais; (ii) remédios impostos vs. remédios 

negociados; (iii) remédios ortodoxos vs. remédios heterodoxos; (iv) remédios 

saneadores vs. remédios compensatórios e (v) a tradicional dicotomia dos remédios 

antitrustes em estruturais vs. comportamentais. 

Em relação à classificação dos remédios antitrustes em atos de concentração, 

faz-se necessário dois esclarecimentos. 

Primeiro, “não há classificações certas ou erradas, mas classificações mais 

úteis ou menos úteis”
20

, ou seja, a forma de agrupamento e classificação do presente 

trabalho é arbitrária para os fins deste projeto. 

Segundo, a fim de traçar um panorama (o mais próximo possível) da prática 

antitruste no Brasil, para além das 5 classificações dicotômicas acima descritas, serão 
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 Gordillo, Agustín, Las classificaciones no son ni verdadeiras ni falsas, son serviciales o inútelis; sus 

ventajes o desventajes están supeditadas al interés que guia a quien las formula, y a su fecundidade 

para presentar um campo de conocimiento de una manera más facilmente comprensible o más rica em 

consecuencias prácticas deseables. Idéia que representa a projeção da doutrina de John Hospers no 

campo do direito, no também clássico Na Introduction to Philosophical Analysis.   
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também analisados: (i) o(s) efeito(s) concorrencial(is) (sobreposição horizontal, 

integração vertical, ou ambos) identificado(s) pelo Tribunal do CADE antes da 

aplicação dos respectivos remédios; (ii) a existência ou não da manifestação de terceiros 

interessados no ato de concentração; e (iii) a forma de monitoramento do cumprimento 

das decisões. 

O item “i” investiga se existe alguma relação entre o tipo de ato de concentração 

(sobreposição horizontal, integração vertical, ou ambos) e os tipos de remédios 

aplicados pelo Tribunal do CADE, conforme classificação supramencionada. 

Já o item “ii”, manifestação de terceiros interessados, procura entender se a 

manifestação de terceiros é capaz de ampliar o escopo dos remédios (em especial, 

remédios heterodoxos) aplicados pelo Tribunal do CADE. 

Por fim, o item “iii”, forma de monitoramento do cumprimento das decisões, 

analisará como o CADE monitora o impacto (a efetividade) das suas decisões em 

relação a aplicação de remédios em atos de concentração. 

A interação entre teoria e prática é a principal característica desta dissertação. 

É digno de nota que os remédios serão contabilizados tantas vezes quanto forem 

aplicados pela autoridade antitruste para solucionar uma operação. Tem-se, portanto, 

uma contagem realizada a partir do remédio em si, e não do ato de concentração: 

Cumpre destacar também que "[j]ulgar algo 'certo' ou 'errado' obriga a 

consideração de variáveis quase infinitas: momento histórico, estágio de evolução da 

ciência econômica, capacidade daquela empresa (naquela situação, praticando aquele 

ato) prejudicar a concorrência, eventuais benefícios para os consumidores etc"
21

 

Portanto, não se fará juízo de valor sobre os remédios aplicados pelo CADE. Eles serão 

classificados e quantificados de acordo com os tipos ideais de remédios em atos de 

concentração. 

O presente trabalho não se utilizará de entrevistas ou questionários para analisar 

o papel atribuído aos remédios em atos de concentração pelas atuais autoridades 

antitrustes. Visto que não se busca uma análise subjetiva das percepções dos 

Conselheiros e dos práticos do SBDC sobre tais medidas antitrustes. 

O presente trabalho não fará também uma análise econométrica dos efeitos dos 

remédios aplicados em atos de concentração. Neste caso, coletar-se-ia os dados sobre os 
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efeitos dos remédios pós concentração e, assim, poderíamos extrair conclusões sobre a 

manutenção ou piora significativa da concentração econômica após a aprovação dos 

atos de concentração. 

Também se encontra fora do recorte do presente trabalho acadêmico a 

investigação dos elementos externos ao próprio ato de concentração, ou seja, os 

elementos subjetivos que poderiam influir diretamente nos remédios antitrustes em atos 

de concentração. Segundo Márcio Roberto MORAN
22

, há uma relação positiva entre a 

aprovação condicionada e: 

a) “Ideologia política” dos Conselheiros; 

b) “Experiência prévia de trabalho dos Conselheiros no setor público”/“Capital 

humano” dos Conselheiros; 

c) A maturidade (aumento de expertise) da autoridade administrativa; e 

d) Tamanho do plenário votante no CADE. 

De acordo com MORAN, conselheiros indicados por Presidentes de centro-

esquerda; e/ou com experiência em outros órgãos da Administração ou agências 

administrativas tendem a aplicar mais remédios antitrustes aos atos de concentração. 

Além disso, a maturidade do próprio órgão e o número de Conselheiros presentes na 

sessão de julgamento (ordinária ou extraordinária) do Tribunal do CADE influenciam 

positivamente a aprovação condicionada dos ACs. 

O mapeamento dos remédios em atos de concentração possui duas limitações, 

quais sejam:  

a) A análise empírica contabilizou apenas dados públicos, ou seja, versões 

confidenciais das decisões do CADE não foram consideradas no presente 

trabalho;  

b) Em decorrência de falhas na digitalização de documentos, a análise empírica 

não pode ter acesso a integralidade dos autos das operações analisadas. Tais 

dados faltantes foram registrados como “indisponíveis”. 

Ou seja, a análise jurisprudencial apenas contabilizou os processos acessíveis, 

“isto é, aqueles que (...) forneciam a contento as informações necessárias à 

constituição da base de dados, o que significa, sobretudo, disponibilizar, por acesso 

eletrônico, partes ou o inteiro teor das decisões interlocutórias e finais.” Restringir a 
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base de dados aos casos acessíveis, segundo MARANHÃO, AZEVEDO e FERRAZ 

JUNIOR, “pode acarretar algum viés à análise se houver correlação entre as 

características que distinguem essas casos e variáveis que se procura mensurar." Por 

exemplo, se os casos inacessíceis são justamente os casos em que há maior incidência 

de remédios antitrustes heterodoxos, as estimativas resultantes da base de dados 

coletada carregariam esse viés, subestimando a ocorrência desse tipo de evento.” 

Nesse sentido, temos fortes indícios para acreditar que tal levantamento foi subestimado 

na ordem de X (porcentagem de remédios negociados), uma vez que a doutrina 

reconhece é usual a aplicação desse tipo de remédios em acordos negociados entre as 

partes e a autoridade antitruste do mundo inteiro.
23

  

Por fim, seguindo o exemplo do trabalho empírico coordenado por 

MARANHÃO, AZEVEDO e FERRAZ JUNIOR, destacamos as deficiências 

observadas no sistema de informação do CADE que onera, de forma excessiva, a busca 

jurisprudencial de caráter científico, como a que se realizou na presente dissertação:  

a) "o código de verificação é excessivamente complexo e apresenta falhas 

frequentes; mesmo estando a resposta correta, a confiabilidade no resultado 

exige que a verificação seja feita outras vezes"; 

b) falta de acessibilidade por não digitalização/disposição de sentenças e decisões;  

c) muitas vezes, há digitalização do processo, mas não acessibilidade, já que esta é 

condicionada pelo cadastro de login e senha, mesmo para dados não sigilosos. 

Quando o conteúdo está disponível, há apenas pequenos trechos que nem 

sempre são suficientes para compreensão do processo.  

d) o relatório do andamento processual é confuso e incompleto. Há digitalização de 

acordão e decisões, mas é necessário buscá-los em outra página." 

Contudo, é igualmente notável que a plataforma “CADE em números” tem 

facilidado o acesso aos dados de 2015 a 2018, dando um panorama geral sobre as 

recentes decisões da autarquia antitruste. 
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2. CONTROLE DE ESTRUTURAS 

 

O estudo dos remédios heterodoxos pressupõe a discussão da função atribuída 

pela Lei 12.529/11 ao SBDC em atos de concentração. 

De acordo com os artigos 36, § 1º, e 88 da Lei 12.529/11, há duas fontes lícitas 

constitutivas de poder no mercado, respectivamente, o crescimento interno da empresa 

(crescimento orgânico) e a concentração empresarial (crescimento inorgânico). 

Dentre as fontes constitutivas de poder no mercado, a comparação entre o art. 

36, § 1º, e o art. 88 da Lei 12.529/11 indica uma preferência legislativa pelo 

crescimento interno da empresa (crescimento orgânico) à concentração empresarial 

(crescimento inorgânico). 

No crescimento interno da empresa há certeza quanto: (a) à criação líquida de 

riqueza; e (b) à repartição dos ganhos de eficiência com os consumidores. Enquanto que 

a concentração empresarial importa apenas transferência do poder de uso e disposição 

da riqueza
24

-
25

. Portanto, a legislação pátria associa o crescimento orgânico da empresa 

ao ganho justificado de poder no mercado. 

Além disso, ao constituir ou fortalecer o poder econômico, os atos de 

concentração “podem gerar prejuízos à concorrência ao mudarem os incentivos em 

dados mercados, criando condições para que as Requerentes diretamente possam 

exercer poder de mercado (efeito unilateral). Ainda, ACs podem alterar a configuração 

do mercado relevante de tal forma que aumente a probabilidade de coordenação tácita 

ou explícita entre competidores (efeito coordenado). Por fim, ACs verticiais, ao criarem 

ou reforçarem posição de dominância, seja a montante ou a jusante, podem gerar 

prejuízos à concorrência pela eliminação ou discriminação de concorrentes eficientes 
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de cada empresa. Uma segunda situação é aquela em que o “preço” do crescimento interno é 

excessivamente elevado. Finalmente, a concentração é socialmente preferível quando não há espaço 

para o crescimento interno de todas as empresas, isto é, quando o preço do crescimento interno de uma 

é a saída do mercado das outras. Na verdade, apenas a primeira é uma situação em que a concentração 

é preferível. Nos outros casos o que ocorre é que o crescimento interno não é viável, ao menos não 

para todas as firmas.  
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atuais ou potenciais (fechamento de mercado)."
26

-
27

 Dessa forma, estamos tratando de 

um controle estrutural
28

 preventivo do abuso de poder econômico adquirido de forma 

inorgânica.
29

-
30

 

Ante o exposto, o controle dos atos de concentração é o controle sobre uma das 

fontes constitutivas de poder no mercado
31

 e, consequentemente, visa a formatação 

inorgânica da estrutura do mercado
32

. 

Dessa forma, o papel preventivo desempenhado pelo CADE tem por objetivo 

precípuo que atos de concentração não gerem deformações estruturais em um ou mais 

mercados relevantes. 

No controle de estruturas, o número de concorrentes após a realização da fusão é 

um forte indicador de prováveis prejuízos aos consumidores, uma vez que o poder de 

mercado resultante da concentração claramente depende do número de concorrentes. 

Nesse sentido, destacamos os ensinamentos de Salgado:  

 

No caso de uma fusão para o monopólio, por exemplo, a empresa não 

enfrentará qualquer restrição de competidores para suas decisões de preços. 

No outro extremo, em uma indústria extremamente fragmentada, na qual 

cada empresa tem apenas pequenas participações de mercado, o impacto de 

uma fusão no preço de mercado será irrelevante.
33
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 CADE. Guia de remédios antitrustes. Brasília: CADE. 2018, p. 10. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-

institucionais/guias_do_Cade/copy_of_GuiaRemdios.pdf/view> Acesso em 30 out 2018. 
27

 De acordo com os autores Vinicius Carrasco, João M. P. de Mello, Paulo Orenstein, a formação 
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outro coordenado, quais sejam, respectivamente, (a) redução da competição no mercado; e (b) 
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poder de mercado para cada uma das empresas em um mercado pós-fusão." Os cartéis (acordos 

implícitos ou explícitos) são mais fáceis de serem sustentados em mercados com maior concentração. 

In CARRASCO, Vinicius, MELLO, João M. P. de, ORENSTEIN, Paulo. Um pequeno guia moderno 

de análise de fusões. In RODAS, João Grandinos (Coord.). Direito econômico e social: atualidades e 

reflexões sobre direito concorrencial, do consumidor, do trabalho e tributário. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2012, p. 24. 
28

 “A distinção entre estrutura e conduta corresponde, grosso modo, às duas grandes preocupações 

identificadas pela nova Economia Institucional. De um lado, o controle das estruturas, na medida em 

que garante a concorrência e a descoberta (ou a formação) do conhecimento do mercado, expande o 

acesso à informação e reduz a limitação da racionalidade dos agentes. De outro lado, o controle de 

condutas, na medida em que sanciona os comportamentos estratégicos, reduz o oportunismo.” In 

SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p.70. 
29

 Ibidem, páginas 44 e 45. 
30

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

concentração de empresas. São Paulo: Editora Malheiros, 2002, p. 45. 
31

 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p.295. 
32

 FORGIONI, Paula A.. Os fundamentos do antitruste, Prefácio Eros Grau, 9 ed. rev., atualiz. e ampl. 

São Paulo: Editora Revista Dos Tribunais, 2016, p. 393. 
33

 MOTTA, Massimo, SALGADO, Lúcia Helena. Política de concorrência: teoria e prática e sua 

aplicação no Brasil. Rio De Janeiro: Elsevier, 2015, p. 128. 
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Ou seja, as estruturas econômicas são, por excelência, o dado que permite fazer 

presunções sobre o comportamento provável dos agentes econômicos
34

, uma vez que, 

com base em modelos teóricos econômicos
35

, admite-se que determinadas estruturas de 

mercado (monopólios, oligopólios, monopsônios e oligopsônios) podem favorecer 

comportamentos anticompetitivos. Tal fato decorre da inexistência de poder econômico 

que não seja exercido.
36

 

Contudo, a relação entre estrutura de mercado e efetividade da competição não é 

monótona. Como lembra FORGIONI, a competição entre poucos agentes (mercados 

oligopolizados) também pode ser vigorosa, ainda mais se as empresas forem saudáveis, 

com recursos para investir na conquista de clientela e na superação de seu concorrente.
37

 

Também não é 100% verdade que quanto maior o número de competidores, 

maior será o nível de bem-estar decorrente da competição, tal relação positiva é 

quebrada quando tais empresas incorrem em custos fixos.
38

 

Ademais, a ideia de que o monopólio engendraria um relaxamento da gestão não 

é correta, já que a remuneração dos executivos está condicionada ao lucro auferido da 

empresa, logo, a baixa pressão competitiva ("vida tranquila") não levaria 

necessariamente à ineficiência na gestão.
39

 

Na verdade, hoje, discute-se muito os reais efeitos dos atos de concentração no 

mercado. Ao menos em tese, os efeitos da concentração econômica no mercado são 

ambíguos. As concentraçãoe tendem a reduzir os custos de transação, possuem menor 

custo de capital e podem vir a suprir deficiências de infraestrutura, além disso, são 

vistas como indispensáveis ao desenvolvimento produtivo (economias de escala e de 

escopo) e tecnológico (inovação) dos países em desenvolvimento. Nesse sentido, 

destacamos os ensinamentos de Fábio NUSDEO: 

                                                 
34

 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 47. 
35

 SCHAPIRO e BACCHI salientam: “A experiência demonstra que, embora essa relação não seja de 
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Concentração no Brasil: Forma, Função e o Incrementalismo Reformista do CADE. In SCHAPIRO, 

Mario Gomes, CARVALHO, Vinícius Marques de, e CORDOVIL, Leonor (Coord.). Direito 

econômico concorrencial. São Paulo: Saraiva, 2013. 
36

 Ibidem. Página 47.  
37
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antitruste, Prefácio Eros Grau, 9 ed. rev., atualiz. e ampl. São Paulo: Editora Revista Dos Tribunais, 

2016, p. 402 e ss. 
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 MOTTA, Massimo, SALGADO, Lúcia Helena. Política de concorrência: teoria e prática e sua 

aplicação no Brasil. Rio De Janeiro: Elsevier, 2015, p. 42. 
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 Ibidem, p. 39. 
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Cabe lembrar que nos países em vias de desenvolvimento, a concentração 

econômica, notadamente no campo industrial, surge virtualmente como um 

imperativo do próprio processo de desenvolvimento, pois a escassez de 

capitais, a reduzida independência tecnológica e a estreiteza dos mercados, 

características desses países, implicam necessariamente um número reduzido 

de unidades produtoras, pelo menos nos setores mais dinâmicos e 

tecnificados da indústria ou dos serviços.
40

 

 

Do lado negativo, as concentrações econômicas tendem a permitir maior 

expropriação dos direitos dos acionistas minoritários pelos majoritários, maior captura 

de benefícios públicos e maior concentração de poder monopolista, bem como são 

fatores de instabilidade deste sistema (falha de mercado), com reflexos em maiores 

preços para o consumidor e possíveis desincentivos à inovação.
41

-
42

 

Via de regra, no controle de estruturas, a autoridade antitruste pode rejeitar ou 

aprovar integral ou parcialmente um ato de concentração
43

. 

A rejeição dos atos de concentração é grande tabu:  

 

Alegações de que a decisão de não aprovação do AC foi ilegal porque feriu o 

princípio de livre iniciativa (ao impedir a liberdade empresarial de operar), ou 

que ela foi desproporcional porque poderiam ser aplicados remédios 

estruturais ou comportamentais, ao invés de uma decisão drástica como esta, 

implicariam a demonstração de que: (i) o princípio da livre iniciativa é mais 

importante do que os demais princípios (inclusive o da livre concorrência) e 

que ele deve prevalecer sobre os outros princípios elencados no art. 170 da 

nossa Constituição de 1988; (ii) a demonstração de que existem remédios, 

efetivos e sem elevado custo de monitoramento para os comportamentais, 
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 NUSDEO, Fábio. Um panorama da tutela concorrencial. In: CAMPILONGO, Celso, PFEIFFER, 

Roberto (Org.). Evolução do antitruste no Brasil. São Paulo: Editora Singular, 2018, p. 16. 
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 FORGIONI, Paula A.. Os fundamentos do antitruste, Prefácio Eros Grau, 9 ed. rev., atualiz. e ampl. 

São Paulo: Editora Revista Dos Tribunais, 2016, p. 406. 
42

 Ibidem. Página 393 
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aprová-lo integralmente, rejeitá-lo ou aprová-lo parcialmente, caso em que determinará as restrições 
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que teriam o poder de impedir ou reduzir subtancialmente os danos feitos à 

concorrência.
44

 

 

Quando o dano causado pela eliminação da concorrência não puder ser 

saneado por nenhum tipo de restrição/remédio, o Cade reprovará a 

operação.
45

 "Na verdade, a rejeição de Atos de Concentração (ACs) na 

experiência brasileira é um evento com pequena concorrência, qual seja, são 

poucos os que não foram aprovados (rejeitados) pelo CADE, os conselheiros 

preferindo aplicar os chamados "remédios" antitruste, os quais intencionam 

mitigar ou impedir que possíveis danos decorrentes da implementação de um 

AC se efetivem ou que eficiências geradas pela operação sejam 

desperdiçadas.
46

  (grifos nossos) 

 

Há, contudo, uma enorme resistência em não aprovação de atos de concentração 

ainda que os remédios antitrustes demonstrem ser ineficientes:  

 

Sempre se acredita que exista um remédio, seja estrutural, seja 

comportamental, que possa evitar que uma decisão de não aprovação de um 

Ato de Concentração seja tomada. É por isso que por vezes pareceres a 

respeito Atos de Concentração são dados contra a sua aprovação, mas essa 

aprovação poderia ser concedida com restrição, com aplicação de remédios.
47

 

(grifos nossos) 

 

Ou  

 

Apenas com base em um diagnóstico crível e pormenorizado, que dê conta de 

uma 'doença irremediável' tendo esgotadas todas as possibilidades e 

'antídotos', é que a reprovação deveria ser aventada. Em determinadas 

hipóteses, há chances de que os efeitos da reprovação sejam 

contraproducentes, obliterando inúmeros benefícios socioeconômicos que 

poderiam advir de uma aprovação condicionada a remédios bem estruturados. 

A ressalva é necessária: remédios mal equilibrados podem igualmente gerar 

efeitos colaterais graves 
48

(grifos nossos) 

 

De acordo com “Guia para Análise de Atos de Concentração Horizontal” do 

CADE, o ato de concentração deve ser aprovado: 

 

Quando os benefícios da operação forem superiores aos prejuízos da 

eliminação da concorrência, ou seja, quando se concluir que a consumação 

não diminuirá o bem-estar do consumidor e que parte relevante dos 
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benefícios será transferida aos consumidores, o Cade poderá aprovar o AC 

sem restrições.
49

 

 

A aprovação parcial é o destino das operações econômicas concorrencialmente 

problemáticas, aquelas que propiciam alta concentração e baixa rivalidade em um 

mercado constituído por elevadas barreiras à entrada
50

, e que, portanto, são aprovações 

condicionadas a remédios antitrustes
51

. Nesse sentido, destacamos mais uma vez o 

“Guia para Análise de Atos de Concentração Horizontal” do CADE: 

 

Nos casos em que os benefícios do AC não forem superiores aos prejuízos da 

eliminação da concorrência, o Cade poderá aprovar o AC com restrições, 

aplicadas de forma unilateral ou por meio de um Acordo com as partes, 

sempre que ficar comprovado que a imposição das restrições restabelecerá o 

bem-estar dos consumidores e a eficiência econômica.
52

 

 

Em termos regulatórios, como o próprio nome sugere, um remédio antitruste em 

atos de concentração é projetado para corrigir a falha de mercado decorrente da 

concentração econômica. O remédio ótimo (eficaz) não deve ser: (a) excessivo, 

podendo desincentivar a competição vigorosa; ou (b) insuficiente, não ser eficaz em 

dissuadir o poder econômico criado ou fortalecido pela concentração e em promover a 

concorrência no mercado.
53

. 

Ademais, os remédios em atos de concentração são possíveis em operações que 

tenham resultado líquido positivo de bem-estar econômico. Imaginemos que nesta 

situação, o ato de concentração possa ser fracionado em “n” partes, é plausível que “n-

x” partes tenha efeito líquido positivo, sendo que “x” partes possuam efeito líquido 

negativo. Neste caso, os remédios concentrariam nas “x” partes problemáticas. 
54

 

Ante o exposto, concluímos com o conceito da ICN: 
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A contribuição chave dos remédios é gerar um resultado modificado ao AC que 

restaure ou mantenha a concorrência ao mesmo tempo que permita a realização 

dos benefícios relevantes, alcançando, portanto, um resultado melhor que 

decisões que aprovem ou rejeitem integralmente a fusão.
55

  

 

Buscando uma mensagem mais direta, sem os viéses presentes em uma 

linguagem excessivamente técnica, Calixto SALOMÃO FILHO apresenta duas 

narrativas para o direito antitruste. 

A primeira, por nos denominada de “papel minimalista” é baseada em três 

pilares:  

 a despreocupação com a concentração do poder econômico, i.e., com o controle 

das estruturas (grande permissividade em relação ao controle das estruturas). 

Nessa visão, restrições impostas a atos de concentração, desde setores 

eminentemente privados até setores de alto interesse público, como ferrovias e 

educação, podem ser superficiais ou quase inexistentes. Em muitos casos, basta 

a utilização de instrumentos societários que, mais que prevenir ou erigir 

barreiras entre empresas que se concentram, acabam por legitimar estruturas que 

nunca deveriam ser aprovadas
56

;  

 uma visão predominantemente unidirecional das condutas, em que se adota a 

ficção conveniente de que condutas anticoncorrenciais condenáveis se resumem 

basicamente aos cartéis. 

 aplicação do direito concorrencial baseado numa política de acordo de 

delações
57

. 

A segunda narrativa é apresenta por SALOMÃO FILHO como a “narrativa do 

direito concorrencial, que aqui recebe a alcunha de “papel maximalista”
58

. Tal narrativa 

está amparada nos seguintes pilares: 
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 o direito (incluindo as sanções) é aplicado tendo em conta as especificidades dos 

mercados e do impacto histórico da concentração empresarial  

 o direito analisa criteriosamente as concentrações econômicas, aprovando as que 

podem sê-lo e rejeitando as que levam à dominação  

 as condutas passam a se preocupar com os efeitos estruturais de novas técnicas e 

tecnologias (fugindo do descaso borkiano das predações tecnológicas, abuso de 

patente e integrações verticiais)
59

-
 60

 

Em tese, no controle de estruturas, as autoridades antitrustes podem vir a 

desempenhar duas funções em relação à concentração econômica no mercado, quais 

sejam, “chanceler do poder econômico” e “regulador das estruturas de mercado”. 

Enquanto “chanceler do poder econômico”, a autoridade antitruste figura como 

uma espécie de cartório de atos de concentração, ou seja, uma autoridade meramente 

formal legalizando a concentração econômica no mercado. Via de regra, tal papel surge 

da análise (majoritariamente econômica) neoclássica, que superestima os potenciais 

benefícios dos atos de concentração e limita em termos horizontal (extensão) e vertical 

(profundidade) os possíveis danos das operações econômicas. 

É digno de nota que tais papéis atribuídos às autoridades antitrustes são 

antagônicos e mutualmente excludentes, bem como condicionam a própria função e a 

extensão (horizontal e vertical) dos remédios em atos de concentração. Nesse sentido, 

destacamos os ensinamentos de Calixto SALOMÃO FILHO:  

 

Nem mesmo do ponto de vista lógico há duas alternativas. De fato, a real 

alternativa ao poder econômico concentrado é uma estrutura econômica 

equilibrada (em termos de informação e capacidade de barganha) entre oferta 

e demanda. Lidar com a correta organização das relações econômicas 

(buscando a disciplina através de valores, e não do poder econômico), e não 

apenas com a melhor configuração da estrutura industrial, é o real objetivo de 

um sistema econômico e das leis que visam a protegê-lo.
61

 

 

Ou seja, para SALOMÃO FILHO, o único papel possível ao CADE é atuar 

como “regulador das estruturas de mercado”. 
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Ainda em relação aos possíveis papeis das autoridades antitrustes em atos de 

concentração, é importante mencionar a classificação não-binária proposta por Diana L 

MOSS, qual seja: (i) conservadores, (ii) progressista e (iii) populistas
62

. 

De acordo com a autora, os conservadores (aqui denominados de minimalistas) 

influenciaram fortemente os remédios em atos de concentração nos EUA, permitindo 

que grandes (logo, presumivelmente ilegais sob a Seção 7 da Lei Clayton) 

sobreposições horizontais e integrações verticais fossem permitidas, sob justificativas 

de eficiências de difícil comprovação. 

Na posição intermediária figuram os progressistas (aqui denominados de 

maximalista), que propõe a rigorosa aplicação do direito concorrencial, abarcando as 

dimensões de preço e não preço do direito concorrencial (como qualidade de bens e 

serviços e inovação tecnológica), bem como outras políticas em garantia dos interesses 

de consumidores e de trabalhadores. Segundo a autora: 

 

In promoting vigorous enforcement, progressives support the ‘structural 

presumption’ that a merger in a highly concentrated market will almost 

certainly harm competition and consumers. The most effective remedy for 

mergers in such cases may therefore be for the government to move to block 

the merger.
63

 (grifos nossos) 

 

No outro extremo, encontram-se aqueles que desacreditam na eficiência do 

direito concorrencial para a preservação do equilíbrio das estruturas de mercado, 

propondo a inclusão do interesse público de forma muito semelhante aos reguladores 

setoriais. De acordo com a autora, os populistas são relativamente novos nesse debate 

acadêmico. 

A seguir, “Tabela 02. – O papel do CADE em atos de concentração”, 

estruturamos as ideias basilares da dissertação de mestrado:  
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Tabela 02. – O papel do CADE em atos de concentração 

 

Remédios Antitruste: O Papel do CADE em Atos De Concentração 

Papel do SBDC em Atos 

de Concentração 

Chanceler do Poder 

Econômico 

Regulador das Estruturas de 

Mercado 

Teoria Econômica Teoria Neoclássica 

(Escola de Chicago) 

Teoria Ortoliberal 

(Escola de Frankfurt) 

Efeito sob o Papel do 

SBDC em Atos de 

Concentração 

A análise dos atos de 

concentração centraliza-se no 

conceito de eficiência, logo, 

a autoridade antitruste 

superestima os potenciais 

benéficos dos atos de 

concentração e limita em 

termos horizontal (extensão) 

e vertical (profundidade) os 

possíveis danos das 

operações econômicas. 

A análise dos atos de 

concentração não está 

necessariamente focada no 

conceito de eficiência, logo, 

a eficiência não é 

excludente absoluta de 

possível “posição ilícita”.  

Efeitos Práticos sob a 

Estrutura de Mercado  

Grande número de 

aprovações de atos de 

concentração sem restrições 

ou com restrições muito 

brandas. Ou ainda, 

baixíssimo número de atos 

de concentração reprovados 

e aprovados com restrições. 

Análise de todo e qualquer 

ato de concentração, 

incluindo atos de 

concentração em mercados 

de alta tecnologia não 

analisados atualmente pelas 

autoridades antitrustes (fora 

dos requisitos objetivos de 

contestação).  

Efeitos sob o Papel dos 

Remédios em Atos de 

Concentração 

Remédios Antitrustes 

Minimalistas 

Remédios Antitrustes 

Maximalistas 

Função dos Remédios  Problemas concorrenciais 

identificados nos mercados 

relevantes analisados pela 

Todos os problemas 

oriundos dos atos de 

concentração – aplicação da 
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autoridade teoria da “tripla drenagem 

monopolistas”. 

Exemplos Cartel do Cimento – exemplo 

negativo de desempenho do 

SBDC como chanceler do 

poder econômico. Atos de 

concentrações aprovados de 

forma leniente formando um 

oligopólio cartelizado. 

A Lei 8.884/94 previa a 

consideração de impactos 

sociais, como nível de 

emprego, nas tratativas entre 

a Administração e 

Administrado no Termo de 

Compromisso de 

Desempenho. 

(Fonte: elaboração própria) 

 

2.1 Papel Minimalista 

 

Embora seja propagado que a maioria das fusões analisadas pelas Agências não 

levanta preocupações competitivas,
64

 é crescente a crítica ao desempenho das 

autoridades antitrustes ao redor do mundo em matéria de atos de concentração.Em 

Reinvigorating Horizontal Merger Enforcement, Jonathan B. BAKER e Carl SHAPIRO 

descrevem uma tendência global de inaplicação efetiva do direito antitruste em atos de 

concentração, embora, parte significativa dos recursos materiais (incluindo recursos 

humanos) sejam despendidos pelas autoridades antitrustes ao redor do mundo nessa 

tarefa.
65

 

O controle corporativo dos mercados é agora visto como uma importante fonte 

de males econômicos e políticos na sociedade americana. Esses males incluem não 

apenas preços mais altos para os consumidores, mas também o aumento da 

desigualdade econômica e uma democracia comprometida.
66
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As leis antimonopólio enfraquecidas deram às grandes corporações liberdade 

para dominar os mercados por meio de fusões, condutas excludentes e práticas 

comerciais restritivas.
67

 

Os arranjos econômicos atuais são o produto de uma escolha política deliberada 

- iniciada no final da década de 1970 e acelerada na década de 1980 sob o governo 

Reagan.
68

 

O controle de estrutura é, sem sombra de dúvida, um ponto de tensão entre as 

escolas estadunidenses de Harvard e Chicago.
69

 

A inaplicação efetiva do direito antitruste em atos de concentração se traduz no 

grande número de aprovações de atos de concentração sem restrições ou com restrições 

muito brandas. Ou ainda, no baixíssimo número de atos de concentração reprovados e 

aprovados com restrições. Nesse sentido, destacamos os ensinamentos de Paula 

FORGIONI: 

 

(...) a tendência mundial de se entender que, mesmo no caso da presença de 

relevantes prejuízos concorrenciais causados pelas concentração econômica, 

argumentos como ‘entrada’, ‘expansão’ e ‘eficiência’, bem como a criação de 

‘campeões nacionais’, são suficientes para suplantar os efeitos deletérios das 

aglutinações empresariais.
70

 

 

A justifica desta prática reside na crença das eficiências provenientes dos atos de 

concentração pregadas pela Teoria Neoclássica ou Escola de Chicago. A Escola de 

Chicago é apontada como a ideologia mais coerente e elegante que o anitruste já 

experimentou
71

, que ofereceu uma visão otimista pró-mercado e em grande parte contra 

o governo da política antitruste.
72

 

Ao contrário da percepção comum, a Escola de Chicago não foi a primeira que 

realizou uma "abordagem econômica" da lei antitruste dos EUA.
73

 Nesse sentido, como 

                                                 
67

 Ibidem, idem. 
68

 VAHEESAN, Sandeep. Resurrecting a comprehensive charter of economic liberty: the latent 

power of the Federal Trade Commission.19 U. Pa. J. Bus. L. 2017, p. 648. 
69

 POSNER, Richard A. The Chicago School of antitrust analysis, 127 U. Pa. L. Rev, 1979, p. 944. 
70

 FORGIONI, Paula A.. Os fundamentos do antitruste, Prefácio Eros Grau, 9 ed. rev., atualiz. e ampl 

São Paulo: Editora Revista Dos Tribunais, 2016, p. 422.  
71

 HOVENKAMP, Herbert. Post-Chicago antitrust: a review and critique. Columbia Business Law 

Review, v. 2001, p. 258. 
72

 Ibidem, p. 266. 
73

 Ibidem, p. 259. 



36 

 

escreveu Hovenkampf: "o antitruste sempre esteve intimamente ligado à(s) teoria(s) 

econômica(s) dominante(s)."
74

 

Em razão ganhos decorrentes das economias de escala e de escopo na fabricação 

de produtos, a Escola de Chicago defende um controle mínimo sobre as concentrações 

econômicas. Além disso, as concentrações verticiais são sempre benéficas, pois 

reduzem os custos de transação, apenas as horizontais são potencialmente 

anticorrenciais, pois efetiva diminuição da concorrência e aumenta os incentivos a 

colusão.  

Em suma, a introdução da análise econômica da eficiência pela Teoria 

Neoclássica relativizou os efeitos, potenciais e reais, dos atos de concentração no 

mercado; mais precisamente, superestimou os potenciais benéficos dos atos de 

concentração e limitou em termos horizontal (extensão) e vertical (profundidade) os 

possíveis danos das operações econômicas. 

Além disso, em mercados de alta tecnologia, as autoridades antitrustes são 

duplamente lenientes em relação aos atos de concentração: (a) permitindo grandes 

concentrações de mercados; e (b) não analisando pequenas concentrações econômicas.   

As grandes concentrações empresariais no mercado de alta tecnologia são 

admitidas por entenderem que a inovação liquefaz as estruturas de mercado. Partindo do 

conceito de “destruição criativa” de Joseph SCHUMPETER, monopólios em mercados 

de alta tecnologia não precisam ser combatidos, pois se presume que a posição 

monopolista é efêmera em face da concorrência por lucros extraordinários. 

Observamos também a inércia da autoridade antitruste frente à aquisição de 

“empresas startups” por gigantes do mercado de alta tecnologia. No caso brasileiro, 

embora o art. 90 da Lei 12.529/11 faculte a análise destes atos de concentração ao 

CADE, é provável que tal competência não seja desempenhada pela mesma razão 

doutrinária exarada acima, “destruição criativa”. Segundo a Revista The Economist, 

hoje, a inércia antitruste em face da verticalização do mercado de inovação é criticada 

até mesmo por expoentes da Escola de Chicago.
75
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Há uma confiança nas virtudes desenvolvimentistas do poder econômico.
76

 

Nesse sentido, destacamos uma passagem de Neide MALARD: 

 

Segundo a Escola de Chicago, a concentração econômica não deve ser vista 

como uma presunção de ilegalidade, e sim de eficiência. Os agentes 

econômicos, atuando no mercado de forma racional, em busca da 

maximização dos lucros, combinam seus bens de produção da maneira mais 

eficiente. Se fracassarem, serão punidos pelas forças competitivas do 

mercado. Assim a intervenção do Estado, por se constituir num movimento 

estranho ao mercado, adiciona a ele mais ineficiência ao invés de torná-lo 

mais competitivo.
77

 

 

De acordo com os artigos 88, § 6º, I, alíneas “a”
78

 e “c”, a eficiência é um dos 

fundamentos para a aprovação das concentrações econômicas. Contudo, para a teoria 

neoclássica, a eficiência é o princípio fundamental do direito antitruste, capaz de definir 

a ilicitude, ou não, poder de mercado. Portanto, das estruturas as condutas, a eficiência 

figura como justificativa econômica favorável à posição dominante criada ou fortalecida 

por atos de concentração, ou ainda, é interpretada como um elemento excludente 

absoluto de ilicitude.
79

 

Nesse sentido, destacamos os ensinamentos de Calixto SALOMÃO FILHO: 

 

Segundo os neoclássicos, a eficiência se sobrepõe a qualquer outro possível 

objetivo do direito concorrencial, sendo a ela permitido eliminar até mesmo a 

própria concorrência.
80

  

 

Neste contexto, o controle comportamental do abuso de poder econômico 

(condutas unilaterais e colusivas) é entendido como medidas adequadas e suficientes 
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para o bom funcionamento do mercado. Portanto, há uma relação de compensação entre 

as ferramentas preventivas e sancionatórias do direito antitruste.
81

  

Contudo, a jurisprudência aponta em sentido contrário, podemos citar o caso 

Standard Oil, um dos mais famosos casos na história da política antitruste"
82

, que assim 

como a American Tobacco, foram empresas que abusaram de sua posição dominante 

que fora outrora consolidada pela aquisição de pequenos produtores. 

Para Calixto SALOMÃO FILHO, após a ascensão do pensamento neoclássico 

na década de 80, o direito antitruste paralisou-se ao disciplinar o poder econômico de 

forma casuística, guiado pela interpretação (geralmente econômica) do ideal de 

eficiência.
83

 

Em decorrência da influência da Teoria Neoclássica, hoje, o direito 

concorrencial atribui uma função mínima aos remédios antitrustes em atos de 

concentração. 

Muitas queixas sobre a revisão de fusões da FTC e a abordagem dos remédios 

parecem derivar da premissa de que as partes na fusão têm o direito de consumar sua 

fusão. Esta premissa leva à acusação de que a Comissão está errada se obstrui ou atrasa 

esse objetivo.
84

 

As partes fundidoras ou seus advogados geralmente parecem se aproximar das 

negociações de fusões com a equipe da FTC, partindo da premissa de que têm direito ao 

remédio minimamente intrusivo.
85

-
86

 

A título ilustrativo, no Brasil, a aprovação condicionada da criação da Ambev é 

mencionada pela doutrina nacional como um exemplo de aplicação branda de remédios 

em atos de concentração. Em linhas gerais, a operação foi condicionada a venda da 

marca Bavária (marca da Antártica que detinha aproximadamente 5% do mercado 

relevante) a uma empresa concorrente com participação de mercado inferior a 5%, 

garantido o acesso do comprador concorrente a rede de distribuidores. Neste caso, o 

Plenário do CADE também procurou remediar a questão trabalhista oriunda do ato de 
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concentração, mais precisamente, proibindo a desativação de fábricas por um período 

não inferior a 4 anos e estabelecendo que os empregados desligados com as medidas de 

reestruturação da empresa deveriam passar por uma reciclagem profissional oferecida 

pela nova empresa. 

Em “Does merger control work? A retrospective on US enforcement actions and 

merger outcomes”, John KWOKA, proeminente acadêmico antitruste estadunidense, 

afirma que os remédios antitrustes são ineficazes, pois geralmente não evitaram os 

aumentos de preços posteriores.
87

 

Embora o Federal Trade Commission tenha refutado as conclusões de KWOKA 

por falta de diversidade nos dados sobre atos de concentração analisados, visto que em 

um universo de 3 mil casos analisados, mil casos envolviam hospitais e outros mil casos 

envolviam bancos.
88

 

Em resposta ao trabalho de KWOKA, o FTC publicou o Merger Remedies Study 

que analisou a eficácia dos remédios antitrustes negociados (consent decrees) entre 

2006 e 2012, com um escopo (incluindo questionários aos players do mercado) mais 

amplo do Divestiture Study de 1999.
89

 

 

2.2 Papel Maximalista 

 

Nessa narrativa própria do direito concorrencial (regulador das estruturas de 

mercado), o controle estrutural do poder econômico ganha força, visto que o controle 

preventivo dos atos de concentração – capacidade da autoridade antitruste em atuar 

antes da formação ou da consolidação de estruturas que concentrem grande poder 

econômico – é preferível ao controle sancionatório do abuso de posição dominante, uma 

vez que a prevenção no campo da microeconomia pode ter efeitos positivos 

macroeconômicos. Impedir a formação de monopólios é essencial, o que implica levar 

os atos de concentração a sério, e consequentemente os remédios antitrustes (a levar em 

conta os efeitos de tripla drenagem, e portanto, passa-se a analisar os impactos da 
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concentrações não só do mercado consumidor, mas também nos mercados de trabalho e 

intersetoriais), aumentaria o enforcement da defesa da concorrência. 

Já como “regulador das estruturas de mercado”, a autoridade antitruste veda e 

condiciona atos de concentração potencialmente deletérios ao mercado. 

O antitruste "pós-Chicago" tem relativamente menos confiança nas soluções de 

mercados por temer os comportamentos estratégicos anticompetitivos das empresas 

dominantes e, consequentemente, mais fé na eficácia das intervenções 

governamentais.
90

Agora parece bastante claro que a ortodoxia econômica da Escola de 

Chicago não é mais a melhor, ou certamente não a única, ferramenta analítica para 

avaliar os mercados.
91

 

"Orientações para apreciação das concentrações horizontais" da Comissão 

Europeia estabelece que "quanto maior for a redução da concorrência, mais elevado 

será o grau de eficiências necessário para compensar a restrição."
92

. De forma 

análoga, o mesmo raciocínio aplica-se aos remédios em atos de concentração, qual seja, 

quanto maior for a redução da concorrência, mais remédios antitrustes serão necessários 

para inibir a dominação de mercado ou coordernação de posição dominante. 

Dada a preferência histórica das autoridades antitrustes por remédios estruturais 

em detrimento dos remédios comportamentais, é esperado um aumento da incidência de 

remédios estruturais ou remédios híbridos (estruturais e comportamentais), que 

condicione os atos de concentração a amplas medidas de desinvestimentos.
93

 

Segundo documento produzido pelo escritório internacional de advocacia 

ALLEN & OVERY, em 2017, foi possível observar maior rigor das autoridades 

antitrustes ao redor do mundo na análise das operações econômicas. Tal rigor 

materializou-se em uma onda internacional de não aprovação de atos de concentração.
94
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Ainda de acordo com ALLEN & OVERY LLP, houve um salto na aplicação de 

remédios em atos de concentração, em especial de remédios comportamentais.
95

 O 

CADE reprovou 3 atos de concentração em 2017. Nessa onda intervencionista, a 

Comissão da África do Sul proibiu 10 operações econômicas (um aumento de 150% em 

relação ao ano de 2016).
96

 A África do Sul é numericamente o país que mais impôs 

remédios aos atos de concentração notificados em seu país.
97
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3. INTERESSE PÚBLICO 

 

De acordo com Vinícius Marques de CARVALHO, há duas formas de olhar as 

"instituições" ou "políticas" de um país: "(i) pela ótica dos desvios em relação às 

chamadas best practices, que distinguiriam os países com diferentes padrões de 

desenvolvimento; (ii) ou como resultado de um processo histórico de escolhas para um 

tipo específico de sociedade [better practices]." Segundo CARVALHO, o better 

practices é o caminho mais adequado para: compreender (objetivo analítico) ou 

desenhar (objetivo normativo) instituições ou políticas públicas. 

O pressuposto é de que inexiste um modelo institucional ideal (abstrato), 

descolado da realidade dos países.
98

 É essa pluralidade de realidades (diferentes níveis 

de desenvolvimento econômico, graus de concentração de mercado, governo e estrutura 

de fiscalização
99

) que determina a maleabilidade do direito antitruste ao interesse 

público e, consequentemente, a probabilidade de aplicação de remédios heterodoxos. 

Em relação à permeabilidade do interesse público no Direito Concorrencial, a 

título ilustrativo, podemos mencionar que: 

a) Nos EUA, as cláusulas antitruste do Sherman Act já foram utilizadas contra 

os sindicatos dos empregados (alcunhados por Ariel EZRACHI como 

vítimas do poder de mercado
100

) e, hoje, permitem carteis de exportação; 

b) Na França, a legislação prevê a possibilidade de aprovação de atos de 

concentração com base "no interesse público" e "bem comum"; 

c) No Japão, o direito concorrencial busca incentivar as “iniciativas criativas 

dos empreendedores”, a criação de emprego e a renda nacional real e, assim, 

promover o desenvolvimento democrático e saudável da economia nacional, 

bem como assegurar os interesses dos consumidores em geral;
101

 

d) Na China, a Lei Anti-monopólio prevê a proteção do bem-estar do 

consumidor, bem como do interesse público e do desenvolvimento saudável 

de uma economia de mercado socialista
102

; e 
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e) “Na Rússia, o Serviço Federal de Antimonopólio é responsável pela 

regulamentação da concorrência desleal e da proteção do consumidor, da 

regulação dos organismos financeiros e da concessão de preferências 

estatais. As preferências estatais podem ser concedidas exclusivamente com 

o propósito de promover a educação e a ciência, proteger o meio ambiente e 

proteger a saúde dos cidadãos”.
103

 

Segundo Ariel EZRACHI, estes exemplos destacam a propriedade "esponja" do 

direito da concorrência, ou ainda, o fenômeno da "instrumentalização" do direito 

antitruste.
104

 Ainda de acordo com o EZRACHI a analogia da "esponja" demonstra a 

ampla margem subjetiva (às vezes arbitrária) das decisões antitrustes, legitimidas tanto 

pelo direito quanto pela análise econômica.
105

 

Para análise do “interesse público” em atos de concentração ao redor do mundo, 

o presente trabalho se utilizará do estudo empírico realizado por David READER em 75 

países diferentes
106

, que o sistematiza de acordo com duas variáveis: (a) modelos 

legislativos antitrustes, e (b) tipos de tomador de decisões.
107

 

Segundo READER, há quatro modelos legislativos antitrustes de acomodação 

do interesse público, quais sejam
108

: 

 Modelo 1: O antritruste não adota critérios de interesse público no 

controle de estruturas, ou seja, a análise dos atos de concentração está 

adstrita ao dano (real ou potencial) à concorrência, desconsiderando 
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questões sociais (em especial, trabalhista e consumeristas) ou de política 

industrial; 

 Modelo 2: O antitruste considera os critérios de interesse público como 

parte integrante da análise dos atos de concentração. Isto significa que o 

interesse público está ao lado dos critérios tidos como estritamente 

concorrenciais, tais como, “barreira a entrada” e “elasticidades de oferta 

e de demanda”. Neste modelo, é comum que autoridade antitruste sopese, 

após avaliar inicialmente os efeitos da concorrenciais da operação 

econômica, questões de interesse público para aprovação (com ou sem 

restrições) ou rejeição de um ato de concentração; 

 Modelo 3: O antitruste utiliza-se do interesse público em atos de 

concentração para circunstâncias excepcionais. Tais circunstâncias 

excepcionais podem surgir em operações econômicas que tenham 

impacto direto em interesses específicos, como segurança nacional, 

pluralidade de mídia ou estabilidade financeira. Alternativamente, o 

interesse público pode se travestir de "interesse nacional"; e 

 Modelo 4: O antitruste é influenciado por questões de interesse público 

de setores regulados. Tal como no modelo 1, essa abordagem não 

permite que os critérios de interesse público sejam considerados na 

própria avaliação no controle de estruturas, contudo, a operação 

econômica pode ainda estar sujeito a uma regulação setorial, que 

considera questões específicas de interesse público. A regulação setorial 

tem o potencial de usurpar as conclusões da avaliação do controle de 

estruturas e, assim, bloquear, permitir ou buscar remédios para tratar de 

preocupações de interesse público. 

Além destes modelos, é possível que os Estados adotem uma combinação dos 

modelos acima, sendo possível: (i) mix entre os modelos 2 e 4,o interesse público em 

atos de concentração é avaliado e aplicado tanto pela autoridade antitruste quanto pelo 
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regulador setorial do mercado
109

; e (ii) mix dos modelos 3 e 4, o interesse público pode 

tanto ser aplicado em atos de concentração quanto em políticas regulatórias setoriais.
110

 

Para READER, os modelos supramencionados ainda podem ser alinhados em 

uma escala de 0 a 100 do interesse público, em que "0" representa um regime de atos de 

concentração que não é influenciado pelo interesse público, e "100" é um regime que 

considera o interesse público como fundamental para todos os casos. No extremo 

inferior da escala, o modelo 1 figuraria no ponto "0", dado que não considera critérios 

de interesse público. O modelo 4 é o próximo a aparecer na escala, pois permite que o 

interesse público seja considerado em circunstâncias limitadas, envolvendo fusões em 

determinados setores regulamentados. No meio da escala, temos, respectivamente, os 

modelos 3 a combinação dos modelos 3 e 4, que podem dar efeito a considerações de 

interesse público tanto amplas como estritamente definidas em todos os setores. Na 

sequência temos o modelo 2, uma vez que permite que o interesse público seja 

considerado em todas as avaliações de fusões. No topo da escala, temos a combinação 

dos modelos 2 e 4, que além de permitir a aplicação do interesse público em todos os 

atos de concentração, também exige que algumas fusões sejam submetidas a avaliações 

de interesse público específicas dos setores regulados.
111

 A seguir, ilustramos o 

alinhamento dos modelos desenvolvidos por READER: 

 

Fig. 1 – Alinhamento dos Molelos de Interesse Público em Atos de Concentração 

 

Fonte: David READER 
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Visto que os modelos supramencionados oferecem insights da prática antitruste 

em relação ao interesse público, é igualmente possível traçar um paralelo sobre a 

aplicação de remédios heterodoxos em atos de concentração, ou seja, quanto mais 

próximo do 100 (ou mais longe do 0) tanto maior será a probabilidade de aplicação de 

remédios não estritamente concorrenciais. 

Em relação ao “tomador de decisões de interesse público” em atos de 

concentração, David READER estabelece três tipos principais
112

: (i) autoridade(s) 

antitruste(s); (ii) autoridade(s) política(s) (ministro ou conselho ministerial, ou 

equivalentes); e (iii) regulador(es) setorial(is) ou agência(s) reguladora(s). 

Em teoria, um Estado poderia estabelecer que as decisões em atos de 

concentração envolvendo interesse público fossem tomadas em conjunto pela(s) 

autoridade(s) antitruste(s), pelo(s) ministro(s) e pela(s) agência(s) reguladora(s), 

englobando, portanto, os três tipos de tomares listados por READER. Contudo, na 

prática, nenhum Estado dentre os 75 países analisados por READER optou por esse 

arranjo institucional. De acordo com o autor, porém, alguns Estados nomearam 

decisores duplos, contemplando: (i) uma autoridade antitruste e uma autoridade política, 

(ii) uma autoridade antitruste e um regulador, ou, ainda, (iii) uma autoridade política e 

um regulador.
113

 

Por fim, cumpre destacar os 6 modelos legislativos antitruste podem ser 

aplicados pelos 6 tipos de tomadores de decisões, aqui incluindo os modelos e as 

abordagens duplas de decisão.
114

 Tendo identificado as opções de tratamento do 

interesse público disponíveis aos Estados, apresentaremos os principais resultados 

encontrados por David READER em Accommodating Public Interest Considerations In 

Domestic Merger Control: Empirical Insights.
115

 

Segundo o trabalho de READER, 81,3% dos Estados evitam considerar o 

interesse público (modelo 1) ou aplicam o interesse público de forma restrita em atos de 

concentração, quer como uma manifestação de uma política sectorial (modelo 4), quer 
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como uma exceção à análise concorrencial (modelo 3), quer, ainda,  em uma 

combinação de ambos (modelos 3 e 4). Por outro lado, os modelos que proporcionam 

um maior grau de influência potencial ao interesse público (modelo 2 e mix dos 

modelos 2 e 4) são adotadas por 19,7% dos Estados.  

Para o autor, esses dados permitem concluir que a aplicação do interesse público 

em atos de concentração é uma exceção à análise convencional/ortodoxa do direito 

concorrencial. Contudo, considerando que os modelos “3”, “4” e “3 e 4” são os mais 

populares (69,3% dos Estados analisados por READER)
 116

, acrescidos dos modelos “2” 

e “2 e 4” (19,7%), ousamos afirmar que a aplicação de interesse público em atos de 

concentração, bem como os remédios heterodoxos (que são, por excelência, a 

materialização do interesse público em ACs), não é um fenômeno raro como afirmar a 

doutrina antitruste majoritária
117

. 

Em relação aos tomadores de decisão de interesse público, apenas 66 Estados 

possuíam dados disponíveis, sendo que: (i) 31,8% optaram por autoridade(s) 

antitruste(s); (ii) outros 31,8% nomearam políticos; (iii) 13,6% atribuem o papel aos 

reguladores; e (iv) 22,7% implementam um procedimento duplo de decisão. Segundo 

READER, visto que menos de um terço dos Estados designaram os políticos como 

tomadores exclusivos de decisão, entende-se que os Estados mostraram uma forte 

disposição de ceder poderes de decisão de interesse público em atos de concentração a 

outros órgãos.
118

 

Quanto à inferência entre os modelos e os tomadores de decisão, podemos 

destacar que nos Estados onde a aplicação do interesse público é uma exceção na 

análise dos atos de concentração, observa-se uma nítida preferência pelo tomador de 

decisão político (ministro ou conselho ministerial). Por outro lado, em países que 

adotam o modelo 2, a maioria dos Estados atribuim à(s) autoridade(s) antitruste(s) a 

função para tomar a decisão final. Já os reguladores do setor são desejáveis (em especial 

por países em desenvolvimento
119

) quando decidem sobre questões de interesse público 

específicas do setor regulado.
120
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Além disso, após análise de dados macroeconômicos dos 75 países, David 

READER afirma que, apesar de o estágio de desenvolvimento econômico não ter um 

impacto significativo sobre a incidência do interesse público em atos de concentração, 

verifica-se uma leve preferência dos países desenvolvidos e dos países em 

desenvolvimento pelos modelos 3 e 2, respectivamente
121

. Dessa forma, não é 100 % 

verdadeiro as afirmações de KOVACIC
122

 e MATTOS
123

.quanto ao fato de a aplicação 

do interesse público em controle de estruturas ser um fenômeno adistrito aos países de 

economia de transição. Nesse sentido, destacamos a seguinte passagem:  

 

The study estimates that approximately 88% of domestic merger regimes 

incorporate some form of public interest criteria within their merger control 

laws. This corroborates the suggestion that ‘public interest’ does not merely 

reside on the periphery of international merger control but, rather, retains the 

potential to influence merger assessments in most jurisdictions. This 

represents a key motivating factor for the continued research and debate on 

the role that public interest considerations should play in merger control and 

competition policy in general.
124

 

 

Visto que a incidência do interesse público em atos de concentração é, a 

contrátio senso, um fenômeno comum, saluta destacar que os remédios heterodoxos são, 

enquanto manifestação por excelência do interesse público no direito concorrencial, um 

dado cada vez mais frequente na jurisprudência antitruste nacional e internacional. 

Visto como o interesse público é incorporado ao redor do mundo em atos de 

concentração, para a compreensão do atual estágio dos remédios antitrustes, 

apresentaremos uma incursão histórica sobre o direito concorrencial em estruturas (i) 

nos Estados Unidos da América (modelo 4), (ii) na União Europeia (modelo 3), visto 

que ambos "inspiraram” as leis antitrustes de outros Estados
125

, bem como (iii) na 

África do Sul (modelo 2) e (iv) no Brasil
126

. 
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Visto que uma descrição minuciosa desse processo foge aos propósitos do 

trabalho, pontuaremos os principais fatos e visões doutrinárias ao longo da história da 

disciplina dos atos de concentração. 

 

3.1 EUA
127

 

 

Primeiro, cumpre destacar que o sistema estadunidense de defesa da 

concorrência é um sistema descentralizado de decisões antitrustes, em que “compete ao 

Poder Judiciário formular as linhas principais da política antitruste no país”
128

. Trata-

se, portanto, de um modelo essencialmente judicial. 

Segundo, diferentemente do controle de condutas, o controle de estruturas não 

está diretamente ligado a prática de ilícitos anticoncorrenciais, logo, a aplicação do 

direito no controle de estruturas é, à primeira vista, não natural. Em decorrência desta 

falsa percepção, o direito antitruste surge sem prever a disciplina dos atos de 

concentração, sendo o controle preventivo do poder de mercado gradualmente 

incorporado aos países, em diferentes momentos históricos, em desiguais estágios 

socioeconômicos, e com finalidades diversas. 

Os EUA não fogem a regra. Originalmente, o controle dos atos de concentração 

estava fora do escopo do Sherman Act, primeiro diploma do direito antitruste 

estadunidense.
129

-
130

 

Ao invés de inibir, o Sherman Act estimulou a criação de grandes empresas. 

Acredita-se que a onda de concentrações empresariais vivida pelos EUA entre 1895-
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1905 seja fruto da proibição de carteis organizados por associações comerciais 

introduzida pelo Sherman Act.
131

-
132

-
133

 

Em decorrência do descompasso entre a análise das condutas e estruturas pelo 

direito concorrencial estadunidense, criou-se em 1914 o Clayton Act
134

-
135

. Com a 

promulgação desta lei, as aquisições acionárias entre concorrentes (atos de concentração 

horizontais), com poder de restringir a concorrência ou de acentuar uma tendência 

monopolística, passaram a ser condenadas pelo antitruste norte-americano
136

-
137

-
138

-
139

. 

No entanto, a aplicação do Clayton Act foi raramente observada nesse período.
140

 

Na verdade, houve um arrefecimento do direito antitruste durante o período do 

New Deal. Esse período foi caracterizado por concentrações econômicas, uma vez que 

grandes empresas se associavaram para evitar uma nova crise de superprodução. Nota-

se uma linha muito tênue entre monitoramento da produção e o conluio.
141

 

O Clayton Act proibiu atos de concentração capazes de violar a livre 

concorrência. No entanto, apesar de tratar de aquisição de participação societária, a 

referida lei não abrangeu, desde o início, as aquisições de ativos. Tal expansão de seu 
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proibir a aquisição de ações de uma sociedade por outra, deixando de incluir referência à compra de 

ativos, veio a construir uma brecha da lei, vulnerando-a neste aspecto. 
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escopo deu-se somente em 1950, quando o Cellar-Kefauver Act emendou o Clayton Act 

de forma a: (a) incluir a aquisição de ativos sob o manto do controle dos atos de 

concentração
142

-
143

; e (b) retirar do texto da lei o trecho “entre a empresa adquirida e a 

adquirente”, para abarcar as concentrações verticais e conglomerados.
144

-
145

 

Nessa época, havia uma presunção relativa de ilegalidade contra as 

concentrações econômicas (Escola Estruturalista de Harvard), período que ficou 

conhecido como a jurisprudência antitruste do Warren Court (1954-1969). A titulo 

ilustrativo, podemos citar que o U.S. Supreme Court (Suprema Corte dos EUA) barrou: 

(a) Brown Shoes – cuja participação das empresas fusionadas no mercado relevante era 

de 5%
146

; (b) Philadelphia National Bank, optado pela doutrina como o leading case da 

proibição de interesse público em atos de concentração, no qual se optou pelo mercado 

relevante geográfico mais restritivo (região metropolitana da Filadélfia), não acolheu o 

argumento que efeitos anticompetitivos de um mercado poderiam ser justificados por 

efeitos pró-competitivos (“competitive justifications”) em outro mercado
147

; (c) em 

1967, a formação do conglomerado da Procter & Gamble, a despeito das alegações de 

eficiência.
148

 

A perda da competitividade externa das empresas norte-americanas fez com esse 

cenário fosse alterado pela Escola de Chicago.
149

 Nesta nova fase do direito 

concorrencial estadunidense, as eficiências econômicas e a regra da razão (em 

substituição à presunção de ilegalidade das concentrações empresariais), passaram a 

orientar a análise dos atos de concentração. A base do antitruste chicagoniano é a crença 

de que os mercados funcionam.
150

 

Embora, Robert H. BORK no livro The Antitrust Paradox: a policy at war with 

itself (1993), aponte que após a Corte de Warren, os juízes da Suprema Corte se 
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sensibilizaram sobre os fundamentos econômicos no processo político, Herbert 

HOVENKAMPF afirma que o antitruste esteve sempre próximo da produção intelectual 

de inspiração econômica 
151

-
152

 

O federal premerger notification program ou controle prévio dos atos de 

concentração surgiu apenas em 1976 com a edição do Hart-Scott-Rodino Antitrust 

Improvements Act.
 153

 Neste sistema, a obrigação de notificação ao Department of 

Justice e Federal Trade Commission implica na suspensão da operação por um período 

de 15 ou 30 dias (waiting period), até que referidos órgãos se declarem favoráveis, ou 

não, à consumação da operação.
154

 

É digno de nota que, em 1975, por força da Executive Order n. 11.858, editada 

pelo Presidente Gerald Ford, os EUA adotou o controle prévio de  aquisição de 

empresas nacionais por capital estrangeiro (inicialmente concebido como resposta direta 

aos investimentos oriundos dos países membros da Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo - OPEP, e, hoje, mais preocupado com os investimento 

chineses nos EUA), antes do controle prévio dos atos de concentração entre nacionais 

no mercado doméstico. Tal Executive Order instituiu o Committee on Foreign 

Investment in the United States – CFIUS, um comitê interministerial submetido 

diretamente à presidência dos EUA, que visa a garantir à soberania econômica do 

país.
155
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"No bojo de uma investigação, o Comitê [CFIUS], na figura de um membro-

líder ("designated lead agency"), negociará as condições necessárias 

[remédios] para que da operação não mais resulte qualquer ameaça à 

segurança nacional norte americana (o que poderá se materializar na 

alteração de cláusulas do contrato negociado entre as partes, pela celebração 

de um acordo de mitigação ou qualquer outra medida considerada 

necessária)."
156

 

 

Até o presente momento, apenas duas operações foram proibidas nos EUA, 

respectivamente, pelos Presidentes George Bush (1990) e Barack Obama (2012), sob o 

bojo de tal normativo. O reduzido número de proibições, no entanto, não deve ser 

entendido como um indicativo de baixo impacto social do órgão ou de elevada 

condescendência na condução de sua análise, visto que cerca de 50% das operações 

submetidas à etapa de investigação do Comitê acabaram por ser abortadas 

prematuramente pelas partes.
157

-
158

 Nesse sentido, destacamos FURTADO: 

 

Especificamente quanto a política de concorrência, observa-se que, em face 

do acirramento da competição internacional nos mercados mundializados, o 

direito antitruste passou a possibilitar maior competitividade para suas 

empresas nas disputas pelos mercados internacionais. O CFIUS, por sua vez 

é a contraface dos Janus norte-americano, servindo de garantia para que os 

poderosos conglomerados autorizados pela nova orientação concorrencial 

não pudessem ser adquiridos por estrangeiros e instrumentalizados 

contrariamente aos interesses nacionais norte-americanos.
159

 

 

Feito essa breve digressão, em 1982, já sob influência da Escola de Chicago, as 

diretrizes do DOJ forneceram um quadro analítico que detalhou a metodologia para 

análise das concentrações econômicas das autoridades antitruste.
160

 

Contudo, desde o caso General Dynamics, as guidelines estadunidenses têm 

diminuído o peso da concentração econômica nas decisões sobre a legalidade dos atos 
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de concentração.
161

 Este caso marcou o início da análise de efeitos pró-competitivos na 

defesa das fusões empresariais.
162

 

Na Guideline de 1984 (guideline posterior ao caso General Dynamics), o grau de 

concentração do mercado passou a ser simplesmente o ponto de partida para análise dos 

atos de concentração, que incluiu o tratamento das eficiências
163

 e da concorrência 

internacional.
164

 As diretrizes de 1984 focaram na criação de poder de mercado, 

substituindo o C4 pelo HHI (índice Herfindahl-Hirschman) como o principal índice na 

análise do impacto das concentrações econômicas.
165

-
166

 

As diretrizes conjuntas do DOJ e FTC de 1992 (emendada em 1997) criaram 

cinco etapas para a análise das concentrações econômicas, são elas: (i) definição do 

mercado relevante; (ii) medição da concentração empresarial e dos efeitos; (iii) barreiras 

a entrada de concorrentes; (iv) eficiências econômicas
167

; e (v) failing firm.
168

  

Por fim, o Horizontal Merger Guidelines de 2010 “é extremamente rigoroso na 

construção do conceito de eficiências compensatórias, exigindo que elas sejam 

específicas da operação, (...), não entendendo válidas aquelas que forem meramente 

hipotéticas, vagas, especulativas ou não puderem ser verificadas por meios 

razoáveis."
169

 Ou seja, eficiências compensatórias são aquelas reduções de custos que 

não poderiam ser obtidas apenas por intermédio de esforço interno.
170
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Como pudemos observar, ao contrário de Robert Bork e outros pensadores 

ortodoxos alegam, a preocupação com a promoção da eficiência econômica, como 

definida pela economia neoclássica não estava na origem do direito antitruste nos 

EUA.Os debates legislativos que originaram o FTC Act, revelam a preocupação de 

vários congressistas com a possibilidade de redistribuição de riquezas pelo abuso de 

poder de mercado, ou melhor, a captura da riqueza dos consumidores pelo aumento dos 

preços e/ou diminuição da qualidade dos serviços e produtos ofertados.
171

 

Em relação ao interesse público em atos de concentração nos EUA, o caso do 

Philadelphia National Bank estabeleceu que fatores de “interesse público” estão fora do 

escopo da Seção 7 da Clayton Act. Na verdade, a Suprema Corte rejeitou 

categoricamente as considerações de interesse público (tais como, bem-estar econômico 

local e estímulo ao desenvolvimento econômico da Filadélfia), pois o “cálculo final dos 

débitos e créditos sociais ou econômicos” (“ultimate reckoning of social or economic 

debits and credits”) estaria para “além dos limites ordinários de competência judicial” 

(“beyond the ordinary limits of judicial competence”)
172

: 

 

We are clear, however, that a merger the effect of which “may be 

substantially to lessen competition” is not saved because, on some ultimate 

reckoning of social or economic debits and credits, it may be deemed 

beneficial. A value choice of such magnitude is beyond the ordinary limits of 

judicial competence, and in any event has been made for us already, by 

Congress when it enacted the amended § 7. Congress determined to preserve 

our traditionally competitive economy. It therefore proscribed 

anticompetitive mergers, the benign and the malignant alike, fully aware, we 

must assume, that some price might have to be paid.
173

 

 

Em relação aos remédios, é importante destacar que os EUA operam de maneira 

diferente em termos de estrutura de agência do que a maioria dos sistemas antitruste. 

Existem duas agências federais (em conjunto, as “Agências”): a “Divisão Antitruste” do 

Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) e a Comissão Federal de Comércio 

dos Estados Unidos (“Federal Trade Commission” - FTC). A primeira é uma agência 

executiva e a segunda é uma agência independente, com missões de defesa da 
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concorrência e do consumidor. Há muita sobreposição e algumas diferenças entre as 

duas agências. O FTC se compromete com a defesa da concorrência. Também foca a 

aplicação em certas indústrias (por exemplo, supermercados, petróleo e gás), enquanto o 

DOJ tem uma unidade de cartel antitruste e enfoca a aplicação em outras indústrias (por 

exemplo, companhias aéreas e bancos). O potencial de divergência entre a agências em 

concentrações econômicas sempre existiu.
174

 

A praxe é que as autoridades antitrustes estadunidenses negociem os remédios 

em atos de concentração.
175

 

No FTC, os remédios propostos pelas requerentes (“proposed order”) e aceitos 

pela agência são publicados ao mercado (“Draft Complaint” ou “Analysis to Aid Public 

Comment”). Se necessário, medidas cautelares serão impostas (“Order to Hold 

Separate” ou “Order to Maintain Assets”) até a decisão final da autoridade antitruste. 

Via de regra, em 30 dias o FTC decide se rejeita, aceita ou modifica os remédios 

propostos (“proposed order”). Caso seja aceito, os remédios propostos serão 

convertidos em remédios finais (“final order”). O “final order” (remédio negociado) 

tem a natureza de um título exetivo extrajudicial. O processo supramencionado é muito 

semelhante ao “Competitive Impact Statement” do DOJ. 

Apesar de as agências compartilham os mesmos objetivos quando se trata de 

aprovações condicionadas de atos de concentração: garantir que os remédios sejam 

eficazes na manutenção da concorrência pós-fusão
176

, os estudos de John Kwoka 

apontam que as autoridades antitrustes estadunidenses falharam ao impor ou negociar 

remédios em atos de concentração, pois houve elevação dos preços em 60% dos casos 

analisados. Tal descoberta pôs em xeque o controle de estruturas exercido nos EUA.
177

-

178
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Para muitos críticos estadunidenses, o antitruste foi reduzido a um campo 

tecnocrático de alcance limitado.
179

 

Dessa forma, tem crescido o debate sobre a aplicação da lei antitruste, para 

Sandeep VAHEESAN, o FTC deve renunciar ao paradigma da eficiência estreita e 

voltar a abraçar a visão ampla (e original) do Congresso dos EUA sobre os fins do 

direito antitruste.
180

  

Ainda é cedo para constatar qualquer alteração nos papeis desempenhados pelo 

DOJ e FTC sob a presidência de Donald Trump. 

Embora, cresça a pressão exercida por políticos
181

 e acadêmicos para que estas 

entidades assumam uma postura mais firme em relação aos atos de concentração,
182

 

dada a composição conservadora dos tribunais, em particular o Supremo Tribunal, a 

reinterpretação dos Sherman Act e Clayton Act não parece iminente.
183

 

 

                                                                                                                                               
envolveram disposições acerca (i) da restrição ao acesso de tecnologias e informações estratégicas 

apenas a agentes autorizados; (ii) indicação, pelo Governo dos EUA, de membros do Conselho de 

Administração das empresas; (iii) estabelecimento de diretrizes para o cumprimento presente e futuro 

de contratos com a Administração Pública; (iv) limitação ao fornecimento de produtos e serviços 
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segurança ou vulnerabilidades que ocorrerem na empresa; ou ainda (vii) garantia ao Governo do poder 

de rever decisões empresariais sensíveis a segurança nacional. Vale ressaltar que tais medidas 

mitigadoras impostas pelo Presidente da República não estão sujeitas ao controle judicial. In 

FURTADO, Gabriel Rapoport. Regulação do mercado interno e do investimento estrangeiro: 

análise funcional do CFIUS. Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, vol. 07, n. 16, 2016, p. 587 e 

ss. 
179

 VAHEESAN, Sandeep. Resurrecting a comprehensive charter of economic liberty: the latent 

power of the Federal Trade Commission.19 U. Pa. J. Bus. L. 2017, p. 649. 
180

 Ibidem, p. 671. 
181

 A título ilustrativo, podemos mencionar que o senador Mike Lee, um conservador linha-dura de Utah, 

questionou a eficácia da atual política de fusões. In VAHEESAN, Sandeep. Resurrecting a 

comprehensive charter of economic liberty: the latent power of the Federal Trade 

Commission.19 U. Pa. J. Bus. L. 2017, p. 695. 
182

 BAVASSO, Antonio, TOLLEY, Louise, ALLEN & OVERY: Global trends in merger control 

enforcement. 2018, p. 04. Disponível em: <http://www.allenovery.com/publications/en-

gb/mergercontroltrends/Pages/Global%20trends%20in%20merger%20control%20enforcement%2020

18/Default.aspx> Acesso em 30 ago 2018. 
183

 VAHEESAN, Sandeep. Resurrecting a comprehensive charter of economic liberty: the latent 

power of the Federal Trade Commission.19 U. Pa. J. Bus. L. 2017, p. 650. 

http://www.allenovery.com/publications/en-gb/mergercontroltrends/Pages/Global%20trends%20in%20merger%20control%20enforcement%202018/Default.aspx
http://www.allenovery.com/publications/en-gb/mergercontroltrends/Pages/Global%20trends%20in%20merger%20control%20enforcement%202018/Default.aspx
http://www.allenovery.com/publications/en-gb/mergercontroltrends/Pages/Global%20trends%20in%20merger%20control%20enforcement%202018/Default.aspx


58 

 

3.2 União Europeia
184

-
185

  

 

Assim como nos EUA, o direito comunitário europeu nasce sem prever o 

controle de estruturas. Embora, o controle dos atos de concentração em âmbito 

comunitário tenha sido introduzido pelo Regulamento CE 4.064/1989
186

-
187

, MOTTA e 

SALGADO ressalvam que o Tratado de Paris (1951), o ponto de partida do direito 

concorrencial supracional europeu, no seu artigo 66 (modelo para o art. 81 do Tratado 

de Roma) já tratava das concentrações entre empresas na indústria do carvão e aço.
188

 

Antes do Regulamento CE 4.064/1989, em 1973, no caso Continental/Can, em 

face da eliminação da concorrência real e potencial no mercado comum europeu, a 

Corte de Justiça da Comunidade Econômica Europeia criou, ainda que limitado, o 

primeiro precedente nessa matéria.
189

 

O grande obstáculo para criação do controle de estruturas em âmbito 

comunitário residia nas preocupações industriais nacionais (espécie de interesse 

público) dos Estados-Membros (em especial, França, Itália e Irlanda), mais 

especificamente, na persistência da política de campeões nacionais, que muitas vezes 

criavam ou fortaleciam concentrações econômicas. No entanto, com a estagnação da 

Comunidade Europeia na décade de 1980, os comissários Leon Brittan e Peter 

Sutherland acabaram convencendo os Estados-Membros céticos a adotar o Regulamento 

CE 4.064/1989 para assim fortalecer o mercado único.
190

 Ness sentido, ressaltamos 

MOTTA e SALGADO: 
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O tratamento de fusões não é mencionado no Tratado de Roma. As fusões 

não eram o objeto explícito da política de concorrência europeia até a adoção 

da Regulação de Fusões em 1989, depois de um debate que durou anos, 

revelando as diferenças de abordagens entre as políticas industrial e de 

concorrência dos diferentes países. Em particular, Alemanha e Reino Unido 

queriam que as fusões fossem julgadas apenas com base em questões de 

concorrência, enquanto a França queria considerar critérios de política 

industrial e social.
191

 

 

Diferentemente dos EUA, na Comunidade Europeia, o direito concorrencial tem 

como função (negativa e positiva) principal estimular a integração do continente, ou 

seja, organização econômica da Comunidade.
192

 A função negativa do direito 

concorrencial na União Europeia está relacionada à “punição rigorosa dos atos 

tendentes à proteção dos mercados nacionais através de práticas anticoncorrenciais”, 

uma vez que a remoção de medidas protecionista governamentais ao comércio sem o 

combate aos carteis ao boicote e discriminação de produtos estrangeiros seria pouco 

profícuo a integração dos países. A função positiva visa estimular o bom funcionamento 

do mercado (a concorrência não distorcida) através da concorrência e, 

consequentemente, mais inovação. Portanto, há uma interligação com os objetivos de 

política econômica e industrial. 
193

 Nesse sentido destacamos Ana Maria NUSDEU:  

 

Em conclusão, pode-se apontar que o sistema de direito de proteção à 

concorrência da Comunidade Europeia, criado como um instrumento 

acessório – ainda que de acentuada importância – ao objetivo de formação do 

mercado comum, teve seu papel ampliado com a evolução do processo de 

integração. Essa consequência óbvia decorre da importância da proteção à 

concorrência no mercado integrado, e aponta para uma progressiva alteração 

de sua característica de mero instrumento acessório da integração, passando a 

construir uma das políticas principais da Comunidade.
194

  

 

A adoção do Regulamento CE 4.064/1989 foi o triunfo da perspectiva 

comunitária sobre a perspectiva nacionalista de soberania do Estado, uma inflexão no 

debate sobre o papel da política industrial (espécie de interesse público) na análise dos 

atos de concentrações.
195
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Essa importância incremental galgada pelo direito concorrencial ressalta que 

mesmo em países desenvolvidos o direito concorrencial pode tutelar outros objetivos. 

Hoje, o art. 3º do Tratado explicita que a disciplina da concorrência é 

instrumental, que protege não apenas os interesses dos concorrentes ou dos 

consumidores, mas também a estrutura do mercado e, ao fazê-lo, a concorrência como 

instituição.
196

 Ou seja, o direito antitruste persegue uma multiplicidade de objetivos 

diferentes, incluindo a promoção da eficiência, do bem-estar do consumidor, da 

proteção da estrutura do mercado e da liberdade econômica, bem como a integração do 

mercado.
197

 

Nesse sentido, o art. 81 do Tratado de Roma confere grande peso as eficiências 

relacionadas a inovação e a capacidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento 

(art. 81)
198

: 

 

Na Europa o Regulamento 139/2004, que atualmente disciplina o controle de 

concentrações de dimensão comunitária, expressamente prevê a possibilidade 

das eficiências serem adotadas como defesa de um Ato de Concentração, 

desde que elas "compensem os efeitos sobre a concorrência, e, em especial, o 

potencial efeito negativo sobre os consumidores.
199

 

 

Exigi-se que exista uma proporcionalidade inversa entre a redução da 

concorrência e os ganhos de eficiência, ou seja, quanto maior for a concentração de 

mercado mais elevado deverá ser o grau de eficiência necessário para compensar a 

restrição do regulamento europeu 139/2004.
200

 

 

Parece haver nos EUA (doutrina do custo do erro), assim uma crença no 

funcionamento eficiente dos mercados no longo prazo, já que eventuais 

situações de poder de mercado seriam supostamente corrigidas pela 

concorrência resultante da entrada de empresas rivais. Isso significa que, nos 

EUA, considera-se que a aplicação extensiva do direito concorrencial poderia 

prejudicar investimentos em inovação realizados pelas empresas que 

disputam a dominação dos mercados, obstando assim benefícios futuros que 

aproveitariam a toda sociedade. Embora a menor atuação do antitruste possa 

reduzir custos sociais no momento presente, as autoridades norte-americanas 

parecem acreditar que os ganhos futuros são suficientes para compensar as 
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perdas de eficiência atuais. Na Europa, por outro lado, o custo impostos aos 

consumidores no curto prazo, decorrente do sobrepeço praticado por 

empresas dominantes, não é ignorado pela Comissão Europeia, cujas 

expectativas quanto aos efeitos do poder de mercado no incentivo à inovação 

são mais tímidas.
201

 

 

Em decorrência dessas funções, o Tratado de Constituição da Comunidade 

Econômica Europeia é exaltado por Calixto SALOMÃO FILHO como o “exemplo 

positivo mais acabado do pensamento ortoliberal existente.”
202

 

Hoje, os regulamentos 139, de 20 de janeiro de 2004 e 802, de 07 de abril de 

2004, constituem o Livro Verde (Green Book) – regulamenta o controle prévio dos atos 

de concentrações no âmbito da União Europeia.
203

 

Além disso, a atual disciplina dos atos de concentração da União Europeia 

prevê, no art. 21, n. 4, dos Regulamentos de Concentração da UE (ou "EUMR", 

acrônimo de European Union Merger Regulations), a possibilidade dos Estados-

Membros protegerem "interesses públicos legítimos", desde que sejam notificados à 

Comissão Europeia e compatíveis com a EUMR (não protecionista) e os princípios 

gerais do direito europeu (livre circulação de capitais). O artigo 21.º, n.º 4, da EUMR 

estabelece expressamente três interesses públicos legítimos, quais sejam, (i) a segurança 

pública, (ii) a pluralidade dos meios de comunicação e (iii) as regras prudenciais dos 

serviços financeiros.
204

-
205

 

A título ilustrativo, no Reino Unido, o Enterprise Act (2002) permite que o 

governo atue por intermédio do seu Secretário de Estado para aprovar atos de 

concentração com nítido interesse público como segurança nacional, pluralidade dos 

meios de comunicação ou a estabilidade do sistema financeiro. De acordo com o 

Enterprise Act, a intervenção ministerial deve ser aprovada pelo parlamento.
206

 A fusão 

Lloyds TSB/HBOS é um importante exemplo de aprovação por motivos de interesse 
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público.
207

 Recentemente, em decorrência de grandes concentrações econômicas no 

setor farmacêutico, iniciou-se o debate de alterar o Enterprise Act para ampliar os 

interesses públicos protegidos (para além dos três interesses expressamente 

reconhecidos no artigo 21º do EUMR) e permitir que a Competition and Markets 

Authority (antigo Office of Fair Trading) realize testes de interesse público em atos de 

concentração.
208

 

Em relação à aplicação concreta do interesse público em atos de concentração, 

podemos destacar os polêmicos casos De Havilland/ATR e Endesa/E.ON. 

A comissão proibiu a aquisição da empresa De Havilland pelo grupo Groupment 

d intérêt Économique Avions de Transport Régional – ATR (controlado pela francesa 

Aérospatiale e pela italiana Alenia), pois entendeu que a aquisição de um empresa 

franco-italiana por um empresa de aeronaves canadense era “incompatível com o 

mercado comum”.
209

 Este caso é duplamente famoso, pois foi o primeiro ato de 

concentração rejeitado pela Comissão Europeia
210

, além de sustentar que a operação não 

deveria ser analisada sob a ótica estritamente concorrencial, mas que os objetivos da 

política industrial europeia também deveriam ser sopesados. 

No mesmo ano, a Comissão Europeia aprovou a aquisição da Endesa, a maior 

empresa de energia elétrica da Espanha, pelo E.ON, um importante grupo alemão de 

energia. Antes, contudo, a Espanha promulgou uma lei destinada a bloquear a oferta 

pública de aquisição pela E.ON e facilitar uma fusão entre todos os espanhóis. Além 

disso, impôs como condição à aquisição da E.ON a obrigação de manutenção da compra 

de carvão nacional para o funcionamento das usinas adquiridas. A Comissão Europeia 

considerou que estes requisitos eram incompatíveis com as regras de livre circulação do 

Tratado e que, por conseguinte, a Espanha violara o artigo 21 do UEMR.
211

 

Outro caso internacionalmente famoso envolvendo interesse público (política 

industrial e bem-estar social) em atos de concentração é a aquisição da McDonnell 
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Douglas pela Boeing.
212

 O caso chama atenção pelo tratamento diverso recebido pelas 

duas principais autoridades antitrustes no mundo. No FTC dos EUA, a concentração 

econômica foi aprovada sem restrições. Já na Comissão Européia (CE) a operação 

econômica foi condicionada a rescisão dos contratos de exclusividade de longo prazo na 

compra de aeronaves com as companhias aéreas estadunidenses American, Delta e 

Continental, bem como não compactuar novos acordos de exclusividade pelos dez anos 

seguintes a aprovação.
213

 A aprovação condicionada provocou um extenso debate sobre 

a aplicação extraterritorial das leis nacionais antitruste a fusões envolvendo empresas 

estrangeiras. 

Na União Europeia, os remédios em atos de concentração são denominados de 

“commitments”.
214

 

A análise dos remédios em atos de concentração pela Comissão Europeia pode 

ser divida em 2 fases. Na primeira fase, os commitments são propostos pelas requerentes 

dos atos de concentração. A CE avalia o remédio proposto e geralmente realiza um 

'teste de mercado' com terceiros interessados (concorrentes e clientes). Caso o teste de 

mercado demonstre que o remédio é satisfatório – eliminarão as preocupações 

concorrenciais identificadas – o ato de concentração é aprovado sob condição do 

remédio proposto (clearance decision conditioned upon the commitments). 

A segunda fase, aplica-se apenas aquelas situações em que a identidade do 

comprador é crucial para a eficácia do remédio proposto.
215

 Nessa fase, a CE avaliará o 

comprador proposto e o contrato de compra e venda em uma decisão adicional. 

Dados os prazos fixos para a análise de fusões na CE, as partes consideram 

difícil chegar a um acordo com um comprador dentro do prazo prescrito, mesmo em um 

procedimento da segunda fase da CE. Portanto, desinvestimentos com um comprador 

identificado (fix-it-first remedies) são raros na prática na CE.
216
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A Comissão Europeia já declarou, em inúmeros documentos, sua preferência por 

remédios estruturais, já que os remédios comportamentais apresentam elevados custos 

de monitoramento.
217

 

Por fim, destacamos que a Comissão Europeia foi a primeira autoridade 

antitruste a criar um guia (guideline) para remédios em atos de concentração, dando 

clareza e objetividade ao procedimento e aos princípios (em especial, o princípio da 

proporcionalidade
218

-
219

) norteadores dos comissários. Contudo, em 2018, foi revogada. 

Apenas recentemente, muitos países europeus adotaram suas próprias legislações 

de defesa da concorrência, sendo que tais legislações nacionais são, em larga extensão, 

reproduções do Tratado de Roma e suas sucessivas modificações.
220

 

Conforme esse breve resumo, podemos concluir que o controle dos atos de 

concentração é uma matéria/disciplina recente no mundo inteiro (1976 nos EUA com a 

edição da Lei Hart-Scott-Rodino Act e na União Europeia com a publicação da 

Resolução do Conselho n. 4.064/89). 

 

3.3 África do Sul
221

-
222

 

 

No continente africano, África do Sul, Botswana, Malawi, Namíbia, Suazilândia 

e Zâmbia são países africanos que preveem em suas respectivas legislações a aplicação 

do interesse público no direito antitruste, e, consequentemente a imposição ou 

negociação de remédios heterodoxos em atos de concentração.
223
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Dentre os países supramencionados, a África do Sul é, sem sombra de dúvida, o 

país com o arcabouçou jurisprudêncial mais robusto em relação à matéria de remédios 

antitrustes heterodoxos em atos de concentração.
224

 

Com a aprovação da Lei n. 89/1998 inaugura-se o sistema de defesa da 

concorrência sul-africano contemporâneo. Antes, assim como no Brasil, o controle dos 

atos de concentração não era uma prioridade frente à ampla intervenção estatal na 

atividade econômica.
225

 

Em relação ao controle de estruturas, a Lei n. 89/1998 da África do Sul é uma 

resposta ao fenômeno da privatização no mercado interno e à onda de fusões 

internacionais, com impactos potencialmente negativos na concorrência (abuso de 

posição dominante por empresas multinacionais) do mercado local.
226

 

A Lei de Defesa da Concorrência da África do Sul (LDCAS) criou, em setembro 

de 1999, a Comissão e o Tribunal de Apelação de Defesa da Concorrência para análise 

prévia das concentrações econômicas.
227

 O Tribunal de Apelação é um órgão 

administrativo, não judicante; que, apesar de ser composto por dez membros, decide os 

atos de concentração em painéis por três de seus membros.
228

 

Os processos administrativos costumam contar com a participação de ministérios 

e sindicatos, visto que a LDCAS dá aos ministérios do governo sul-africano o direito de 

intervir, como terceiro interessado qualificado, nos processos de grandes operações 

econômicas. A Lei também exige notificação dos sindicatos que representem um 

“número substancial” de trabalhadores empregados pelas requerentes de grandes 

concentrações empresariais.
229

  

Ainda mais significativo para nossos propósitos, desde junho de 2016, a África 

do Sul possui um guia para remédios heterodoxos denominado Guidelines on the 

Assessment of Public Interest Provisions in Merger Regulation under the Competition 

Act No. 89 of 1998 (doravante denominado de Guia Sul-africano). 
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De acordo com o próprio Guia Sul-africano a promoção de objetivos socio-

econômicos pelo direito concorrencial visa solucionar distorções histórica da atividade 

econômica no país. O Guia Sul-Africano ainda afirma que questões de interesse público 

ganharam destaque devido à alta taxa de desemprego no país e ao estado da economia 

sul-africana em geral. 
230

 

O preâmbulo da Lei 89/98 reconhece que a economia sul-africana deve primar 

para que um número maior de sul-africanos se beneficie de um ambiente econômico 

eficiente e competitivo, ponderando os interesses de proprietários, trabalhadores e 

consumidores.
231

 Já a seção 12A da Lei 89/98 vincula às autoridades antitrustes 

(Comissão de Concorrência, Tribunal de Concorrência ou Tribunal de Apelação de 

Concorrência) a análise do interesse público para aprovar (com ou sem condições) ou 

rejeitar atos de concentrações.
232

-
 233

 

O Guia Sul-africano considera "fatores de interesse público" como aqueles 

interesses substanciais que seriam excluídos de um teste concorrencial padrão. 

Enquanto um teste concorrencial padrão está preocupado com as eficiências alocativa, 

produtiva ou dinâmica, em particular a melhoria do bem-estar do consumidor através de 

um processo de rivalidade (redução de preços, expansão da produção, melhoria da 

qualidade e melhoria da inovação), os "fatores de interesse público" buscam a promoção 

do emprego, das exportações, de campeões nacionais (a competitividade das empresas 

nacionais nos mercados internacionais). 

De acordo com a secção 12A (1), a análise do interesse público deve perpassar 

as seguintes etapas: 

1ª etapa: A autoridade antitruste deve constatar se a operação 

econômica é susceptível de diminuir substancialmente a 

concorrência; 

2ª etapa: Se se configurar a redução substancial da concorrência, 

deve a autoridade antitruste investigar os benefícios ao interesse 

público decorrentes da concentração econômica, ex.: ganhos 

tecnológicos; e 
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3ª etapa: Não obstante as conclusões da1ª e da 2ª etapa do 

processo administrativo, a autoridade antitruste avaliará os efeitos 

negativos ao interesse público ocasionados pelo ato de 

concentração. nos termos da seção 12A (3) da Lei 89/98.
234

 

Isto significa que: (i) a autoridade antitruste também pode aprovar uma operação 

anticoncorrencial, desde que haja interesse público que justifique a aprovação do ato de 

concentração
235

; e (ii) independentemente dos efeitos diretos da operação econômica ao 

mercado relevante, a autoridade sul-africana fará uma análise dos interesses públicos 

envolvidos no ato de concentração. 

Dessa forma, inicialmente, a autoridade sul-africana tratará dos remédios 

impostos às questões de concorrência e, posteriormente, lidará com os remédios de 

interesse público. 

Segundo o Guia Sul-Africano, tanto os efeitos positivos quanto os efeitos 

negativos ao interesse público, dos atos de concentração, devem ser específicos e 

subtânciais. Por específico entende-se aqueles decorrentes do nexo causal entre a 

operação econômica e os efeitos da concentração econômica. As questões de interesse 

público são substanciais quando a operação econômica produz efeitos 

macroeconômicos.
236

 

Para uma melhor compreensão dos interesses públicos envolvidos no ato de 

concentração, é comum que autoridade sul-africana consulte tereceiros interessados, 

aqueles afetados pela operação, tais como, trabalhadores, clientes e fornecedores.
237

-
238

 

Além disso, a Lei de Concorrência da África do Sul dá aos ministérios do 

governo o direito de intervir em grandes processos de fusão e participar como uma parte 

perante a Comissão, Tribunal e Tribunal de Apelação de Concorrência. A Lei também 
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exige que notificações de grandes fusões sejam feitas a sindicatos que representem um 

“número substancial” de empregados das partes na concentração.
239

 

Em relação aos tipos de remédios heterodoxos aplicados pela autoridade 

antitruste, podemos observar que eles são 100% espelhados nas considerações de 

interesse público declaradas na seção 12A (3) da Lei 89 of 1998, e podem ser agrupados 

sobre os seguintes interesses: (i) setor ou região industrial afetados pela operação 

econômica; (ii) mercado de trabalho; (iii) pequenas propriedades produtivas ou 

propriedades pertencentes aos grupos historicamente desfavorecidos (em especial a 

população negra do país); e (iv) “interesses domésticos” (protege a capacidade das 

indústrias nacionais de competir nos mercados internacionais).
240

 No capítulo 6, de 

forma pormenorizada analizaremos os remédios heterodoxos previstos pelo Guia Sul-

Africano. 

O Guia Sul-Africano declara uma preferência por remédios antitrustes 

negociados e que o diálogo entre a autoridade e requerentes sempre ocorra antes da 

imposição de um remédio em ato de concentração. 

Segundo o Guia Sul-Africano, a autoridade antitruste considerará o remédio 

mais apropriado de acordo com as peculiaridades do ato de concentração, caso a caso. 

Contudo, o remédio mais comum com base em interesses públicos é consistido na 

limitação do número de perdas de emprego decorrentes de um ato de concentração. De 

fato, o mercado de trabalho se tornou uma questão prioritária de política pública em 

decorrência das altas taxas de desemprego na África do Sul, o que faz com que referido 

remédio tenha se tornado cada vez mais defendido pelos sindicatos e ministros.
241

 

Embora não haja notícia de estudos empíricos recentes sobre remédios 

heterodoxos na África do Sul, levantamentos jurisprudenciais pretéritos minimizam a 

incidência dos remédios antitrustes baseados no interesse público. De acordo com tais 

estudos, medidas concorrenciais convencionais, como participação de mercado, são 
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mais determinantes na aprovação de atos de concentração que considerações de 

interesse público.
242

-
243

 

Em relação aos casos sul-africanos que ganharam destaque internacional pela 

aplicação de remédios heterodoxos, podemos destacar os seguintes precedentes Wal-

Mart/Massmart (2011) e Kansai/ Freeworld (2012). 

Na aquisição da Massmart Holdings Limited pela Wal-Mart Stores Inc. (Wal-

Mart/Massmart), embora o Tribunal de Apelação de Concorrência tenha concluído que 

a concentração não suscitasse preocupações em matéria de concorrência, após 

manifestação dos sindicatos (SACCAWU, NUMSA e FAWU), de três ministérios sul-

africanos (o Ministro do Comércio e da Indústria, o Ministro da Agricultura Florestal e 

Pescas e o Ministro do Desenvolvimento Económico) e do Fórum Sul-Africano de 

Micro, Pequenas Médias Empresas
244

, condicinou-se a aprovação do ato de 

concentração à adoção de remédios trabalhistas e à criação de um fundo de 

desenvolvimento de fornecedores locais sul-africanos.
245

 

Já no caso Kansai/Freeworld, a autoridade antitruste também aplicou remédios 

trabalhistas e obrigações de investimento em pesquisa e desenvolvimento na África do 

Sul nos cinco anos subsequentes a concentração econômica. Maiores detalhes dos 

remédios aplicados nesses em outros casos de atos de concentração pelas autoridades 

antitrustes sul-africanas serão analisadas no capítulo 6. 

 

3.4 Brasil  

 

A desconsideração das matrizes histórica e principiológica do antitruste pode 

tornar nebulosos os objetivos perseguidos pelo direito concorrencial. Portanto, para uma 

resposta adequada sobre qual deve ser o papel desempenhado pelos remédios em atos de 

concentração é importante não esquecermos que a matriz histórica e principiológica do 

direito antitruste do Brasil é diversa dos países com longa tradição no antitruste. 

                                                 
242

 GRIMBEEK, Sunel; KOCH, Steve; GRIMBEEK, Richard. The consistency of merger decisions at 

the South African Competition Commission. South African Journal of Economics, v. 81, n. 4, 2013, 

p. 22. 
243

 Ibidem, p. 04. 
244

 BOSHOFF, Willem et al. The economics of public interest provisions in South African 

competition policy. In: 6th Annual Conference on Competition Law, Economics and Policy. Pretoria: 

Competition Commission South Africa, 2012, p. 04. 
245

 SMITH, Patrick, SWAN, Andrew. Public interest factors in African competition policy. The 

African And Middle Eastern Antitrust Review. 2014, p. 02. 



70 

 

Em relação à matriz histórica, o Brasil nasceu sob signo do monopólio, mas 

precisamente sobre as estruturas monopolísticas coloniais da cana-de-açúcar, do ouro e 

do café.
246

 Em “Concentração, Estruturas e Desigualdade: As Origens Coloniais da 

Pobreza e da Má Distribuição de Renda”, Calixto SALOMÃO FILHO, Brisa FERRÃO 

e Ivan RIBEIRO concluem, após uma análise econométrica, que a tripla drenagem 

econômica e social provocada pelas estruturas monopolísticas coloniais (ou 

simplesmente “a tripla drenagem monopolística”) são capazes de explicar a atual 

situação econômica e social do Brasil: 

 

As estruturas jurídicas e econômicas criadas a partir do processo de 

colonização são uma hipótese hábil a explicar bastante dos padrões de 

pobreza e desigualdade observados em nosso País e, possivelmente, em 

muitas outras ex-colônias.
247

 

 

Nesse cenário de grande concentração econômica, os primórdios do Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência remontam à proteção penal da economia 

popular
248

, com os Decretos-Lei n. 869/1938 e 7.666/1945 de influência fascista (Estado 

Novo)
249

. Portanto, o direito antitruste não nasce ligado ao liberalismo econômico e à 

manutenção da liberdade de concorrência. 
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O Decreto-Lei 869/1938 foi a primeira lei infraconstitucional com dispositivo de 

natureza claramente antitruste.
250

, no qual se criminalizou condutas anticompetitivas, tal 

como: "promover ou participar de consórcio, convênio, ajuste, aliança ou fusão de 

capitais, com o fim de impedir ou dificultar, para o efeito de aumento arbitrário de 

lucros, a concorrência em matéria de produção, transporte ou comércio"
251

. O Decreto-

lei n. 869 era aplicável somente a pessoas físicas, que poderiam ser presas por até dez 

anos, dependendo da infração. e outros fatores.
252

 Segundo Francisco Campos, além do 

"bloqueio da concorrência", o "desenvolvimento industrial e comercial do País" são 

funções desse Decreto-Lei.
253

 

Posteriormente, a Lei 7.666/1945, também conhecida por Lei Malaia (alcunha 

do Ministro da Justiça Agamenon Magalhães, seu idealizador), 
254

 foi o primeiro 

diploma legal a tratar do antitruste de maneira específica, de caráter administrativo (e 

não penal), com a finalidade de combater o abuso de poder econômico ("atos contrários 

à ordem moral e econômica") pela Comissão Administrativa de Defesa Econômica, um 

parente distante do atual CADE 
255

. 

Após 14 anos de discussão do projeto de lei também proposto por Agamenon 

Magalhães,
256

o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”), autarquia 

antitruste, foi criado com a promulgação da lei 4.137/1962. A Lei 4.137/1962 é 

apontada por Calixto SALOMÃO FILHO como um “marco fundamental na introdução 

da visão institucional da proteção da concorrência no país”. 
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Em relação aos atos de concentração, o art. 74 da Lei 4.137/62 estabelecia os 

mecanismos de controle legal. Havia uma tendência a conceber o fenômeno da 

concentração econômica quase como um ilícito per se.
257

  

No entanto, o CADE não conseguiu tutelar, de forma efetiva, a concorrência 

(instituto), pois, nessa época, o Brasil adotou um modelo de desenvolvimento pautado 

na substituição de importações e no fomento da concentração empresarial
258

. Nesse 

sentido destacamos os ensinamentos de PFEIFFER: 

 

No entanto, a Lei 4.137/1962, foi marcada pela sua pouca efetividade, em 

especial por: 1) haver políticas públicas de incentivo à concentração 

empresarial (sobretudo no âmbito dos Planos Nacionais de 

Desenvolvimento); 2) pela escalada inflacionária, que desorganizava a 

atividade econômica e; 3) pelo instrumento de controle de preços efetivado 

pelo Poder Executivo Federal [tal como a Comissão Nacional de 

Estabilização de Preços (CONEP) "que administrava a política de 

oferecimento de benefícios fiscais e de crédito às empresas que adotasssem 

aumentos moderados de preços", posteriormente substituida pela Comissão 

Interministerial de Preços (CIP)], que acabava por incentivar práticas 

uniformes e concertadas entre as empresas.
259

 

 

O ápice desta política concentracionista deu-se no regime militar, mas 

especificamente, nos Planos Nacionais de Desenvolvimento, PND I (Lei n. 5.727/1971) 

e II (Lei n. 6.151/1974), em que a Comissão de Fusão e Incorporação de Empresas 

(COFIE), criada pelo Decreto-Lei 1.182/1971, passou a aprovar atos de concentrações, 

estimulando a concentração econômica em decorrência da posição desvantajosa da 

indústria brasileira perante os demais concorrentes estrangeiros.
260

-
261

 Portanto, a 

proteção da integridade dos mercados nacionais se sobrepôs, à época, aos princípios da 

livre concorrência e livre iniciativa.
262

 

Ao longo da década de 1980, algumas medidas paliativas foram adotadas para 

fortalecer o antitruste no Brasil: (a) o CADE foi transferido do Rio de Janeiro para a 

capital do Brasil, Brasília; e (b) o CADE retornou a sua composição original (um 

presidente e quatro conselheiros fixos, indicados pelo Presidente da República e 
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aprovados pelo Senado Federal). No entanto, a grave falta de capacidade institucional 

restou sem solução, tanto que após a presidência de Werter Faria, o CADE ficou 

inoperante por aproximadamente três anos, de 1989 até 1992. 
263

 

Tal cenário foi alterado com criação da Secretaria Nacional de Direito 

Econômico (SNDE) pela Medida Provisória 204/1990, posteriormente convertida na 

Lei 8.158/1991, que incluiu o controle prévio dos atos de concentração
264

e retirou do 

CADE a competência para julgar os atos de concentração que resultassem em 

concentração superior a 20% do mercado relevante de bens ou serviços
265

, "além de 

passar a prever, no art. 74, a necessidade de submissão de atos de concentração, ex 

post, à Secretaria Nacional de Defesa Econômica (SNDE)"
266

. 

Também ficou a cargo da SNDE as investigações de práticas anticompetitivas. 

No entanto, por falta de Conselheiros, as primeiras investigações ficaram sem 

julgamento até 1992.
267

 Além disso, a Lei 8.158/1991 expressamente introduziu a 

eficiência como defesa à concentração econômica no direito antitruste brasileiro, tal 

previsão legislativa foi posteriormente mantida nas demais leis especiais.
268

 

Já a SEAE (Secretaria Especial de Acompanhamento Econômico) herdou a 

expertise do antigo orgão de controle de preços para a análise econômica dos casos 

investigados pela SDE.
269

 

Segundo Calixto SALOMÃO FILHO, até a década de 80, houve um predomínio 

da concepção privatista da concorrência na jurisprudência do CADE, em que a proteção 

do antitruste se confundia com a proteção ao concorrente
.270

 

De acordo com dados coletados por Salgado, entre 1963 a 1990, o CADE cuidou 

de 337 procedimentos, dos quais 117 foram instaurados, sendo que 16 culminaram em 

condenação, as quais, entretanto, foram revistas pelo judiciário.
271
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A histórica concentração econômica estrutural no Brasil não foi alterada pela 

liberalização econômica
272

 – maior abertura externa e eventos de privatização – 

observada na década de 1990. A contrário senso, o empresariado (grupos privados 

domésticos) e governo brasileiro (em especial, o BNDES e fundos de pensão de 

empresas estatais
273

, denominados por LAZZARINI de "atores de ligação" ou 

"conectores de aglomerações") aumentaram a suas respectivas participações nas redes 

de propriedades
274

, ou seja, embora tenha aumentado a participação do capital 

estrangeiro
275

 no país em detrimento da participação direta do governo via estatais o 

governo não diminui sua participação junto aos atores centrais da economia. 

O aparente paradoxo justifica-se pelo processo de privatização executado no 

Brasil (diferentemente do modelo inglês de privatização, buscou-se maximizar a venda 

do bloco de controle acionário de determinadas empresas sem, no entanto, abrir mão de 

certas prerrogativas sobre o controle da empresa vendida, por meio do uso das ações 

conhecidas como “golden shares”). Além disso, parcela significativa da privatização 

ocorreu com o uso direto e indireto de recursos públicos
276

 

Tal paradoxo não foi alterado pela abertura de capital das grandes companhias 

brasileiras na bolsa de valores. Ainda de acordo com Lazzarini, a crise de 2008 "selou a 

'volta do Estado' como elementos ativo para a capitalização das empresas".
277

 

O capitalismo de laços
278

 brasileiro também é caracterizado pela alta 

concentração do controle acionário, (i) de controle familiar, compartilhado ou exercido 
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por multinacionais; (ii) com acionistas minoritários pouco ativo e (iii) alta sobreposição 

entre propriedade acionária e gestão executiva.
279

  

Com a Constituição de 1988 e a Lei n. 8.884/94, as normas de proteção a 

concorrência ganharam natureza claramente administrativa.
280

 

 

[E]mbora [o CADE] tenha sido constituído em 1962, ganhou condições de 

atuação efetiva apenas após 1994, quando da promulgação da Lei 

8.884/1994, que lhe conferiu poderes e condições de atuação.
281

 

 

A Lei 8.884/94 sistematizou o Direito Concorrencial e criou o “SBDC”, na 

época, composto do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), que 

ganhou status de autarquia especial federal, da Secretaria de Acompanhamento 

Econômico – SEAE e da Secretaria de Direito Econômico – SDE. Posteriormente 

também foi criado o Departamento de Estudos Econômicos – DEE. 

A Lei 8.884/94 reintroduziu o controle obrigatório e ex post dos atos de 

concentração
282

. Para SAMPAIO e PORTO, o legislador pátrio adotou o controle ex 

post a despeito da experiência estadunidense e europeia, pois ainda existia o temor da 

ineficência do CADE para aprovação dos atos de concentração, o que poderia afetar a 

reabertura da economia nacional para o mundo.
283

 

Segundo FORGIONI, a Lei 8.884/94 foi aplicada, no início, de forma 

menipeica.
284
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Os primeiros casos julgados sob à exige da antiga lei do CADE utilizavam um 

raciocínio jurídico mais estrito em detrimento de uma análise econômica sofisticada das 

eficiências ligadas a cada operação.
285

 Ainda segundo Nusdeo, esse tipo de análise 

econômica rasa iria se perpetuar até 1997, ano em que houve um aumento expressivo do 

número de economistas no CADE 

Nos anos que se seguiram, houve uma avalanche de notificações de 

concentrações econômicas internacionais no CADE. Duas decisões do CADE 

aumentaram significativamente o número de submissões de atos de concentração. 

Primeiro, o CADE concluiu que a receita a ser considerada para a avaliação do limiar 

não era apenas a da pessoa jurídica envolvida na transação, mas a de todo o grupo 

econômico de qualquer das partes envolvidas. Segundo, o CADE determinou que as 

receitas a serem consideradas para fins de notificação eram as receitas mundiais e não 

apenas as receitas brasileiras. Também contribuiu para essa avalanche, a extrema 

desvalorização do real frente ao dólar (em menos de 10 anos, de 1994 até 2003, um real 

brasileiro saiu de US$ 1,18 para apenas US $ 0,35).
286

 

Como era de se esperar, foi insignificante o número de casos em que qualquer 

restrição material foi imposta. Esse período ficou, então, caracterizado por um rigor 

extremo nas exigências de notificação, sem a ocorrência, entretando, da revisão material 

dos casos. 

Embora se afirme que, com a edição da antiga lei de defesa da concorrência (Lei 

n. 8.884/94), os interesses concorrenciais predominaram sobre outros interesses de 
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285

 Tal deficiência é apontada por Ana Maria NUSDEO no AC n 12/94, entre Rhodia S.A. e Sinasa S/A 

Administração, Participações e Comércio. In NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Defesa da 

concorrência e globalização econômica: o controle da concentração de empresas. São Paulo: 

Editora Malheiros, 2002, p. 259. 
286

 Ainda hoje, não possuímos uma teoria dos efeitos no Brasil. Nesse sentido, destacamos: "Não há 

critérios definidos na jurisprudência para aplicação da teoria dos efeitos no Brasil. De acordo com a 

Lei da Concorrência, operações inteira ou parcialmente realizadas no Brasil ou, se realizadas no 

exterior, passíveis de produzir efeitos no Brasil, atendem aos requisitos do teste. As decisões da SG 

envolvendo teste de efeitos têm sido baseadas em análise específicas caso a caso, e o Tribunal do 

CADE ainda não examinou a matéria." 



77 

 

política econômica e industrial (ou seja, a teoria mais técnica e despolitizada
287

)
288

-
289

, 

"havia espaço para uma interpretação da aplicação da lei envolvendo outros objetivos 

de política pública, como preocupação com emprego, comércio exterior e mesmo o 

apoio a campeões nacionais"
290

-
291

. Tais elementos estranhos ao direito concorrencial 

eram legalmente previstos no art. 54 da Lei 8.884/94 sob o manto dos termos "bem 

comum" e "por motivo preponderante da economia nacional". 

Além do grande volume de atos de concentração irrelevantes do ponto de vista 

antitruste, a Lei 8.884/94 se desgatava com (i) a demora para análise de processos 

administrativos; e (ii) a dificuldade de fazer cumprir suas decisões, em decorrência da 

alta litigiosidade enfrentada pelo CADE.
292

 

Ademais, o excessivo volume de atos de concentração prejudicava a capacidade 

de a agência promover a repressão de condutas verdadeiramente anticompetitivas. 

 

Nos últimos anos, grande parte da energia e dos recursos públicos 

empregados pelo SBDC direcionou-se à análise de atos de concentração e 

não de processos administrativos que investigavam condutas abusivas, 

frustrando aqueles que esperavam atuação mais forte para conter as práticas 

predatórias de empresas em posição dominante. 
293

 

 

Buscando solucionar esses problemas, no ano de 2011, a Presidente da 

República promulgou a atual Lei de Defesa da Concorrência (LDC), após muitos anos 

de gestação.
294
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Com a edição da Lei 12.529/11, o controle dos atos de concentração deixou de 

ser ex-post para ser ex-ante. Além disso, extinguiu-se a multiplicidade de guichês e de 

procedimentos para análise de um ato de concentração. As competências da SDE e da 

SEAE foram concentradas na Superintendência-Geral (SG), que também ganhou a 

competência para aprovar operações de menor complexidade concorrencial sem a 

análise obrigatória do Tribunal do CADE.
295

 Os critérios de notificação dos ACs foram 

significativamente alterados, como por exemplo, o requisito de participação do mercado 

que deixou de existir. Tais mudanças impactaram, de forma positiva, as relações entre a 

autoridade antitruste, os agentes econômicos e seus respectivos patronos junto ao 

SBDC
296

. 

Por tudo isso, SHAPIRO e BACCHI argumentam que a Lei 12.529/11 – atual 

Lei de Defesa da Concorrência – corresponde a um bom exemplo de “scanning globally 

ans reforming locally” (expressão criada por David Trubek), uma vez que a 

incorporação de instrumentos antitrustes estrangeiros (incrementalismo das práticas do 

CADE) não se deu de forma parcial e sem respaldo técnico humano para aplicação. Em 

igual sentido, assim se manifestou CARVALHO: 

 
[O] Brasil apostou no método de construção de práticas mais adequadas - 

better practices - durante a implementação da Lei 12.529/11, tentando levar 

em conta a experiência internacional, mas sem enveredar pela importação 

acrítica das chamadas best practices.
297

 

 

Por todo o exposto, a análise histórica da defesa da concorrência no Brasil pode 

ser divida em 6 fases
298

:  
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(1) o período de 1930-1962, durante o qual os primeiros esforços liderados pelo 

Estado para desenvolver indústrias fortes no país foram acompanhados pelas primeiras 

tentativas frustradas de estabelecer regulamentações inspiradas em antitruste; 

(2) o período de 1962-1988, durante o qual foi aprovada legislação 

antimonopólio mais substancial (Lei nº 4.137 / 62), 2 mas nunca totalmente 

implementada. Esta foi a época do regime militar autocrático de 1964, que aprofundou 

os esforços anteriores de industrialização com forte interferência estatel na economia; 

(3) o período 1988-1994, durante o qual a transição para a democracia e uma 

nova constituição trouxe mudanças institucionais que eventualmente abriram as portas 

para o que resultaria em um bem sucedido regime antitruste nos próximos anos; 

(4) o período 1994-2000, durante o qual uma nova lei antitruste foi promulgada 

entre muitas outras reformas institucionais que coletivamente criaram um ambiente 

mais favorável à implementação de uma política efetiva de concorrência; e 

(5) o período 2000-2012, durante o qual as autoridades antitruste tentaram dar 

início a uma mudança significativa em suas prioridades, focando mais nos cartéis e 

abuso de casos de posição dominante, aumentando assim o perfil da lei antitruste aos 

olhos da comunidade empresarial, do público em geral e de outras agências 

governamentais. 

(6) período contemporâneo, iniciado em 2012 com a vigência da Lei. 12.529/11 

até os dias atuais. 

 

Ao longo deste capítulo, vimos como interesse público é incorporado na análise 

antitruste dos atos de concentração. Em especial, pudemos observar que EUA e África 

do Sul ocupam lados diamentralmente opostos nesse debate. Os EUA rechaça a 

aplicação do interesse público em atos de concentração, já a África do Sul possui um 

guia para regular essa matéria. Brasil e União Europeia ocupam posições intermediárias, 

adotando um discurso que permitiria a aplicação excepcional de interesses públicos em 

atos de concentração. 

  

                                                                                                                                               
8.884/1994 é o sistema a posteriori de controle de atos de concentração (c) 12.529/2011 – Atual. In 

Evolução do Antitruste no Brasil, Celso Campilongo e Roberto Pfeiffer (organizadores), Editora 

Singular, 2018. (pág. V) 
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4. ATOS DE CONCENTRAÇÃO 

 

Em termos lógicos, em sede de formação inorgânica de poder econômico, o 

controle preventivo dos atos de concentração é preferível ao controle sancionatório do 

abuso de posição dominante, uma vez que a prevenção no campo da microeconomia 

pode ter efeitos positivos macroeconômicos. Portanto, nesta seara, a efetividade da 

defesa da concorrência dependerá da capacidade da autoridade antitruste em atuar antes 

da formação ou da consolidação de estruturas que concentrem grande poder econômico. 

Dessa forma, ao menos em tese, no Brasil, a reintrodução do controle prévio dos 

atos de concentração pela Lei 12.529/11 aumentaria o enforcement da defesa da 

concorrência, uma vez que atos de concentrações consumados deixam de ser objeto de 

análise do SBDC e, eventualmente, do judiciário.
299

 Nesse sentido, com o controle de 

estruturas prévio, ao menos hipoteticamente, é permitido a autoridade antitruste levar a 

sério os remédios.
300

 

Não por outro motivo, muitos acadêmicos apontam o controle prévio dos atos de 

concentração como a principal alteração introduzida pela Lei 12.529/11.
301

 

Dessa forma, nesse capítulo, apresentaremos as principais alterações legislativas 

em relação ao controle estrutural exercido pelo CADE e, consequentemente, dos 

remédios em atos de concentração. 

Assim dispunha o art. 54, caput e §§ 4º, 7º e 9º da Lei 8.884/94 (antiga LDC): 

 

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.       

§ 4º Os atos de que trata o caput deverão ser apresentados para exame, 

previamente ou no prazo máximo de quinze dias úteis de sua realização, 

mediante encaminhamento da respectiva documentação em três vias à SDE, 

que imediatamente enviará uma via ao CADE e outra à Seae.     (Redação 

dada pela Lei nº 9.021, de 30.3.95) 

§ 7º A eficácia dos atos de que trata este artigo condiciona-se à sua 

aprovação, caso em que retroagirá à data de sua realização; não tendo sido 

apreciados pelo CADE no prazo estabelecido no parágrafo anterior, serão 

automaticamente considerados aprovados.      (Redação dada pela Lei nº 

9.021, de 30.3.95) 
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§ 9º Se os atos especificados neste artigo não forem realizados sob condição 

suspensiva ou deles já tiverem decorrido efeitos perante terceiros, inclusive 

de natureza fiscal, o Plenário do CADE, se concluir pela sua não aprovação, 

determinará as providências cabíveis no sentido de que sejam 

desconstituídos, total ou parcialmente, seja através de distrato, cisão 

desociedade, venda de ativos, cessação parcial de atividades ou qualquer 

outro ato ou providência que elimine os efeitos nocivos à ordem econômica, 

independentemente da responsabilidade civil por perdas e danos 

eventualmente causados a terceiros. 

 

Embora o caput do art. 54 falasse em submissão prévia ou no prazo máximo de 

15 dias úteis, tal faculdade legislativa fez com que, na prática, todas as operações 

econômicas fossem notificadas ao CADE em até 15 (quinze) dias úteis a contar da sua 

consumação.
 
Os atos de concentração eram existentes e válidos independentemente da 

"aprovação" ou "autorização" do CADE
302

. Nesse quadro legislativo, as decisões do 

CADE possuíam natureza meramente declaratória
303

, com eficácia ex tunc.
304

 

A obrigação de comunicar a operação dependia do enquadramento do ato como 

(a) potencialmente prejudicial à livre concorrência [market share de 20%], ou (b) 

questões de faturamento.
305

 

Hoje, o processo administrativo para análise dos atos de concentração 

econômica encontra-se disciplinado no art. 53 e seguintes da Lei 12.529/2011. 

A Resolução n. 2, de 29 de maio de 2012, estabelece todos os documentos e 

informações necessários para a submissão de um ato de concentração. Tal resolução 

prevê dois tipos de procedimentos: rito ordinário e rito sumário (“fast track”). 

O Guia para Análise Econômica de Atos de Concentração Horizontal (Guia H) 

de 2016 indica as etapas da análise (não necessariamente obrigatórias) dos atos de 

concentração pelo CADE.
306

-
307
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São atos de notificação obrigatória:(a) consistir em ato de concentração 

(definição disposta no art. 88 e 90, incisos I a IV, da LDC e Resolução 2/2012 do 

CADE)
308

-
309

; (b) um dos grupos econômicos envolvidos ter registrado, no último 

balanço, faturamento anual de pelo menos R$ 750 milhões, e outro, de pelo menos R$ 

75 milhões; e (c) produzir efeitos no Brasil.  

Diferente da Lei 8.884/94, a atual LDC não mais presume a prejudicialidade à 

livre concorrência com relação à participação de mercado (market share), logo, deixa de 

figurar como um requisito para notificação dos atos de concentração. Ainda de forma 

acanhada, o Guia H propõe o abandono do conceito de mercado relevante e percentuais 

de participação de mercado (concentração econômica) para discutir como o próprio 

mercado funciona. 

Ademais, a LDC (art. 7 da Lei 12.529/11) prevê a possibilidade do Tribunal do 

CADE analisar, de ofício ou por provocação de terceiros (concorrentes e associações de 

consumidores, clientes, e fornecedores e concorrentes), operações que não preenchem 

tais critérios, no prazo de até um ano após o fechamento da operação econômica
310

. 

Após uma análise de admissibilidade do ato de concentração – presente todos os 

documentos e informações previstos no formulário de notificação da Resolução n. 

2/2012 do CADE
311

 – a Superintendência Geral do CADE dará publicidade ao edital do 

ato de concentração no Diário Oficial da União (DOU). Tal medida permite que agentes 

econômicos tomem conhecimento da operação econômica e possam se qualificar como 
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de riscos e resultados entre as partes; e (iv) o contrato possui duração de no mínimo dois anos." 
309

 A lei criou uma isenção ao dever de notificar para contratos associativos, consórcios e joint ventures 

com o objetivo de participar de licitação e os contratos dela decorrentes. 
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 O AC 08700.005959/2016-21 entre Guerbet e Mallinckrodt foi a primeira operação que não preenche 

os critérios de notificação obrigatória analisada pelo Tribunal do CADE nos termos do art. 7º da Lei n. 

12.529/2011. 
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 Embora, o art. 110 do Regimento Interno utilize a expressão "sempre que possível" o requerimento 

será apresentado em conjunto. Tal expressão possui um sentido fraco que no novo contexto perde 

razão de ser, uma vez que o art. 88 da Lei 12.529/11 prevê que o requerimento deverá ser apresentado 

"pelas partes envolvidas na operação". In FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Novos arranjos 

contratuais e controle de estruturas. In: CAMPILONGO, Celso, PFEIFFER, Roberto (Org.). Evolução 

do Antitruste no Brasil. São Paulo: Editora Singular, 2018, 659. 
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terceiros interessados, caso julguem-se diretamente afetados pela possível aprovação do 

ato de concentração. 

A publicação do edital no DOU é o termo inicial do prazo máximo de 240 dias 

(prorrogáveis por 90 dias em circunstâncias específicas) para a análise de Atos de 

Concentração. Tal prazo não será suspenso, nem mesmo por pedidos de informação e 

outras medidas investigativas. 

Em casos de menor complexidade (rito sumário ou fast track), após a publicação 

do edital, os agentes econômicos têm 15 dias para se manifestar.
312

 Na ausência de 

manifestação de terceiros interessados, entendendo que as instruções são suficientes, a 

SG poderá aprovar a operação. Nessa hipótese, dar-se-á publicidade da aprovação. 

Transcorrido novo período de 15 dias, sem a avocação do Tribunal, o ato de 

concentração encontra-se aprovado.
313

 

Contudo, o terceiro interessado pode, no prazo de 15 dias contados da 

publicação da decisão, interpor recurso contra a decisão de aprovação do ato de 

concentração pela SG
314

 (vide também Apêndice G). Nesse caso, o recurso será 

distribuído a um dos 6 conselheiros do CADE, que se classifica como Conselheiro-

Relator, para em até 5 dias da data do protocolo, (i) não conhecer o recurso e determinar 

o seu arquivamento ou (ii) conhecer o recurso e determina (ii-a) a instrução 

complementar ou (ii-b) a inclusão em pauta para julgamento. 

Caso, a SG entenda que o caso sob análise mereça instrução complementar, 

poderá declarar a operação econômica como um ato de concentração complexo.
315

-
316

 

                                                 
312

 Art. 158 do Regimento Interno do CADE. 
313

 Art. 162 do Regimento Interno do CADE. 
314

 Para maiores detalhes sobre a figura do Terceiro Interessado em Atos de Concentração vide: 

ANDERS, Eduardo Caminati, MISALE, Guilherme Teno Castilho e TOBIAS, Carlos Eduardo, 

“Terceiros interessados na Lei 12.529/11: panorama à luz do controle de estruturas. In RODAS, João 

Grandino Rodas (Coord.), Direito concorrencial: avanços e perspectivas, biblioteca de direito e 

economia. vol. 5, livro 2, Editora Prisma, pp. 393-411. 
315

 De forma acertada, a lei não estabelece um momento para declaração de atos de concentração 

complexo Contudo, Leonor Cordovil entende que o momento para que o ato de concentração seja 

declarado complexo é logo após a primeira instrução complementar, se a SG entender que há 

necessidade de realização de uma segunda instrução complementar em decorrência da complexidade 

da operação.  
316

 De acordo como “Manual Interno Da Superintendência-Geral Para Atos De Concentração 

Apresentados Sob Rito Ordinário”, “[e]m regra, os seguintes fatores devem ser sopesados na decisão 

de declaração de complexidade: (i) discussões concorrenciais de mérito complexas; (ii) análise 

apontando possibilidade de remédio, ainda que ao final a análise demonstre desnecessidade de 

restrições. Por outro lado, casos concorrenciais de mérito complexo que efetivamente demandem 

remédio, em regra deverão ser declarados complexos; (iii) casos com discussão de mérito de alta 

complexidade que atinjam 90 dias de prazo. Casos de alta complexidade e/ou com possibilidade de 

remédio que sejam analisados em prazo mais curto podem ensejar a declaração de complexidade antes 
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Nos casos ordinários, especialmente de complexidades média e alta, as CGs 

setoriais deverão apresentar ao Superintendente-Adjunto o planejamento e cronograma 

da instrução do caso. O planejamento deve incluir as seguintes etapas, ao menos, para 

aferição e potenciais diligências de instrução: 

 

A classificação dos atos de concentração entre simples, de média 

complexidade ou de alta complexidade ficará a critério das CGs setoriais e 

não necessariamente guarda relação direta com o grau de concentração da 

operação ou seus efeitos no mercado.
317

 

 

Ou seja, operações simples são analisadas e aprovadas exclusivamente pela SG. 

Operações complexas são investigadas pela SG e julgadas pelo Tribunal do CADE. 

Em casos complexos, é permitido ao Conselheiro Relator autorizar as 

requerentes a realização de atos de concentração econômica antes da aprovação final do 

CADE, sujeitando a operação as condições de não: (i) liquidar ativos, (ii) incorporar ou 

integrar atividades, (iii) demitir funcionários, (iv) fechar lojas ou fábricas, (v) extinguir 

marcas ou linhas de produção e (vi) alterar planos de marketing. 

"A decisão do CADE de aprovar ou rejeitar um ato de concentração não é um 

ato discricionário, mas sim vinculado"
318

-
319

 E, diferentemente, da lei anterior, a 

aprovação dos ACs pode vir a ser de natureza desconstitutiva (ACs não aprovados) 

constitutiva (ACs aprovados sem restrições) ou moditificatica (ACs aprovados com 

restrição). Tanto que, na nova lei do CADE, fala-se em pena de nulidade (ou seja, está 

no plano da validade) para a hipótese de "gun jumping" ou "queimar a largada"
320

 (vide 

                                                                                                                                               
de 90 dias. Por outro lado, qualquer caso de mérito de alta complexidade, sem definição de 

necessidade ou não de aplicação de remédios, que atinja 90 dias de prazo, deverá ensejar discussão de 

necessidade ou não de declaração de complexidade; (iv) exceção: a declaração de complexidade pode 

não ser feita em casos que demandem intervenção, mas que desde o início as partes apresentem 

remédios que solucionem, de forma clara e completa, problemas concorrenciais que não demandem 

instrução complexa para ser solucionados. CADE. Manual interno da superintendência-geral para 

atos de concentração apresentados sob rito ordinário. Brasília: CADE, 2016, p. 22. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias-e-manuais-

administrativos-e-procedimentais/manual-interno-da-sg-para-casos-ordinarios.pdf > Acesso em: 30 

ago 2017. 
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 Ibidem, p. 07. 
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 PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. Defesa da concorrência e bem-estar do consumidor. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 195. 
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 Vide NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Defesa da concorrência e globalização econômica: o 

controle da concentração de empresas. São Paulo: Editora Malheiros, 2002, p. 205. 
320

 O Guia de Gun Jumping indica que o órgão deve levar em consideração os seguintes fatores ao impor 

multa: (i) se a notificação foi voluntária e, se caso negativo, se a operação já havia sido consumada 

quando da notificação; (ii) a natureza da decisão do CADE (i.e., reprovação, aprovação com restrições 

ou aprovação sem restrições); (iii) o tempo transcorrido desde a consumação da operação; e (iv) as 

condições econômicas das partes. O Guia não indica qual o peso será atribuído a cada um desses 
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apêndice I), sendo que na lei anterior, §4º, não havia propriamente uma pena de não 

"submissão” do ato, mas apenas para o descumprimento daquele prazo (aplicação da 

multa).
321

  

Em relação ao interesse público em atos de concentração, cumpre destacar duas 

alterações significativas:  

a) A substituição da expressão "repartição equitativa dos benefícios" (art. 54, § 1º, 

II, da Lei 8.884/1994) por "repasse de parte relevante dos benefícios 

decorrentes" (art. 88, § 6º, II, da Lei 12.529/2011). Tal alteração foi justificada 

pelo relator do PL 3.937-B/2004 pelo risco de "bloqueio de uma grande 

quantidade de operações com efeito líquido largamente positivo ao bem-estar 

social"
322

 (para maiores detalhes vide subcapítulo 6.1.1 deste mestrado).  

b) A exclusão das espécies do gênero interesse público anteriormente previstas no 

Termo de Compromisso de Desempenho (TCD) para o atual Acordo em 

Controle de Concentração (ACC). Contudo, Calixto SALOMÃO FILHO, Paula 

FORGIONI e Tércio Sampaio FERRAZ JR. advogam a possibilidade da 

aplicação de interesse(s) público(s) em atos de concentração, ainda que não haja 

previsão na atual legislação antitruste, em decorrência dos princípios 

constitucionais que regem a ordem econômica e financeira (para maiores 

detalhes vide subcapítulo 5.2 da presente dissertação de mestrado). 

Apesar disso, é prematuro afirmar que, com tais alterações legislativas, o 

controle de estruturas na lei brasileira caracteriza-se pela predominância de interesses 

concorrências em face de outros interesses públicos (política econômica ou industrial, 

bem como interesses trabalhistas e consumeristas). Nesse sentido, Fabio NUSDEU faz a 

seguinte ressalva:  

 

[O]utro aspecto relevante da atual lei é o dos Atos de Concentração, em cujos 

dispositivos fica muito clara a sua finalidade de instrumento de política 

econômica [espécie de interesse público]
323

 

 

                                                                                                                                               
fatores e, na prática, o Tribunal tem considerado o valor da operação como critério de dosimetria em 

casos de fusões e aquisições. 
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 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Novos arranjos contratuais e controle de estruturas. In: 

CAMPILONGO, Celso, PFEIFFER, Roberto (Org.). Evolução do Antitruste no Brasil. São Paulo: 

Editora Singular, 2018, 648. 
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 Disponível em: <http:// www.camara.gov.br/sileg/integras/635240.pdf> Acesso em: 30 ago 2016. 
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Em relação aos remédios em atos de concentração, o recém-publicado Guia de 

Remédios Antitrustes do CADE veio preencher a lacuna legislativa, que existia tanto na 

Lei 8.884/1994 quanto na Lei 12.529/11
324

, em relação aos detalhes para aprovação 

condicionada das concentrações propostas. Tal guia prevê o princípio da 

proporcionalidade (adequação, necessidade e eficiência) dos remédios propostos.
325

 

Na Lei 8.884/94; após a análise e manifestação da extinta SDE e da SEAE, todos 

os atos de concentração eram julgados pelo Plenário do CADE (triplo balcão). Hoje, sob 

a vigência da Lei 12.529/11, apenas são analisados e julgados pelo Tribunal do CADE 

os atos de concentração não aprovados (concentrações econômicas não aprovadas ou 

com proposta de aprovação com restrição) pela SG ou aqueles que, embora aprovados 

pela SG, foram impugnados por terceiros ou avocados por um dos Conselheiros do 

CADE. Dessa forma, o número de atos de concentração submetidos ao Plenário do 

CADE diminuiu drasticamente. 

Contudo, em linhas gerais, quer na antiga, quer na nova Lei de Defesa da 

Concorrência, os números do CADE não mudaram muito. Nesse sentido, em relação 

aos: 

a) Atos de concentração não aprovados 

Embora, o número de atos de concentração não aprovados tenha crescido nos 

últimos anos, os “atos de concentração não aprovados” são ínfimos quando comparados 

ao conjunto de atos de concentração aprovados sem restrições. No “Apêndice B – 

Tabela de Acs Não Aprovados”. Visto que o número de atos de concentração não 

aprovados é inferior a duas dezenas de atos de concentração (vide Apêndice B), cumpre 

novamente destacar as conclusões de THOMPSON: 

 

Na verdade, a rejeição de Atos de Concentração (ACs) na experiência 

brasileira é um evento com pequena concorrência, qual seja, são poucos os 

que não foram aprovados (rejeitados) pelo CADE. (...)Sempre se acredita que 

exista um remédio, seja estrutural, seja comportamental, que possa evitar que 

uma decisão de não aprovação de um Ato de Concentração seja tomada.
326

 

(grifos nossos) 
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 Ibidem, pág. 53. 
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b) Atos de concentração aprovados sem restrição 

 

De acordo com o “Apêndice A: Tabela Acs Aprovados sem Restrição”, 94% dos 

atos de concentração são aprovados sem qualquer tipo de condicionante imposta pela 

autoridade antitruste. Tal fato pode indicar, conforme apresentado no capítulo 2, a 

ineficácia do direito antitruste em atos de concentração em decorrência do papel 

minimalista assumido e exercido pelas autoridades antitrustes, de modo que os 

mercados são dominados por meio de formação inorgânica de poder econômico por atos 

de concentração. 

 

c) Atos de concentração aprovados com restrição 

Ao aprovar o ato de concentração com restrições, a autoridade antitruste 

negociou ou impôs remédios visando mitigar o(s) eventual(is) efeito(s) nocivo(s) do ato 

de concentração sobre o(s) mercado(s) relevante(s) afetado(s), conforme previsto no art. 

61, §1º. 

É digno de nota que: (i) o rol de remédios previsto no art. 61 rol não é taxativo, 

uma vez que há expressa previsão legal no seguinte sentido: “qualquer outro ato ou 

providência necessários para a eliminação dos efeitos nocivos à ordem econômica”; e 

(ii) o art. 61 da Lei 12.529/11 apenas prevê a função saneadora dos remédios antitrustes. 

Em relação aos remédios em atos de concentração sob a vigência da Lei 

8.884/94, os números são um pouco melhores que aqueles inicialmente apresentados 

por MASSINO e SALGADO. 

 

No que diz respeito ao controle de fusões, a taxa de intervenção - ou 

imposição de remédios - foi, durante a vigência da Lei 8.884/94, inferior à 

maioria dos países da OCDE com política antitruste ativa: girando em torno 

de 2% e 3%, contra 5%, de forma mais estável, naqueles países (Clark, 2000 

e OCDE, 2009). A aparente liberalidade do CADE encontra explicação na 

dificuldade de impor remédios estruturais sobre operações já ocorridas, 

situação patente no curso da aplicação da lei e que levou aos esforços de 

aperfeiçoamento da legislação.
327

 

 

Em relação aos atos de concentração aprovados com restrições, esse número é da 

ordem de 468 atos de atos de concentração, a grosso modo, esse valor é inferior a 6% do 

universo de atos de concentração submetidos ao CADE. 
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 MOTTA, Massimo, SALGADO, Lúcia Helena. Política de concorrência: teoria e prática e sua 

aplicação no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015, p. 16. 
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Os números de “atos de concentração aprovados com restrições” (remédios), 

permaneceram inalterados. A diminuição dos atos de concentração submetidos ao 

CADE com a manutenção percentual de remédios aplicados pela autoridade antitruste é 

interpretrado como um grande ganho de eficiência alcançado pela Lei 12.529/11. Nesse 

sentido, destacamos Guilherme de Aguiar FALCO: 

 

É importante destacar que a redução do número de ACs notificados e 

analisados pelo plenário não parece ter prejudicado a eficácia do controle de 

estruturas promovido pelo CADE. Ponderados pela média anual de ACs 

apresentados à agência, a proporção de operações alvo de restrições em 

comparação a tudo que é notificado manteve-se estável após a introdução da 

Lei nº 12.529/11 - em torno de 5% ao ano. Ou seja, apesar de o Tribunal do 

CADE analisar 10 vezes menos casos, ele ainda continua impondo restrições 

a um número similar de operações, o que indica um ganho significativo de 

eficiência.
328

 

 

Contudo, os ganhos de eficiências decorrentes de um melhor desenho 

institucional das competências das autoridades antitruste não refletiram em uma 

melhora substancial da análise dos atos de concentração. Não devemos confundir 

qualidade das decisões antitrustes com celeridade das decisões antitrustes. 
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5. ANÁLISE DOS REMÉDIOS ANTITRUSTES 

 

Inicialmente, cumpre destacar que não existe uma teoria geral a respeito de 

remédios antitrustes, dessa forma, procedemos por tipos e exemplos. Ao longo deste 

capítulo, apresentaremos: (a) as principais questões doutrinárias envolvendo aprovações 

condicionadas de atos de concentração; e (b) os resultados empíricos da análise da 

jurisprudência do CADE, conforme metodologia descrita no item 1.1. 

Para a análise dos remédios antitrustes em atos de concentração é fundamental 

que uma série de variáveis seja ponderada, a presente dissertação de mestrado 

investigará: (i) a autoridade antitruste enquanto tomador de decisão; (ii) a formação de 

imposição da decisão; (iii) a natureza dos remédios; (iv) a finalidade dos remédios; e (v) 

a forma dos remédios; em cotejo com 5 tipos de classificações binárias, 

respectivamente: (i) remédios nacionais vs. remédios globais; (ii) remédios impostos vs. 

remédios negociados; (iii) remédios ortodoxos vs. remédios heterodoxos; (iv) remédios 

saneadores vs. remédios compensatórios; e (v) a tradicional dicotomia dos remédios 

antitrustes em estruturais vs. comportamentais. 

Ante a complexidade da investigação, no fluxograma abaixo ilustramos os tipos 

de remédios antitrustes que a presente dissertação se utiliza para alcançar os objetos 

supramencionados: 
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Fig. 2 – Fluxograma  dos Remédios Antitrustes 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Feita a “taxonomia dos remédios”, é importante ressaltar que o debate 

acadêmico sobre remédios em atos de concentração ainda está centrado na classificação 

dicotômica “estruturais vs. comportamentais”, e nos custos da autoridade antitruste (em 

especial, os custos de monitoramento) e das requerentes na aplicação dos remédios 

concorrenciais. 
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A presente dissertação propõe o deslocamento do eixo deste debate para a 

classificação feita entre “remédios estritamente concorrenciais (remédios ortodoxos) vs. 

remédios não estritamente concorrenciais (remédios heterodoxos)”, pois tal 

classificação desafia os limites do próprio direito antitruste frente aos princípios da livre 

iniciativa e da livre contratação. 

Tendo em vista que o cerne do trabalho são os remédios antitrustes heterodoxos 

em atos de concentração, trataremos destes remédios no próximo capítulo. 

No subcapítulo “Remédios Nacionais vs. Remédios Globais” discutiremos a 

extensão dos remédios antitrustes e a possibilidade de cooperação das autoridades 

concorrenciais no desenho de remédios em atos de concentração. Em “Remédios 

Impostos vs. Remédios Negociados”, analisaremos a propensão dos agentes econômicos 

em aceitar remédios heterodoxos para que os atos de concentração sejam aprovados, 

ainda que com restrições, pelas autoridades antitrustes. No subcapítulo 5.3, em face da 

classificação dos remédios em saneadores e compensatórios, analisaremos os princípios 

que incidem sobre remédio antitruste. Ao trabalhar a classificação binária “estruturais 

vs comportamentais”, analisaremos a aplicação ou modus operandi dos remédios em 

atos de concentração). 

Por fim, encerramos este capítulo com a análise das principais questões 

envolvendo o monitoramento dos remédios em atos de concentração. 

 

5.1 Remédios Nacionais vs. Remédios Globais 

 

O termo “remédios globais” aplica-se as medidas administrativas, impostas ou 

negociadas por autoridade(s) antitruste(s), em concentrações econômicas 

transfronteiriças, que visam preservar efeitos positivos e/ou sanar efeitos negativos em 

mercados sob diferentes jurisdições
329

. Ou ainda, os remédios globais são medidas 

administrativas aplicadas por autoridade antitruste para além do seu território nacional 

(com ou sem a cooperação de autoridade(s) antitruste(s) estrangeira(s)). Quando o 

remédio é imposto ou negociado por uma única autoridade antitruste, o termo “remédio 

global” pode ainda ser substituído por “remédios extraterritoriais”. 
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Em oposição, e para fins do presente trabalho, remédios nacionais são medidas 

administrativas aplicadas pelo CADE no Brasil. 

Isto posto, destacamos que a classificação binária “remédios nacionais vs. 

remédios globais” pode ser utilizada para a análise dos remédios heterodoxos de duas 

formas distintas: 

a) grau de incidência dos remédios heterodoxos de acordo com tomador de 

decisão: a hipótese principal é que os remédios discutidos por autoridades 

antitrustes tendem a ser ortodoxos ou estritamente concorrenciais, pois haveria 

um “comedimento” por parte das autoridades antitrustes frente aos seus pares, e 

consequentemente, uma menor probabilidade de soluções para além dos 

problemas concorrencialmente identificados; e 

b) grau de incidência dos remédios heterodoxos em relação à dimensão espacial 

das medidas administrativas antitrustes: ao ampliar a análise dos mercados 

afetos pelo ato de concentração (ampliando assim as informações e interesses 

envolvidos), espera-se uma maior incidência dos remédios heterodoxos (não 

estritamente concorrenciais) aplicados pela autoridade antitruste. Portanto, aqui 

a hipótese principal é no sentido oposto ao anteior. 

Segundo KOVACIC
330

, com a globalização – aumento do fluxo do comércio 

internacional e consequente acirramento das pressões competitivas entre países – foi 

possível observar: (i) o crescimento dos investimentos internacionais em economias 

emergentes ou em transição (ex-socialistas, ex-colonias, etc); (ii) a expansão do direito 

antitruste em países em desenvolvimento
331

-
332

, (iii) a aplicação extraterritorial da lei 

antitruste; e (iv) o aumento da influência da UE no direito antitruste ao redor do mundo. 
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Portanto, a globalização tem fomentado, por meio de investimentos diretos, a 

notificação de atos de concentração para autoridades antitrustes recém-criadas. Tal 

fenômeno tem igualmente colaborado para que remédios globais sejam aplicados em 

concentração econômicas transfronteiriças, bem como remédios heterodoxos sejam 

aplicados por autoridades concorrenciais, sem tradição antitruste, ou economias em 

transição (ex-socialistas, ex-colonias, etc). 

Além disso, com a expansão do direito antitruste, em especial do aumento do 

número de países com sistemas de notificação prévia de atos de concentração, é 

possível que um ato de concentração transfronteiriço seja analisado concomitantemente 

por mais de uma autoridade antitruste. A cooperação entre as autoridades antitrustes tem 

auxiliado a negociação, a concepção e a aplicação dos remédios globais em atos de 

concentração
333

, permitindo até um monitoramento comum, dado por único trustee.
334

 

A cooperação (incluindo as simples trocas de informações) entre as autoridades 

antitrustes é muito importante para dirimir potenciais conflitos que surjam na imposição 

ou na negociação de remédios globais, tais como: (i) conflitos sobre a necessidade ou 

não de remédios em concentrações econômicas transfronteiriças; ou (ii) conflitos sobre 

o conteúdo dos remédios antitrustes que devem ser adotados pelas autoridades 

antitrustes relevantes.
335

 Ou seja, a cooperação é de suma importância para a harmonia 

entre os remédios aplicados pelas autoridades antitrustes nacionais ou comunitária e, 

consequente, efetividade. 

A cooperação entre autoridades antitrustes nacionais tem se tornado um 

importante instrumento na análise de atos de concentração com efeitos internacionais.
336

 

Dessa forma, Ana Maria NUSDEU estabelece os seguintes requisitos para a aplicação 

conjunta de remédios em atos de concentração:  

 

O funcionamento desses acordos de cooperação em atos de concentração 

depende da concordância das partes, das autoridades nacionais e da 

uniformidade de seus interesses com relação à concentração. Se houver 

consenso sobre a necessidade de ajudar a operação para torná-la mais 
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competitiva, ou mesmo de desautorizá-la, a cooperação poder ser muito bem 

sucedida. O mesmo não ocorre quando houver conflito de interesses entre os 

dois países com relação à operação, o que é algo previsível em mercado que 

envolvam alta tecnologia e concorrência global, nos quais as questões de 

política industrial interferem mais diretamente na operação. Um exemplo 

desse tipo de discordância teve lugar no ato de concentração entre a Boeing e 

a McDonell Douglas, no qual a Comissão da Comunidade Europeia viu 

grande ameaça à concorrência na operação, a qual, por sua vez, foi avaliada 

diferentemente pelas autoridades norte-americanas. Dada a importância da 

indústria envolvida, o episódio contou até mesmo com pressões de Chefes de 

Estado, politizando a questão.
337

 

 

Embora fora do escopo do presente trabalho, destacamos que a obrigação de 

múltiplas notificações de uma operação econômica em várias jurisdições, implica em 

um ônus proporcional ao tamanho da operação. Dessa forma, afim de diminuir suposto 

ônus da concentração econômica, hoje, discute-se a criação de um único “balcão” (“one 

stop shop”) para evitar os múltiplos custos de várias notificações, bem como possíveis 

decisões divergentes/conflitantes das autoridades antitrustes. Nesse sentido, há quem 

defenda que a Organização Mundial do Comércio (“OMC”) deva sediar uma autoridade 

antitruste internacional.
338

 Outros, propõe uma espécie de harmonização das legislações 

(“one-size-fits-all”) para a disciplina dos atos de concentração. Ou ainda, tratados de 

colaboração das autoridades antitrustes visando à solução de problemas oriundos da 

extraterritorialidade dos atos de concentração.
339

 

Para KOVACIC, organizações regionais como Mercosul, Pacto Andino, 

ASEAN, APEC, USMCA (antigo NAFTA) e a própria Organização Mundial do 

Comércio (OMC), poderiam fornecer estruturas para a notificação e compartilhamento 

de informações pré-fusão, explorando aspectos processuais e substantivos da política 

antitruste. o tratamento do comportamento da empresa dominante, práticas de 

distribuição e fusões.
340

 

Recentemente, no Guia de Remédios Antitrustes, o CADE descreveu o 

procedimento para troca de informações confidenciais de atos de concentração com 
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notificações paralelas em outras jurisdições – “waiver para contato com autoridades 

estrangeiras”.
341

 

Por fim, KOVACIC chama atenção para o aumento da influência da UE no 

direito antitruste ao redor do mundo. Segundo o autor, as normas da UE fornecem um 

quadro mais flexível para alcançar objetivos políticos e sociais que vão além de alcançar 

maior eficiência.
342

 Em comparação com a jurisprudência e política dos EUA, é 

provável que o modelo de antitruste da UE (1) defina os mercados relevantes de forma 

mais restritiva; (2) encontre poder de mercado substancial em patamares mais baixos de 

participação de mercado; (3) refleta a solicitude pelo bem-estar de concorrentes 

individuais, em vez de se concentrar mais em um efeito de transação nas escolhas 

disponíveis aos usuários em geral.
343

 Em suma, para KOVACIC, a legislação antitruste 

comunitária europeia influenciaria positivamente a aplicação de remédios heterodoxos. 

No Brasil, o controle a priori dos atos de concentração permite ao CADE 

analisar e julgar atos de concentração de maneira simultânea com outras jurisdições e, 

consequentemente, discutir possíveis remédios de maneira coordenada (remédios 

globais).
344

 Tal possibilidade foi observada nos dois primeiros ACCs celebrados pelo 

CADE em maio de 2013
345

, em ambos os casos o CADE e a Comissão Europeia 

cooperaram na instrução dos processos e no desenho do remédio antitruste. 

Roaming/Syniverse foi o primeiro caso em que o CADE e a União Europeia 

trabalharam juntos na aplicação de um remédio. 
346

 

Em relação aos remédios globais, o CADE tende a incorporar obrigações 

estabelecidas por autoridades internacionais aos ACCs, não apenas para ressaltar os 
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remédios aplicados em outras jurisdições, mas também para reforça-los. Na operação 

entre Continental AG e Veyance Technologies, Inc. no mercado de correias 

transportadoras de cabo de aço no Brasil e no mercado original de molas pneumáticas, o 

ACC estabeleceu um prazo máximo para o desinvestimento nos Estados Unidos que 

não constava do acordo original celebrado com o DOJ.
347

 Na verdade, os remédios 

foram os mesmos negociados com a autoridade americana, contudo, foram adotadas 

medidas para diminuir os custos de monitoramento do remédio
348

. 

Ante o exposto, o mapeamento dos remédios antitrustes em atos de concentração 

demonstra que os remédios globais ainda são numericamente inexpressivos na 

jurisprudência do CADE, contudo, é possível verificar uma tendência de crescimento 

gradual da aplicação desses remédios pela autoridade antitruste pátria.  

 

5.2 Remédios Impostos vs. Remédios Negociados 

 

Os remédios antitrustes enquanto intervenções administrativas podem ser: (a) 

aplicados unilateralmente pela autoridade antitruste (remédios impostos); ou (b) frutos 

de acordos entre a autoridade concorrencial e os agentes econômicos envolvidos no ato 

de concentração (remédios negociados). 

Hoje, a composição negociada dos remédios em atos de concentração encontra-

se disciplinada pelo art. 125 do Regimento Interno do CADE que prevê o Acordo de 

Controle de Concentrações (ACC). Contudo, tendo em vista que a presente dissertação 

de mestrado investigará a aplicação dos remédios negociados na vigência da antiga lei 

de defesa econômica (Lei 8.884/94), o Termo de Compromisso de Desempenho será 

equiparado ao ACC. 

De acordo com SALGADO, os remédios negociados (introduzidos pela Lei 

8.884/94 por meio do Termo de Compromisso de Desempenho) foi a fórmula 

encontrada pelo legislador pátrio de compatibilizar "interesses legítimos de 
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investimento privado, rentabilidade, busca de modernização e geração de eficiência, 

com os objetivos da sociedade de manutenção do processo competitivo"
349

 

Embora os remédios tenham sido inicialmente estipulados unilateralmente pelo 

CADE,
350

 é cada vez mais comum à negociação de remédios junto à SG ou ao Tribunal 

do CADE. Atrasos na decisão final podem prejudicar transações e afetar o preço das 

ações e outros bens (time-sensitive). Contudo, apenas o tempo é capaz de garantir que 

todas as partes envolvidas e afetadas participem do processo decisório.
351

 

A autoridade antitruste está vinculada a aplicação de remédios em atos de 

concentração quando existir um ou mais danos à instituição concorrencial e a operação 

econômica possuir resultado líquido positivo de eficiências. Contudo, os remédios 

negociados são discricionários, ou seja, cabe, após juízo de oportunidade e 

conveniência, ao SG/Relator do Ato de Concentração iniciar as tratativas para um 

remédio e ao Tribunal do CADE aprovar ou não tais remédios. 

A assimetria de informações entre a autoridade antitruste e os agentes 

econômicos é um ponto a ser vencido no desenho de um remédio antitruste, uma vez 

que os agentes econômicos possuem informações mais completas sobre o mercado 

relevante em que atuam. 

Em relação à oportunidade de celebração dos ACCs, a assimetria de informações 

é grande incentivo para as autoridades antitrustes. 

Nesse sentido, destacamos que os ACCs são inoportunos quando a autoridade 

antitruste encontra-se em plenas condições de impor unilateralmente remédios, sem o 

auxílio dos agentes econômicos envolvidos. Ou seja, quando inexistir dúvida relevante 

sobre qual melhor remédio antitruste deve ser aplicado ao caso concreto, remédios 

negociados são desnecessários.  

Os ACCs são também inconvenientes ou inadequado quanto não são capazes de: 

(a) solucionar os problemas concorrenciais identificados; e/ou (b) preservar as 

eficiências decorrentes da concentração sob análise. 
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SOARES, ZUCCOLO e LIMA afirmam que, após a vigência da Lei 12.529/11, 

houve uma sofisticação da prática do CADE em termos de remédios negociados.
352

 

Abaixo são destacadas algumas características dos ACCs:
353

 

 

I- O CADE poderá receber as propostas de ACC desde o momento da notificação 

até 30 dias após a aprovação pela Superintendência Geral do CADE (SG) 

 

O art. 165 do Regimento Interno de CADE (RICADE) prevê, entre outras 

disposições, que o CADE e as Requerentes poderão negociar os termos do ACC, desde 

o momento da notificação até 30 (trinta) dias após a impugnação da operação pela SG, 

sem prejuízo da análise de mérito da operação.  

Contudo, de acordo com SOARES, ZUCCOLO e LIMA, na prática, os agentes 

econômicos esperam a primeira manifestação conclusiva da SG para iniciar a discussão 

de um possível remédio.
354

 Ainda, segundo os autores, em relação ao tempo para 

aprovação da operação, essa é a estratégia mais adequada e eficiente, uma vez que a 

AAGC já possui maior familiaridade com o caso. 
355

 Obviamente que a apresentação de 

sugestões de remédios, tão logo quando possível, agiliza a escolha do remédio adequado 

e, consequentemente, a aprovação da operação
356

. 

 

II- As propostas do ACC após negociadas com a SG deverão ser submetidas à 

aprovação do Tribunal do CADE (Tribunal); 

 

De acordo com o artigo 13 da Lei 12.529/11, os Acordos em Controle de 

Concentração (ACC) podem ser "conduzidos" pela SG. Contudo, visto que ao "Tribunal 
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do CADE" compete a decisão final sobre o ACC (art. 9º, V, da Lei 12.529/11), a praxe 

é que os termos dos acordos sejam discutidos entre os Conselheiros e as Partes da 

Operação. Não raro, as sugestões feitas pelas partes são incorporadas no acordo.
357

 

De acordo com o Manual Interno Da Superintendência-Geral Para Atos De 

Concentração Apresentados Sob Rito Ordinário: 

 

[A] SG terá maior interesse em negociar um acordo especialmente se 

atendidos os seguintes critérios: (i) os problemas concorrenciais levantados 

possuam resolução razoavelmente simples; ou (ii) caso os problemas sejam 

complexos, os remédios tenham cunho estrutural ou, caso sejam 

comportamentais, sejam de fácil operacionalização, monitoramento e 

resolvam claramente os problemas encontrados.
358

 

 

III- O ACC pode ser rejeitado caso haja falta de informações suficientes para a 

análise da proposta; 

 

De acordo com o Manual Interno Da Superintendência-Geral Para Atos De 

Concentração Apresentados Sob Rito Ordinário é salutar que  

 

"[t]anto na Superintendência Geral quanto no diálogo com o Conselheiro-

Relator, com vistas a respeitar o princípio da proporcionalidade, antes do 

início da discussão de remédios, a autoridade deverá apresentar os potenciais 

problemas concorrenciais identificados, ainda que em âmbito preliminar, 

dando oportunidade para as partes apresentarem esclarecimentos adicionais. 

No Tribunal, a negociação de remédios deverá ser iniciada com o 

Conselheiro-Relator, sem prejuízo de as Requerentes poderem apresentar a 

operação aos demais Conselheiros a qualquer tempo."
359

 

 

Para aferir a possibilidade e efetividade da implementação de um remédio, 

recomenda-se a realização de instrução específica, junto a terceiros, sobre as propostas 

de restrições.
360
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São fontes relevantes de informações para a análise do AC informações 

advindas das requerentes, dos consumidores, das concorrentes, dos 

fornecedores, das agências reguladoras, dos sindicatos e associações, dos 

ministérios executivos, dos especialistas do mercado, dos institutos setoriais, 

entre outras fontes.
361

 

 

O terceiro interessado cujos interesses possam ser afetados pelo ato de 

concentração deve apresentar pedido de intervenção no prazo de 15 dias após a 

publicação do edital, nos termos do artigo 118 do Regimento Interno do CADE."
362

 

As autoridades antitrustes testam regularmente as soluções propostas e 

contactam terceiros, em especial fornecedores, clientes e concorrentes, para 

compreender melhor a estrutura concorrencial dos mercados.
363

 

 

IV- Na negociação do ACC, a SG e o Relator (do Tribunal) poderão solicitar 

assistência de órgãos auxiliares ao CADE; 

 

De acordo com o Manual Interno Da Superintendência-Geral Para Atos De 

Concentração Apresentados Sob Rito Ordinário: 

 

Em regra, as negociações e a finalização do ACC deverão ser efetuadas 

dentro do prazo de 120 dias, podendo ser debatido com o Tribunal a 

manutenção do caso na SG por prazo adicional (com dilação formal ou não), 

especialmente caso vislumbre-se chances de sucesso no acordo 

 

V- Há maior flexibilidade nos remédios negociados 

 

Caso haja descumprimento de qualquer compromisso firmado, haverá aplicação 

de multa e demais penalidades previstas em lei e para aquelas que não há previsão legal, 

são geralmente estipuladas multas gerais a parte. Uma falta não remediada no prazo de 

30 dias após caracterizada a infração, poderá ser entendida como descumprimento 
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injustificado do ACC, podendo implicar a revisão da aprovação do CADE
364

, sem 

prejuízo de o CADE adotar as medidas necessárias para a execução do compromisso 

pela via judicial
365

. 

Há ainda a possibilidade do Tribunal do CADE (i) conceder uma prorrogação 

dos prazos previstos no acordo; ou ainda (ii) excluir, alterar ou substituir, em 

circunstâncias excepcionais, uma ou outra obrigação prevista, desde que haja um pedido 

das compromissárias com justificativa satisfatória. 

John Kwoka destaca alguns mitos sobre remédios em atos de concentração, 

quais sejam: (i) remédios negociados são mais restritivos que remédios impostos, uma 

vez que as autoridades antitrustes procuram negociar remédios maiores que poderiam 

ser impostos pelo Tribunal
366

; (ii) a autoridade antitruste é muito rígida na negociação 

dos termos dos remédios negociado, tal rigidez é igualmente observada em remédios 

fix-it-first
367

; 

Há um receio significativo de que os ativos a serem alienados possam ser 

desperdiçados pendentes de alienação (como nos desinvestimentos em supermercados); 

onde é claro que há muito poucos compradores aceitáveis; e onde há a preocupação de 

que o pacote de ativos - menos que um negócio em andamento - possa não ser suficiente 

para suportar operações viáveis.
368

 

Mesmo que a negociação de um recurso viável leve um tempo considerável, o 

intervalo de tempo é marginal quando medido em relação à perda permanente da 

concorrência e aos consumidores envolvidos em uma fusão ilegal consumada. 

 

VI- A versão pública do ACC será disponibilizada no website do CADE durante 5 

anos a contar de sua celebração; 

 

Hoje, inexiste a obrigatoriedade de publicação da minuta de ACCs, isto pode 

dificultar o controle da sociedade civil sobre o conteúdo desses acordos, incluindo os 

                                                 
364
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365
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terceiros interessados qualificados
369

 A perda da publicidade – valor democrático 

reconhecido – fere o Estado Democrático de Direito. 

A falta de transparência dos termos dos ACCs pode minar os mecanismos de 

prestação de contas (accountability). Vinícius Marques de CARVALHO indica 

"investimentos em ferramentas que permitam uma avaliação quantitativa e qualitativa 

dos efeitos de intervenções específicas em casos de concentração e de condutas, com o 

obejtivo de aprimorar as intervenções futuras", como uma das três frentes para o 

aumento de accountability da Política de Defesa da Concorrência (PDC) no Brasil.
370

 

Em comparação à União Europeia, o déficit de controle social sobre o conteúdo 

dos ACCs é gritante. O regulamento europeu assegura a oportunidade de voz (e, 

consequentemente, de serem ouvidos) dos representantes constituídos dos trabalhadores 

das empresas envolvidas no AC. 

Nesse sentido, ressaltamos a crítica formulada por Paula FORGIONI: “Nossa 

lei, retirou qualquer referência à consideração de impactos sociais, como nível de 

emprego, nas tratativas entre a Administração e Administrado”
371

  

 

VII- Em tese, decisões negociadas estão menos sujeitas a questionamentos na esfera 

judicial. 

 

Até o presente momento, não há notícia de eventual judicialização de um ACC. 

Em capítulo introdutório do livro em epígrafe, discute-se se há uma jurisdição 

una. Em linhas gerais, os autores entendem que, em termos fáticos, não:  

 

tendo em vista a frequência deferência das Cortes Superiores ao carácter 

técnico e complexo do conteúdo das decisões das agências, com resistência 

dos juízes em reavaliar o mérito da política pública envolvida nessas 

decisões, sugere-se que, apesar da unicidade da jurisprudência prescrita pela 

Constituição Federal de 1988 (art. 5º, XXXV), as autarquias, em seu papel 

judicante, atuariam de facto como jurisdição paralela.
372
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Além disso, "a frequente confirmação das decisões das agências e do CADE não 

se faz sem antes submeter as partes - o Estado e os agentes econômicos - a uma 

litigância penosa [ou seja, com alto grau de insegurança ou alto indicador de incerteza 

que mede o número de vezes em que o processo judicial muda de status - as decisões 

administrativas vacilam entre suspensões (geralmente cautelares) e reestabelecimento de 

seus efeitos em diferentes graus recursais] e demora [o tempo médio de tramitação dos 

processos é de 36 meses  e 54 meses para o CADE]”
373

 

Em relação às dúvidas sobre o escopo da revisão judicial em atos de 

concentração, destaca-se que: "O Caso Nestlé/Garoto é bastante ilustrativo a esse 

respeito. Em fevereiro de 2004 o CADE determinou a desconstituição da aquisição da 

Garoto pela Nestlé, duas empresas líderes no mercado de chocolates. Em maio de 2005 

foi determinada antecipação de tutela para suspender os efeitos da decisão do CADE, de 

modo que as empresas puderam executar a integração de seus ativos. A sentença de 

primeira instância foi proferida em março de 2007, concluindo que a operação teria sido 

aprovada por decurso de prazo dada a nulidade das diligências instrutórias efetuadas 

pelo CADE, que não continham motivação. Houve apelação pelo CADE ao Tribunal, 

que emitiu sua decisão apenas em 2009, determinando que o processo fosse novamente 

julgado pelo CADE, por entender que não caberia ao Judiciário uma decisão que 

comportasse ato positivo, como seria a consequência da anulação das diligências com a 

aprovação da operação por decurso de prazo. Até hoje o CADE não deliberou sobre a 

operação, que já se encontra de fato consumada de modo irreversível."
374

 

 

Nesse sentido, observa-se uma tendência natural dos agentes regulados em 

questionar judicialmente atos da agência apenas em última instância, dada a 

percepção de que o questionamento frequente poderia prejudicar a relação 

institucional entre regulador e regulado.
375

 

 

Em um levantamento feito pela Internacional Competition Network (ICN - 

2006), entre 17 países analisado, aqueles de admitem a revisão judicial representam 

uma minoria (23,5%). Na maioria dos países, o Judiciário tem poder para reverter a 

decisão dasautoridades de defesa da concorrência (76,5%). Esses países se subdividem 
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entre aqueles em que o Judiciário tem poder para reverter a decisão (47,1%) e aqueles 

em que o Judiciário pode decidir entre reverter a decisão ou, a exemplo do Caso 

Concentração no Mercado de Chocolates, mandar o caso de volta para as autoridades de 

defesa da concorrência (29,4%).  

Em termos gerais, de acordo com ICN, a revisão judicial do controle estrutural 

(atos de concentração) exercido pelo CADE é inferior aos casos envolvendo o controle 

de condutas (atos anticoncorrenciais unilaterais ou colusivos). Em 77,8% dos países 

pesquisados, as decisões são sempre implementadas. Quando não são implementadas, é 

porque houve algum tipo de intervenção judicial que, normalmente, questionam os 

méritos das decisões administrativas (dificilmente modificadas pelo Judiciário), e em 

menor frequência o procedimento. 

 

Essa percepção não é positiva do ponto de vista do controle judicial da 

atuação das agências, pois a expectativa de que o judiciário é pouco 

procurado e que, quando o é, raramente modifica as decisões, pode abrir 

espaço para a politização das agências e para o arbítrio, protegido pelo véu da 

discricionariedade e da complexidade técnica das decisões.
376

 

 

VIII- O SBDC deixou de prever expressamente a análise de interesse público na 

celebração de ACCs 

 

É importante recordarmos que art. 58 da Lei n. 8.884/94 (Antiga Lei de Defesa 

da Concorrência) previa expressamente, para além das condições previstas no art. 1º, a 

análise do o grau de exposição do setor à competição internacional e os interesses dos 

trabalhadores na formulação de compromisso de desempenho.
377

-
378

 

Nesse sentido, destacamos Ana Maria NUSDEU:  

 

A regra do § 1º do art.58, por sua vez, reabre uma possibilidade menor de 

atenção a essas questões de sensibilidade econômica e social no 

estabelecimento dos compromissos de desempenho.
379
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De acordo com CABRAL, nos primeiros anos da Lei 8.884/94, os remédios 

negociados possuíam natureza heterodoxa e função claramente compensatória, 

conforme destacamos a seguir:  

 
Os primeiros TCDs firmados pelo CADE se destinavam, em geral, a garantir 

a efetivação das eficiências alegadas pelas requerentes. A partir de um 

entendimento bastante alinhado à interpretação literal da Lei nº 8.884/94, 

tratava-se de dar credibilidade a alegações das requerentes de que os efeitos 

líquidos da operação seriam positivos sem que, muitas vezes, ficassem 

evidente o prejuízo concorrencial decorrente da operação. Assim, eram 

frequentes as referências a metas de investimentos, redução de custos, 

aumento de produtividade, melhorias de qualidade, nível de emprego, 

incrementos nas exportações, entre outros.
380

 

 

A consciência dessa prática pela própria autoridade pode ser observada no 

seguinte trecho do Relatório de Gestão de 1997 do CADE: 

 

Além disso, a orientação geral foi de evitar Compromissos de Desempenho 

de eficiências, os quais podem implicar interferências indevidas nas decisões 

do setor privado, sem impacto relevante na concorrência. O entendimento do 

Plenário do CADE tem caminhado cada vez mais no sentido de 

compromissos estruturais e de conduta, os quais geram impactos mais diretos 

sobre a concorrência.
381

 

 

O trecho acima é um forte indício que: (a) ao menos no início da vigência da Lei 

8.884/94, o Termo de Compromisso de Desempenho (TCD) foi amplamente utilizado 

como um remédio heterodoxo e compensatório; e (b) os conselheiros da época julgavam 

os remédios heterodoxos e compensatórios como medidas potencialmente inadequadas 

– “podem implicar interferências indevidas nas decisões do setor privado” – e 

desnecessárias – “sem impacto relevante na concorrência”. Em outras palavras, a 

passagem sob análise indica o alinhamento do discurso da autoridade antitruste pátria a 

época com as boas práticas dos princípios norteadores dos remédios concorrenciais 

descrito no item 5.3. 

Ante o exposto, resta a seguinte pergunta: Após a “orientação geral” 

mencionada, o Plenário do CADE e, posteriormente, o Tribunal do CADE deixaram de 

negociar remédios de natureza heterodoxa (com funções saneadoras e compensatórias)? 
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A principal hipótese para a pergunta formulada é que o CADE vem negociando 

remédios heterodoxos com funções saneadoras e compensatórias a despeito de um 

discurso oficial em sentido contrário.  

Nesse sentido, KOVACIC afirma que em economias de transição remédios 

negociados são utilizados para promover a realização de outros objetivos, como a 

obtenção de compromissos que a entidade fusionada adquira alguma percentagem de 

insumos de produtores nacionais (conteúdo local).
382

 

Em igual sentido, no artigo “A preliminary Assessment of Merger Remedies in 

the EU Electricity Sector”, apresentado em simpósio organizado pela École des Mines 

(Paris), em 4 de outubro de 2001, François LÉVÊQUE constata, após analisar as 

decisões da Comissão Europeia em fusões e aquisições do setor elétrico, uma espécie de 

“oportunismo” da autoridade antitruste europeia na condução dos atos de concentração, 

qual seja, o aceite pelas requerentes de remédios não necessariamente indispensáveis 

para a mitigação dos efeitos anticompetitivos da operação no mercado relevante 

analisado, a fim de não prejudicar a aprovação da operação. 

No “Apêndice D”, apresentamos o resultado do mapeamento dos remédios 

negociados. Em relação aos remédios negociados, fez-se a seguinte diferenciação: (i) 

TCD/ACC negociado previamente a análise do Plenário do CADE/Tribunal do CADE e 

(ii) TCD/ACC apresentado após o voto do relator. Entende-se que tal distinção é 

necessária, pois nos remédios negociados após a leitura do voto relator, a margem de 

negociação das requerentes é menor do que na situação pretérita, especialmente nos 

casos dos TCDs aprovados sob a vigência da Lei 8.884/94. 

Ante o exposto, em relação à forma de aplicação da decisão, temos as seguintes 

modalidades: (i) restrição aplicada unilateralmente; (ii) TCD/ACC negociado 

previamente a análise do Plenário do CADE/Tribunal do CADE; e (iii) TCD/ACC 

apresentado após o voto do relator.  

Contudo, a ausência de expressa previsão legal não impede que os ACCs 

possam, com base nos princípios previstos na Constituição Federal, incluir os interesses 

dos trabalhadores
383

 e outros interesses sociais. Nesse sentido, apresentamos o 

posicionamento de FERRAZ JR.: 
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Como já transcorrido alhures, a análise do caso concreto também não pode 

deixar de considerar a valorização do trabalho e a dignidade da pessoa 

humana, conforme ditames da justiça social (art. 170, caput, da CF/1988). É 

por isso que, no art. 1º da Lei em questão a função social da propriedade 

parece com um dos parâmetros a relevar na prevenção e repressão de 

infrações à ordem econômica. Em obediência a esses contornos, na Lei 

anterior, 8.884/94, o seu art. 58, §1º, dispunha que, na definição do 

compromisso de desempenho, deveriam ser levadas em consideração: (a) o 

grau de exposição do setor à competição internacional; (b) as alterações no 

nível de emprego; e (c) entre outras circunstâncias relevantes (que 

consideramos, a título de exemplo: desenvolvimento econômico, erradicação 

da pobreza em determinada região, soberania nacional, etc). Infelizmente, 

esses balizadores não foram reproduzidos na nova lei (mesmo que não tivesse 

havido o veto ao art. 92, "Acordo em Controle de Concentrações"), mas isso 

não prejudica o racicínio presente, porque decorre da Constituição Federal.
384

 

 

Ademais é imprescindível que os ACCs preservem o interesse público, pois, do 

contrário, sedimentariam o elevado grau de concentração identificado nos mercados 

relevantes analisados.
385

 

Por fim, a análise comparativa dos apêndices “C” e “D”, nos permite afirma que, 

desde a vigência da Lei 12.529/11, a incidência dos remédios negociados teve um 

aumento exponencial na jurisprudência do CADE, de modo a superar os remédios 

impostos pela autoridade antitruste: 

 

Fig. 3 – Remédios Impostos vs. Remédios Negociados 

 

Fonte: Elaboração própria 
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5.3 Remédios Saneadores vs. Remédios Compensatórios 

 

Conforme descrito na Introdução, a classificação binária “remédios saneadores 

versus remédios compensatórios” foi desenvolvida no voto vista da Ex-Conselheira 

Lúcia Helena SALGADO no AC. n. 0058/95. 

Ainda de acordo com os preceitos (critérios classificatórios) expostos em nota 

introdutória, a conceituação dos remédios saneadores e compensatórios por SALGADO 

são imprecisos, visto que mescla a natureza e a finalidade dos remédios em atos de 

concentração. No próximo capítulo veremos que a natureza dos remédios é melhor 

compreendida sob a ótica da classificação “ortodoxos vs. heterodoxos”, dessa forma, a 

classificação “saneadores vs. compensatórios” fica reserva a finalidade dos remédios 

antitrustes. 

Fundamentada na tripla drenagem monopolista desenvolvida por SALOMÃO 

FILHO, a dissertação de mestrado reconhece que tantos os remédios saneadores quanto 

os remédios compensatórios podem desafiar o nexo causal entre o ato de concentração e 

danos estritamente concorrenciais, ou seja, ambos podem ser de natureza heterodoxa. A 

título ilustrativo, podemos citar os respectivos remédios saneadores e compensatórios 

heterodoxos: (i) obrigação de não realizar demissões em massa após a realização do ato 

de concentração; e (ii) obrigação de investir em pesquisa e desenvolvido de um novo 

produto não afetado pela operação econômica. 

Isto posto, passamos para análise das finalidades dos remédios antitrustes em 

atos de concentração com o auxílio da classificação “saneadores vs. compensatórios”.  

Ao discutir as finalidades dos remédios em atos de concentração com o auxílio 

da classificação “saneadores vs.compensatórios”, na verdade, deve se discutir a 

amplitude dos à amplitude do remédio são cruciais. 

O Guia de Remédios Antitrustes do CADE lista 4 princípios para o desenho dos 

remédios em atos de concentração: (i) proporcionalidade; (ii) tempestividade; (iii) 

factibilidade; e (iv) verificabilidade. 

De acordo com o Guia, "[u]m remédio antitruste deve ser proporcional no 

sentido de impor ações mitigadoras necessárias, adequadas e suficientes à efetiva 
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reversão do potencial prejuízo à concorrência decorrente especificamente do AC."
386

-

387
 

Já "[p]elo princípio da tempestividade, um remédio que resolva as 

preocupações concorrenciais mais rapidamente é preferível a um que tenha efeitos em 

um horizonte de tempo mais longo. Quanto maior o prazo do remédio, maiores os 

custos de monitoramento e mais suscetível a efetividade do remédio a eventos 

futuros."
388

 E prosseguem, "(a) definição de um prazo razoável deve levar em 

consideração as características do caso concreto."
389

 Na verdade, a forma 

(estrutural/comportamental) ditará tempo ótimo de um dado remédios: remédios 

estruturais devem ter curta implementação, de modo a consumar o mais rapidamente 

possível a obrigação de desinvestimento; por outro lado, os remédios comportamentais 

devem ser suficientemente longos para sanar os efeitos negativos da operação. 

O princípio da factibilidade pode ser entendido como princípio da viabilidade, 

ou seja, a capacidade de execução pela das medidas impostas ou negociadas com o 

CADE. Talvez, o elemento mais difícil de constatação ex-ante.
390

 

Por fim, o princípio da verificabilidade pode ser resumido na possibilidade fática 

de monitoramento (do cumprimento e da efetividade) dos remédios quer pela autoridade 

antitruste que pela sociedade (terceiros interessados).
391
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Contudo, após mapear as recomendações da ICN, OCDE
392

, DOJ, FTC e 

Comissão Europeia para os remédios em atos de concentração, César MATTOS lista 12 

princípios preconizados por organismos internacionais para a elaboração de remédios 

em atos de concentração, quais sejam
393

:  

1) Nexo causal entre o dano à concorrência e o AC; 

2) Os remédios não devem gerar efeitos líquidos negativos sobre a economia; 

3) Os remédios devem ser consistentes com o dano concorrencial gerado pelo 

AC; 

4) Os remédios devem ser suficientes para endereçar todos os problemas 

concorrenciais gerados pelo AC; 

5) Os ônus gerados às requerentes do AC devem ser suficientes para endereçar 

todos os problemas concorrenciais gerados pelo AC; 

6) O remédio escolhido deve ser a opção menos restritiva ou onerosa para a 

parte disponível à agência; 

7) Os remédios não podem objetivar regulação ou planejamento setorial. A 

agência de concorrência não possui expertise e nem está equipada seja para a 

regulação setorial, seja para a implementação de política industrial
394

; 

8) Os efeitos positivos dos remédios devem ter elevada probabilidade de 

ocorrer 

9) Os remédios devem ser implementáveis do ponto de vista prático, 

monitoráveis e ainda permitirem à agência garantir o cumprimento pelas 

requerentes (enforcement); 

                                                 
392
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10) A implementação e o efeitos esperado dos remédios deve ocorrer no mais 

curto período possível. Remédios com efeitos mais rápidos devem ser 

preferíveis àqueles com efeitos demorados; 

11) Os remédios devem ser transparentes em relação às preocupações 

concorrenciais e a motivação das decisões (de aceitação ou de rejeição) da 

autoridade antitruste; 

12) Os remédios não podem criar problemas concorrenciais em outros 

mercados
395

;  

Além desses princípios, a OCDE recomenda que as autoridades antitrustes sejam 

flexíveis e criativas na elaboração remédios concorrenciais.
396

 

Todos os princípios catalogados por Cesar Matos são melhor compreendidos sob 

a chave da “intervenção minimalista”, ou seja, os remédios antitrustes são uma 

“intervenção” aos princípios da livre iniciativa e livre concorrência, logo, tais remédios 

devem ser mínimos: o remédio escolhido deve ser o menos restritivo e oneroso às 

partes; bem como voltado exclusivamente ao mercado relevante em que os potenciais 

efeitos podem ser produzidos. Ou seja, o escopo do remédio não deve incluir medidas 

que não sejam estritamente necessárias para resolver os problemas concorrenciais 

identificados, de maneira a minimizar eventuais perdas das eficiências que foram 

geradas com a operação.
397-398

 

Não por outro motivo, LÉVÊQUE chama de “oportunismo” da autoridade 

antitruste em atos de concentração a imposição ou negociação de remédios que 
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estabelecem: (i) metas de investimento em pesquisa e desenvolvimento; (ii) aumentos 

no volume de exportações, e (iii) compromissos de manutenção de empregos. 

Os remédios heterodoxos apenas podem ser criticados como condutas 

oportunistas da autoridade antitruste, se se partir da ideia que a perda de bem-estar 

oriunda da concentração econômica materializa-se, exclusivamente, a depender do caso, 

no aumento de preço ou na redução de qualidade de um ou mais bens ou serviços, quer 

pelo aumento do poder econômico unilateral, quer pela colusão entre agentes 

econômicos facilitada pela redução do número de concorrentes. Contudo, tais efeitos 

concentracionistas é apliada pela teoria da tripla drenagem do monopólio desenvolvida 

por SALOMÃO FILHO. 

Nota-se que a aplicação de remédios saneadores (para além dos danos 

estritamente concorrenciais) e remédios compensatórios colide com as boas práticas 

preconizadas por organizações internacionais que disseminam os ensinamentos e teorias 

ortodoxas (neoclássicas). 

Emergem do estudo dos remédios não estritamente concorrenciais as seguintes 

questões: (a) seria os remédios não estritamente concorrenciais uma medida de 

dirigismo econômico (ferindo o princípio da livre iniciativa)? 

É interessante notar que um país que nasceu sob o signo do monopólio tenha um 

baixo preço da concentração (“a relevância do capital votante em relação ao capital total 

da empresa”).
399

 

Diante dessa matriz histórica, medidas compensatórias possuem pouca utilidade, 

por duas razões: (a) medidas ad hoc não necessariamente têm coordenação e coerência 

entre si, logo, são incapazes de implementar políticas econômicas; e (b) são incapazes 

de “superar iniquidades criadas continuamente por estruturas econômicas 

concentradas”, visto que estão adstritas a indivíduos ou grupos específicos.  

Em decorrência desta matriz histórica, no campo do dever ser, os remédios em 

atos de concentração não podem ser medidas meramente compensatórias, pois, dessa 

forma, estariam apenas perpetuando a concentração jurídica e econômica já existente. 

Dessa forma, ao contextualizar os objetivos perseguidos pelo direito 

concorrencial, reconhecemos que os objetivos do antitruste em países em 

                                                 
399
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desenvolvimento são mais amplos e diversos do que em países desenvolvidos. Tal 

conclusão afeta necessariamente os objetivos dos remédios em atos de concentração.  

Terceiro, a exemplo das legislações antitrustes modernas, a matriz 

principiológica da Lei 12.529/11 é pródiga em princípios.  

O art. 1º da Lei 12.529/11 dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações 

contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de 

iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e 

repressão ao abuso de poder econômico. Ou seja, múltiplos são os interesses protegidos 

pelo direito concorrencial.  

Nesse sentido, fortemente influenciado pelo art. 81 do Tratado CEE, o art. 88, § 

6, da Lei Antitruste prevê a possibilidade de autorização de concentrações restritivas da 

concorrência que propiciem “a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou 

econômico”, ou seja, permite a aprovação de atos de concentração (contratos de 

cooperação ou concentração empresarial), desde que benéfico ao desenvolvimento 

tecnológico. 

Contudo, as eficiências devem ser suficientes para evitar que a fusão prejudique 

os consumidores no mercado relevante, por exemplo, prevenindo aumento de preços. 

Quanto maior for o possível impacto negativo da operação sobre a concorrência, maior 

deverá ser o grau de eficiências exigidas e mais extenso deverá ser o seu repasse aos 

consumidores para que o CADE possa aprovar a fusão. 

Para além dessa constatação, é importante destacar que os objetivos do direito 

concorrencial brasileiro (país em desenvolvimento) são diversos de outros países em 

grau distinto de desenvolvimento econômico-social.  

Este também é o entendimento de Xiaoye WANG:  

 

“Nota-se que os objetivos da lei de defesa da concorrência em 

países em desenvolvimento e em transição [para o capitalismo] 

são muito mais amplos que nos países em países desenvolvidos.” 
400

  

 

De acordo com WANG, o art. 1º da Lei Antimonopólio da China estabelece que 

“a presente lei é promulgada para fins de prevenção e proibição de condutas 
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monopolistas, proteção da livre concorrência de mercado, melhora da eficiência das 

operações econômicas, resguardo do interesse dos consumidores e do interesse público, 

e promoção do desenvolvimento saudável da economia socialista de mercado.”
401

 

Com o intuito de alcançar tais objetivos, o atual desenho institucional do sistema 

de defesa da concorrência chinês é composto, de forma sobreposta, do Ministério do 

Comércio (Mofcom), a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC), e 

a Administração Estatal de Indústria e Comércio (Saic)
402

. Tal sobreposição 

institucional é também acompanhada de sobreposição da política industrial sobre o 

direito antitruste.  

Ante o exposto, a interpretação e aplicação do direito concorrencial não pode 

dar-se em abstrato (“one-size-fits-all”), de forma descontextualizada. Uma vez que a 

maioria das teorias econômicas do direito antitruste foi desenvolvidasi para ser aplicada 

em mercados ainda fortemente desconcentrados
403

. 

Nesse sentido, Calixto ressalta que não podemos aplicar, de forma acrítica, 

teorias econômicas desenvolvidas em mercados de elevada desconcentração econômica, 

tais como a escola de Chicago e suas adaptações posteriores
404

. Calixto SALOMÃO 

FILHO ainda ressalta que “transplante legal pode ser interpretado como uma 

imposição de instrumentos jurídicos protetivos das estruturas concentradas”.
405

 

A interpretação geralmente econômica e aplicação casuística do antitruste 

implica em uma “nebulosidade” dos objetivos perseguidos pelo direito concorrencial.
406

 

Ou seja, há uma nebulosidade quanto aos bens tutelados pelo direito concorrencial
407

. 

                                                 
401

 Ibidem, idem. 
402

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

concentração de empresas. São Paulo: Editora Malheiros, 2002, p. 357. 
403

 Além disso, o tamanho da economia de mercado é fator relevante para análise e controle dos atos de 

concentração, visto que a "pequenez" leva a uma tendência de alta concentração e altas barreiras de 

entrada em muitos setores, de modo que pequenas economias de mercado enfrentam diferentes 

problemas de maximização do bem-estar, entre outros desafios regulatórios, em comparação com 

grandes economias de mercado. In CHUA, Xin Hui Lynette. Merger control in small market 

economies. 27 Saclj 369, 2015, p. 369/374. 
404

 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial. São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 19. 
405

 SALOMÃO FILHO, Calixto, FERRÃO, Brisa Lopes de Mello, e RIBEIRO, Ivan César, 

Concentração, estruturas e desigualdade: as origens coloniais da pobreza e da má distribuição 

de renda, grupo direito e pobreza. São Paulo, Matty, 2009, p. 25. 
406

 Nesse sentido manifesta-se Salomão Filho: “O Brasil não tem uma longa tradição de controle das 

estruturas concorrenciais, o que requer eficiente e presente controle do abuso de poder econômico”. 

Ibidem. SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial. São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 

107 
407

 Para uma análise dos bens jurídicos tutelados pelo direito concorrencial vide SALOMÃO FILHO, 

Calixto. Direito concorrencial. São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 75/118.  



115 

 

De acordo com a teoria ortoliberal o direito concorrencial não possui qualquer 

tipo de objetivo econômico predeterminado, dessa forma, deve o sistema concorrencial 

garantir: (a) a transmissão da informação e (b) liberdade de escolha; para que cada 

indivíduo possa adotar o comportamento mais racional (melhores opções de escolha 

frente à verdadeira utilidade dos produtos). Disso decorre a instrumentalidade do direito 

concorrencial ou “conceito institucional de concorrência”, as normas do direito 

antitruste assumem nítido caráter instrumental.
408

 Nesse sentido, destacamos a seguinte 

passagem:  

 

Para os representantes da Escola de Freiburg não é possível atribuir ao direito 

concorrencial qualquer tipo de objetivo econômico predeterminado, como a 

eficiência, por exemplo. Isso porque o sistema concorrencial não é um 

sistema cujos efeitos, todos eles, podem ser previstos e aqueles desejáveis 

selecionados, de modo a orientar a feitura e a aplicação da lei.
409

   

 

Enquanto concorrência-instrumento, a proteção da concorrência não se confunde 

com a proteção dos concorrentes nem dos consumidores, ambos são tutelados 

indiretamente pela ordem concorrencial.
410

 FORGIONI, entende que a tutela do 

consumidor é mediata, uma vez que “a tutela da concorrência é a proteção do 

consumidor no atacado”
411

. Por outro lado, é importante destacar que direito 

concorrencial não deve tratar o consumidor como um “homem unidimensional” que 

visa exclusivamente o menor preço.
412

  

Ademais, a defesa da instituição concorrência não se confunde com a proteção 

do mercado.
413

  

Ante o exposto, entendendo que a aplicação do direito é uma opção política 

(direito como técnica não neutra) e que inexistem objetivos econômicos pré-

determinados, faz-se necessário questionar qual deve ser o papel desempenhado dos 

remédios em atos de concentração. 

A contrário senso, tais remédios têm sido aplicado por autoridades antitrustes do 

mundo inteiro, quer de países desenvolvidos, quer de países em desenvolvidos, sob o 

manto do interesse público. 
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5.4 Remédios Estruturais vs. Remédios Comportamentais 

 

Nas aprovações dos ACs com restrição, o Cade poderá utilizar medidas 

estruturais e/ou comportamentais para restabelecer o ambiente 

concorrencial.
414

 

 

A classificação em estruturais e comportamentais diz respeito à aplicação ou 

modus operandi dos remédios antitrustes. Os remédios estruturais são aqueles que 

redistribuem, total ou parcialmente, os direitos de propriedade das empresas envolvidas 

na operação com um ou mais players do mercado. Já os remédios comportamentais são 

aqueles que limitam, temporariamente, os direitos de propriedades das partes envolvidas 

na operação. 

Nesse sentido, destacamos os ensinamentos de MOTTA e SALGADO: 

 

Remédios para fusões recaem em duas categorias: (i) remédios estruturais 

modificam a alocação dos direitos de propriedade: incluem alienações 

completas ou parciais de negócios em andamento; e (ii) remédios 

comportamentais estabelecem restrições para os direitos de propriedade das 

fusionadas: consistem em compromissos das partes em fusão de não abusar 

de certos ativos disponíveis nem de fazer uso de específicos arranjos 

contratuais.
415

 

 

Em regra, a forma mais simples de entender tal distinção é guardar que os 

remédios estruturais impõem uma ruptura (clean break) entre a situação anterior e a 

posterior da concentração econômica. 

Contudo, há uma zona cinzenta nesta divisão entre remédios estruturais e 

comportamentais, que é denominada de remédios quase estruturais (quasi-structural 

remedies), tais como, o licenciamento de tecnologia para um rival, a transferência 

temporária de marcas, ou ainda, firewalls.
416

-
 417

 

O fato é que a classificação dicotômica dos remédios em atos de concentração 

em estruturais e comportamentais ainda se baseia no conceito holístico de propriedade 
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com um conjunto indivisível de posições jurídicas ativas e passivas entre o bem e o 

proprietário, que se perfazem nos direitos de: “(i) usar o ativo, auferindo renda dele, o 

que induz ao proprietário direcionar seus esforços ao uso do ativo que maior valor 

gera; (ii) excluir terceiros de usar os ativos, evitando a ‘tragédia dos comuns’; e (iii) 

vender o ativo e a cesta de direitos correspondente viabilizando a que o ativo possa 

mudar de mãos, dos agentes com menor capacidade de criação de valor para os com 

maior capacidade”
418

. Disso decorre a dificuldade dessa classificação em lidar com o 

conceito de propriedade como feixes de direitos.  

Hoje, o debate acadêmico sobre os remédios antitruste ainda está centrado na 

relação entre os tipos de atos de concentração e a classificação dicotômica “estruturais 

vs. comportamentais”. 

Doutrinariamente, os atos de concentração são divididos em:  

(i) Concentrações horizontais: grosso modo, é a concentração que se processa 

entre concorrentes.
419

 Dessa forma, nas concentrações horizontais, ativos 

dispostos em concorrência são concentrados. A fim de evitar que o conjunto 

desses ativos seja controlado em um único agente, potencializando o poder 

de mercado do agente concentrado, é usual que remédios estruturais sejam 

aplicados para que parte desses ativos sejam disponibilizados aos 

concorrentes remanescentes no mercado.
420

 Por esse motivo, os remédios 

estruturais são tidos como as medidas por excelência em concentrações 

horizontais. Nesse sentido destacamos os ensinamentos de PFEIFFER: 

 

A concentração horizontal é aquela que ocorre, entre agentes econômicos que 

desempenham uma mesma atividade. É, sem dúvida, a concentração que tem 

o potencial de causar maiores problemas à concorrência, pois empresas que 

competiam entre si deixam de fazê-lo. Portanto, é a espécie que demanda 

maior atenção das autoridades de defesa da concorrência, sendo mais 

suscetível a sofrer restrições parciais ou totais.
421
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(ii) Concentrações verticais: concentrações que se processam entre agentes 

econômicos que atuam em diferentes etapas da cadeia produtiva
422

, 

mercados relevantes “a montante” ou “a jusante”, tolhendo, respectivamente, 

as fontes de matérias primas ou os canais de distribuição. O aumento 

substancial de barreiras à entrada no mercado (up ou downstream) é 

exatamente uma das objeções de natureza concorrencial às concentrações 

verticais.
423

 As concentrações verticais não geram economias de escalas, 

logo, só podem ser justificadas a partir de uma análise dos custos de 

transações.
424

-
425

 Segundo SALOMÃO FILHO, tais características 

favorecem a leniência das autoridades antitrustes em relação às 

concentrações verticais: 

 

A jurisprudência do órgão antitruste brasileira alinha-se com a posição 

neoclássica sobre as consequências de concentrações verticais, conferindo-

lhes importância maior apenas quando capazes de gerar efeitos na linha 

horizontal, aumentando o poder de mercado em um ou mais elos da cadeia 

produtiva.
426

 

 

Contudo, há um “temor” de um processo generalizado de integrações e, aqui, 

reside um problema de equidade, qual seja, permitir as primeiras 

concentrações e barrar as últimas, sobre o argumento de reduzido número de 

concorrentes capaz de garantir a concorrência real;
427

 e  

(iii) Formação de conglomerados: é uma categoria residual de concentração, uma 

vez que envolve empresas que atuam em mercados que não guardam 

qualquer relação entre si. As práticas delitivas denominadas venda casada 

(tying arrangement)
428

e preços predatórios são possíveis efeitos deletérios 

dos atos de concentração no mercado. No preço predatório, as requerentes 

passam a possuir maior capacidade de suportar a elasticidade de preços 
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inferiores aos custos, possibilitando a eliminação dos concorrentes do 

mercado
429

 

As concentrações horizontais e verticais geralmente envolvem diferentes 

preocupações competitivas. Essas diferenças devem ser levadas em conta ao criar um 

remédio apropriado. 

Por este motivo, vários trabalhos acadêmicos procuraram traçar uma relação 

entre as espécies de atos de concentração e o modus operandi dos remédios antitrustes. 

Em linhas gerais, os estruturais são usualmente utilizados nos casos de concentrações 

horizontais
430

. Já os remédios comportamentais são tradicionalmente associados a casos 

de integrações verticais. 

Embora tais generalizações possam ser um ponto de partida útil, cada transação 

deve ser avaliada com base em seus próprios méritos.
431

Ou seja, a determinação do 

remédio mais adequado dependerá das características da operação em análise e da 

natureza do problema concorrencial identificado. 

Entretanto, ainda hoje prevalece a presunção de superioridade dos remédios 

estruturais frente aos remédios comportamentais. O Guia de Remédios do CADE 

apresenta uma clara preferência pelos remédios estruturais, ad literrum: 

 

Remédios estruturais devem ser considerados prioritariamente, visto que a 

origem do problema concorrencial reside em mudança na configuração da 

estrutura de um mercado relevante, em ACs horizontais e ACs verticais. 

Nesse sentido, um remédio estrutural, tal como um desinvestimento, tende a 

ser mais efetivo, visto que direciona a causa do dano concorrencial de forma 

mais direta. Além disso, remédios estruturais trazem menor custo de 

monitoramento e menor risco de distorções do mercado pelos remédios 

impostos na operação. 
432

 (grifos nossos) 

 

Em igual sentido, destacamos o guia para Análise de Atos de Concentração 

Horizontal (2001):  

 

nos casos em que seja sugerida a aprovação do ato com restrições (alternativa 

b), as recomendações da SEAE e da SDE buscarão preferencialmente, 
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criando para a consolidação de um ambiente competitivo, adotar medidas 

estruturais nos mercados envolvidos. 

 

Contudo, muito antes desse posicionamento formal em guias, a doutrina
433

-
434

 e 

a extinta Secretaria de Direito Econômico (“SDE”)
435

, com base na jurisprudência do 

CADE, já havia esquematizado os custos e benefícios dos remédios estruturais e 

comportamentais
436

: 

 

Tabela 03 – Remédios estruturais vs. remédios comportamentais 

 

Custos/Benefícios  Medidas Estruturais Medidas Comportamentais 

Custos Privados Alto Baixo 

Custos Públicos Baixo Alto 

Benefícios Públicos Alto Baixo 

(Fonte: SEAE/SDE) 

 

Na visão da SDE, os custos privados na aplicação dos remédios estruturais 

tendem a ser mais elevados que na aplicação dos remédios comportamentais, pois estes 

estão associados a perdas financeiras momentâneas, enquanto aqueles afetam o próprio 

investimento privado. Por outro lado, os custos públicos são menores quando remédios 

estruturais são adotados, pois exigem um menor dispêndio de recursos humanos e 

materiais no monitoramento do cumprimento da decisão ou acordo. Por fim, os 

benefícios públicos são também maiores nos remédios estruturais, pois eles buscam 

uma solução definitiva para o problema.  

Há uma presunção de que remédios estruturais são uma solução definitiva para 

os problemas associados à forma de gerenciamento dos ativos desinvestidos, dado que o 

comprador-concorrente tem baixos incentivos para cooperar com o vendedor-

concorrente. Nesse sentido, faz-se novamente necessário mencionar o Guia para Análise 

de Atos de Concentração Horizontal do CADE: 

                                                 
433

 RAGAZZINI, Jose Augusto Caleiro. Merger control in Brazil, 1 Competition L. Int'l 22, 2005, p. 24. 
434

 “Although there is space for purely behavioral commitments, CADE has a clear tendency to prefer 

structural remedies.” In SOARES, Marcio Dias, ZUCCOLO Renata Fonseca e LIMA, João Marcelo, 

Chapter VII – Remedies in Merger Cases: Brazil’s Recent Experience. In Overview of competition 

law in Brazil, IBRAC, 2013, p. 227. 
435

 A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE) era o antigo órgão de instrução do 

CADE.  
436

 Idem 197.  



121 

 

 

Medidas estruturais visam a restabelecer a dinâmica concorrencial nos 

mercados relevantes definidos, eliminando a necessidade de controles 

futuros. Por exemplo, a alienação de ativos de empresas, tais como a venda 

de marcas ou de fábricas e a quebra de patentes.
437

 

 

Já nos remédios comportamentais, inexiste qualquer alinhamento entre regulador 

e regulado, uma vez que o incentivo/indução da autoridade antitruste para com o 

proprietário que concentra ativos é na grande maioria das vezes contrária a natureza do 

proprietário, isso porque visa incentivar/induzir decisões que ele provavelmente não 

tomaria na ausência da intervenção. 
438

 Além disso, em relação às dificuldades de 

implementação de remédios comportamentais que envolvam a cooperação entre 

concorrentes (ex: garantia de acesso a tecnologia-chave) importa em incentivos 

conflitantes
439

 e, portanto, de eficiência duvidosa. 

 

O regulador da concorrência terá que sempre induzir ao proprietário do ativo 

a tomar decisões econômicas que ele provavelmente não tomaria na ausência 

da intervenção. É como que a autoridade tivesse que estar sempre 

trabalhando contra a natureza do proprietário do ativo, tarefa de grande 

dificuldade haja vista os problemas de moral hazard.
440

 

 

Contudo, os remédios estruturais em atos de concentração não estão livres de 

críticas quanto a sua eficiência. Em linhas gerais, dada a assimetria de informação entre 

regulados (requerentes do ato de concentração) e reguladores (autoridades antitrustes), 

os problemas dos remédios estruturais em atos de concentração são:  

a) Elevação da possibilidade de efeitos pró-colusivos: após o desinvestimento, 

é comum que se estabeleça algum tipo de relacionamento entre comprador e 

vendedor. Dessa forma é possível que comprador e vendedor atuem de forma 

coordenada, em decorrência de dependência de suporte técnico ou matéria-
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prima. Nestas situações, o remédio em ato de concentração é incapaz de 

restabelecer a concorrência plena pré-concentração econômica;
441

-
442

 

b) Risco de alienar ativos inadequados: nas situações de grande assimetria 

informacional entre vendedor e comprador entrante, em que este desconhece 

os ativos cruciais para ser um concorrente eficiente, há o risco de aquisição 

pelo comprador de pacote de ativos incapaz de obter sucesso de mercado. 

Soma-se a isto o problema do empty shell, qual seja, a dificuldade de compor 

um pacote de ativos suficiente autônomos, uma vez que nem sempre os 

recursos humanos necessários para tais desinvestimentos estão disponíveis 

ou são disponibilizados pelos vendedores;
443

-
444

 

c) Risco de alienar ativos a compradores inadequados as requerentes têm 

incentivos de preferir que o comprador dos ativos alienados não seja um 

concorrente forte.
445

-
446

 

d) Eliminação de eficiências importantes: Conhecendo a necessidade de 

desinvestimento de determinado ativo, o requerente alienante pode deteriorar 

tais ativos; e  

e) Risco de intervenção excessiva: a medida estrutural pode ser tão restritiva às 

liberdades de iniciativa e contratual que pode desestimular as operações 

econômicas atuais e futuras; potencial de uma alienação draconiana “curar a 

doença, matando o paciente” e salientando que o desinvestimento pode levar 

à fragmentação do mercado e à perda de economias de escala, que, em 

conjunto, pode levar à perda de eficiências.
447

 Incluem altos custos para as 

partes na concentração, possível interrupção do relacionamento com os 
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clientes e sua irreversibilidade (dado o fato de que alguns dos riscos 

competitivos temidos são transitórios).
448

 

Por outro lado, é importante destacar que na experiência do CADE, há clara 

prevalência na utilização de remédios comportamentais
449

.  

A prevalência da utilização de remédios comportamentais no Brasil decorre da 

Lei 8.884/1994. Durante a vigência da lei anterior, as empresas tinham a opção de 

notificar a operação antes ou depois de fechar o negócio. Na prática, a segunda 

alternativa era a mais usual. Como consequência, quando o CADE julgava o ato de 

concentração a operação já estava consumada, dificultando ou impossibilitando a 

aplicação de remédios estruturais. Exceto nos casos em que uma espécie de medida 

cautelar era imposta pelo CADE para congelar a operação (o chamado APRO - Acordo 

de Preservação de Reversibilidade da Operação), as estruturas das empresas e do 

mercado já tinham sido alteradas quando a decisão era proferida pelo CADE. Neste 

cenário, a reversão da concentração (total ou parcialmente) pela imposição de remédios 

estruturais mostrava-se incapaz de obter os efeitos desejados. Dessa forma, no modelo 

antigo, a utilização de remédios comportamentais era mais viável e eficaz. 

Contudo, mesmo com a reintrodução do controle prévio dos atos de 

concentração após a vigência da Lei 12.529/2011, têm sido cada vez mais comum que 

medidas comportamentais sejam utilizadas de forma a complementar a uma medida 

estrutural principal
450

. Nesse sentido, destacamos as observações de CABRAL: 
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É comum, na prática do CADE e de outras autoridades, que uma mesma 

operação seja alvo de um conjunto de remédios diferentes. É o caso, por 

exemplo, de remédios estruturais que precisam ser complementados com 

medidas comportamentais para que sua aplicação seja efetiva.
451

 

 

Como se demonstrará ao longo deste capítulo, essa relação entre as espécies de 

atos de concentração e o modus operandi dos remédios antitrustes é muito frágil, e na 

prática, pouco útil.  

Não por outro motivo, a OCDE relativiza a discussão de remédios estruturais vs. 

remédios comportamentais, ao aponta que é cada vez mais comum a aplicação de 

remédios em atos de concentração que combinam elementos estruturais e 

comportamentais. 
452

 

LÉVÊQUE também propõe uma classificação diferente da tradicional dicotomia 

estrutural/comportamental, conforme dois critérios. O primeiro critério a ser avaliado é 

o alvo do remédio, que pode ser a produção da empresa (por exemplo, regulação de 

preço, quantidade, qualidade) ou a organização da empresa (por exemplo, tamanho ou 

organização interna da firma). Segundo o autor, os remédios com foco na produção 

tendem a ser menos efetivos do que os remédios com foco na organização da 

empresa
453

. 

O segundo critério de LÉVÊQUE consiste no mecanismo de ação do remédio, 

que pode ser baseado em command-and-control (ou seja, o governo estabelece regras 

que disciplinam diretamente o comportamento da firma, ainda que esta continue tendo 

incentivos a se comportar de maneira diversa) ou baseado em incentivos (o remédio é 

desenhado de forma que a firma tenha incentivos a adotar o comportamento socialmente 

desejável). Para o autor, os remédios do primeiro tipo tendem a ter maiores custos de 

enforcement, favorecendo a minimização de custos administrativos. 
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Tabela 04 – Classificação dos remédios antitrustes proposta por LÉVÊQUE 

 

 Comando e controle Incentivos 

Produção da empresa Menor efetividade/Maior 

custo administrativo 

Menor efetividade/Menor 

custo administrativo 

Organização da empresa Maior efetividade/Maior 

custo administrativo 

Maior efetividade /Menor 

custo administrativo 

(Fonte: LÉVÊQUE) 

 

Em 2001, LÉVÊQUE constatou uma preferência da Comissão Europeia por 

remédios com alvo na produção e mecanismos de comando e controle, dentre a 

hipóteses para a não a imposição/negociação de remédios estruturais em atos de 

concentração, o autor supõe que a aplicação desses remédios é uma conduta oportunista 

da autoridade, visto que as partes envolvidas na operação econômica se encontram mais 

predispostas a aceitar remédios dessa natureza para ter uma aprovação mais célere do 

atos de concentração. 

Nos subcapítulos subsequentes, apresentaremos os resultados empíricos sobre os 

remédios estruturais e comportamentais, para tanto, o presente trabalho utilizará a 

categorização do Departament of Justice dos Estados Unidos da América.
454

  

 

5.4.1 Remédios Estruturais 

 

De acordo com a autoridade antitruste estadunidense, os remédios estruturais 

podem ser classificados em: (i) alienação de uma unidade de negócio existente, que já 

tenha demonstrado sua capacidade de concorrer no mercado relevante; (ii) alienação de 

um pacote contendo todos os ativos necessários (tangíveis ou intangíveis) para que o 

comprador se torne um concorrente efetivo de longo prazo; e (iii) alienação ou 

licenciamento de direitos sobre ativos críticos intangíveis (por exemplo, uma patente). 

O remédio estrutural por excelência é o desinvestimento.
455

 Se feito 

corretamente, o desinvestimento pode criar um novo concorrente ou fortalecer um 
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concorrente existente e, assim, substituir a concorrência que de outra forma seria 

perdida como resultado da concentração econômica. Em princípio, uma vez criada, a 

entidade alienada atuará como uma empresa independente, buscando conquistar o 

mercado e a maximizar do lucro.
456

 

Uma unidade de negócios existente normalmente já possui não apenas todos os 

ativos físicos, mas também os ativos intangíveis, como pessoal e infraestrutura de 

gerenciamento necessários para a produção e distribuição eficientes dos produtos 

comercializados, ou seja, não sofrerá com o problema do empty shell.
457

 Dessa forma, 

(i) a alienação de uma unidade de negócios existente cria menos risco à concorrência, 

pois já demonstrou sua capacidade de competir no mercado relevante, assim, a 

autoridade antitruste não precisa fazer suposições sobre a competitividade e a 

viabilidade de um conjunto de ativos
458

, logo, são mais eficazes e bem sucedidos
459

 do 

que a alienação de uma coleção de ativos não relacionados (p. ex. “mix-and-match").
460

 

A segmentação de ativos de uma unidade de negócio preexistente para compor 

um pacote de desinvestimento é chamado de carve-out.
461

. “Mix-and-match" refere-se a 

situações em que as partes propõem alienar um pacote de ativos, alguns dos quais vêm 

do adquirente e alguns deles vêm da adquirida. Como o pacote de ativos ainda que 

contenha os ativos necessários (tangíveis ou intangíveis) para que o comprador se torne 

um concorrente efetivo, de longo prazo e de maneira permanente, nunca funcionou 

como um negócio antes, logo, a viabilidade do pacote é mais incerta.
462

 

Nesse sentido, o FTC Divestiture Study de 1999 (que analisou, por meio de 

questionários, os remédios estruturais negociados entre 1990 e 1994) aponta que 75% 
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dos desinvestimentos estudados (28 de 37) se tornaram um concorrente efetivo de longo 

prazo, ou seja, resultando em operações viáveis no mercado relevante. Em relação à 

alienação de uma unidade de negócio existente 19 dos 22 desinvestimentos que 

envolviam foram bem-sucedidas. Apenas 40% (6 de 15) das alienações de um pacote de 

ativos transformaram o comprador em um concorrente efetivo de longo prazo. Tais 

dados levaram o FTC a concluir que a alienação de um negócio existente tem maior 

probabilidade de resultar em uma operação viável do que a alienação de um pacote de 

ativo. Além disso, o estudo apontou que os desinvestimentos que falharam, foram os 

casos em que o comprador foi endogenamente determinado, os entrevistados tendiam a 

selecionar compradores relativamente fracos, ou seja, aqueles que pareciam menos 

propensos a ser uma séria ameaça à concorrência (compradores marginalmente 

aceitáveis).
463

 Além disso, a maioria dos compradores de ativos alienados não tem 

acesso a informações suficientes para evitar erros no curso de suas aquisições.
464

 

Além disso, em relação ao remédio estrutural, também investigamos os critérios 

aplicados pelo CADE no procedimento de venda de ativos. Segundo a doutrina nacional 

e internacional, três elementos são essenciais para o sucesso da intervenção 

administrativa: (i) desinvestimento proporcional, (ii) comprador adequado, e (iii) 

procedimento de desinvestimento efetivo.
465

 

Em relação ao primeiro elemento, é importante que o tamanho do 

desinvestimento seja proporcional aos efeitos anticoncorrenciais da operação 

econômica.
466

 Nota-se, contudo, a existência de um trade-off entre as sinergias do 

pacote de ativos desinvestidos daquele que remanescerá com as requerentes do ato de 

concentração. Quanto mais atrativo for o pacote de desinvestimento, mais carente fica o 

conjunto de ativos remanescentes e vice-versa.
467

 Há que se reconhecer que o cerne da 

operação econômica (os ativos imprescindíveis transacionados na operação, 
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vulgarmente denominado como joias da coroa/crown jewels) devem ficar de fora deste 

trade-off, pois, assim como entendido pelo DOJ, remédios que envolvam crown jewels 

tendem a ser desproporcionais (desinvestimento mais amplos do que os problemas 

concorrenciais investigados
468

), portanto, deveriam ser rejeitados.
469

-
470

 

A alienação de jóias da coroa podem ser usadas quando houver um risco 

substancial de que uma alienação proposta possa falhar (depois que as partes consumam 

a transação subjacente), dessa forma, exigir-se-ia das requerentes do AC a alienação de 

um pacote mais atraente do que inicialmente proposto.
471

 

Ademais, a viabilidade de uma empresa (e consequentemente, de um 

concorrente efetivo) é às vezes determinada pela posse de ativos complementares, que 

garantam economias de escopo (hipótese em que a produção de um certo bem ou a 

disponibilização de um dado serviço só é lucrativa se houver a produção ou 

disponibilização conjunta de outros bens ou serviços) ou efeitos de rede (p. ex. 

hardware-software). Assim, é proporcional incluir em um remédio estrutural a alienação 

de ativos relacionados aos mercados em que não suscitaram preocupações de ordem 

concorrencial, porque esta seria a única via possível criar um concorrente eficaz nos 

mercados afetados. Tal entendimento levou a aplicação de remédios no caso da 

Unilever/Bestfoods
472

 e a rejeição da aprovação concentração entre MCI 

WorldCom/Sprint pela Comissão Europeia.
473

 

Concluindo, criar uma nova empresa/um concorrente não é uma tarefa 

comezinha
474

, logo, não é possível determinar qual tipo de comprador é ideal a partir de 

uma perspectiva de bem-estar social.
475
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Em relação ao segundo elemento, de acordo Patrícia Semensato CABRAL, o 

CADE tem adotado os seguintes critérios em relação ao comprador adequado: (i) o 

comprador deve ter independência em relação às empresas que são partes na operação; 

(ii) a venda do ativo não pode gerar novas preocupações concorrenciais; (iii) deve haver 

incentivo/capacidade para o comprador manter e desenvolver o negócio após aquisição 

do ativo; (iv) o comprador deve possuir higidez financeira; (v) o comprador deve ter 

expertise no mercado; (vi) o comprador deve ter capacidade de obter todas as 

aprovações regulatórias necessárias; e (vii) outros.
476

-
477

 

Antes, o CADE pode exigir a apresentação prévia de uma lista com os potenciais 

compradores, com o objetivo de verificar a real viabilidade da venda do ativo. 

O DOJ e o FTC geralmente exigem a identificação dos compradores. Os 

compradores identificados são particularmente importantes nas situações em que: (i) as 

partes propõe a alienação de um pacote de ativos que não constituia uma unidade de 

negócio existente; (ii) houver dúvida razoável se a unidade de negócio alienada 

permanecerá competitiva; (iii) houver risco de dano competitivo durante a busca por um 

comprador (p. ex., alienação que favoreça o conluio
478

); ou (iv) não houver garantia de 

que a alienação proposta atrairá compradores qualificados.
479

 

A identificação do comprador não busca apenas assegurar que o comprador seja 

um entrante efetivo no mercado, mas também que poderá restaurar a concorrência 

completamente. 

Embora existam algumas diferenças em procedimentos e terminologia, o 

processo 'upfront buyer' do FTC
480

 e do DOJ é o processo 'fix-it-first' da CE.
481

-
482

-
483
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Em relação à figura do comprador efetivo, Patrícia CABRAL alerta para a baixa 

relevância atribuída pela autoridade antitruste brasileira aos critérios de capacidade de 

manutenção do negócio desinvestido e higidez financeira. Segundo a autora, a exemplo 

do DOJ, o CADE deveria avaliar o plano de negócios, as tentativas pregressas de 

entrada no mercado, participação em mercados e produtos complementares.
484

 Nesse 

sentido, CABRAL cita o caso Sadia/Perdigão indicando que Mafrig não foi um 

comprador efetivo, tanto que se desfez do negócio 2 anos após a aprovação da 

operação.
485

 

Para preservar os níveis de concorrência pré-fusão, as autoridades antitrustes 

também têm preferência por um desinvestimento a um único comprador. Contudo, tal 

preferência, pode, às vezes, excluir concorrentes menores da aquisição de partes do 

negócio alienado.
486

 

Por fim, em relação ao procedimento de desinvestimento efetivo, cumpre 

destacar que o risco de inexistência de terceiros interessados na aquisição de um ativo 

ou de um pacote de ativos pode ser mitigado por market tests. Market tests são 

questionários destinados a terceiros (consumidores e concorrentes) para análise da 

percepção (respectivamente, interesse dos consumidores e atratividade do pacote de 

desinvestimento pelos concorrentes) sobre os possíveis remédios, proposto ou querido, 
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pela autoridade antitruste. Hoje, ele já se encontra disciplinado pela Comissão 

Europeia.
487

 

Diante da inexistência de interessados na compra de um ativo, o CADE chegou a 

modificar os termos do acordo, determinando o fechamento do estabelecimento (AC n. 

08012.009959/2003-34). 

Nos casos de vendas de ativos, é costume a autoridade estabelecer um prazo para 

a realização, caso o bem não seja alienado, seja ofertado por meio de um leilão. Tal 

informação não costuma ser pública, eis que prejudicial à empresa, pois os concorrentes 

se valeriam dessa disposição para adquirir em menor preço o ativo disponibilizado. 

Sobre esse prazo, a média de tempo entre a decisão e a ocorrência do desinvestimento é 

de 326 dias.  

Ademais, é comum o estabelecimento de cláusulas que não permitam a 

alienação do bem por um preço vil. E ainda o estabelecimento de uma assessoria 

especializada (indicada pela empresa muitas vezes com a aprovação do CADE) para 

estipular o preço adequado de venda, com base nos valores do mercado
488

. 

Para reduzir os riscos de alienações pós-aprovação ou pós-encerramento, os 

administradores podem ser nomeados para garantir que os ativos não sejam misturados 

ou desvalorizados de alguma forma antes da venda. Isso inclui, no caso de 

desinvestimentos de ativos da empresa-alvo, impedir que a empresa adquirente obtenha 

informações comerciais confidenciais. Os curadores também podem ser usados para 

garantir que a alienação ocorra dentro de um prazo especificado e para auxiliar uma 

autoridade de concorrência a avaliar a adequação de um comprador.
489

 

 

5.4.2 Remédios Comportamentais 

 

Os remédios comportamentais, por outro lado, são sempre prospectivos, pois 

consistem em limites sobre o comportamento futuro do(s) negócio(s) concentrado(s), ou 

seja, uma obrigação específica de fazer (principalmente em compromissos destinados a 
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garantir que os concorrentes desfrutem de condições equitativas. na aquisição ou 

utilização de alguns ativos ou tecnologias chave pertencentes às partes na 

concentração
490

) ou deixar de fazer por um determinado período de tempo, às vezes 

considerável, após a consumação do ato de concentração.
491

 Nesse sentido, destacamos 

a visão da OCDE: 

 

Medidas comportamentais visam a restabelecer a dinâmica concorrencial nos 

mercados relevantes definidos com base em intervenções e compromissos 

assumidos pelas partes envolvidas na operação em não abusar de certos 

ativos disponíveis.
492

 

 

Embora exista uma preferência mundial por remédios estruturais, a aplicação de 

remédios comportamentais é recomendada em concentrações verticais e conglomerados, 

ou quando: (i) o remédio estrutural não é viável (por exemplo, monopólios naturais
493

 

ou na ausência de compradores adequados
494

) ou sujeito a riscos inaceitáveis (por 

exemplo, remédios estruturais demasiados complexos, e, portanto, tendem a 

desencorajar as aprovações de fusões
495

); (ii) os danos esperados à concorrência sejam 

limitados em decorrência da rápida mudança de tecnologia ou de outros fatores.
496

 

Além disso, os remédios comportamentais possuem os seguintes benefícios:  

a) são tipicamente menos onerosos que os remédios estruturais
497

, visto que 

não envolvem a transferência de propriedade sobre um determinado bem, 

dessa forma, podem preservar eficiências benéficas que o 
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desinvestimento eliminaria. Além disso, o período de interrupção dos 

negócios é substancialmente menor do que nas alienações de ativos.
498

 

b) são mais flexíveis, passíveis de modificação e exclusão. Diferente de um 

desinvestimento, que altera a estrutura do mercado e que não pode ser 

facilmente desfeita, os remédios comportamentais podem ser 

"retificados" se houve uma evolução na estrutura de mercado ou se uma 

análise mais aprofundada do caso demonstrar que o remédio tinha sido 

excessivo.
 499

-
500

 Nesse sentido, a OCDE recomenda que os remédios 

comportamentais não sejam impostos por tempo indeterminado, devendo 

ser revisados após um determinado período para garantir que os remédios 

permaneçam relevantes e não se tornem uma restrição indevida à 

concorrência.
501

 

Contudo, os remédios comportamentais apresentam seus próprios desafios
502

: 

a) Assimetria informacional em relação ao desenho do remédio 

comportamental (capturando todos os eventuais danos à concorrência) 

entre a autoridade antitruste, as partes da concentração econômica e os 

potenciais compradores. 

b) Elevados custos de monitoramento para garantir que a entidade resultante 

concentração econômica adira aos remédios impostos e negociados nos 

meses e anos seguintes à consumação da operação.
503

 

c) Elevação da possibilidade de efeitos anticompetitivos (há incentivos para 

que as partes na concentração disponham de ativos de modo a não 
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restabelecer totalmente a concorrência) ou pró-colusivos (a 

condutividade do mercado a conluio após a venda de um ativo).
504

 

De acordo com o DOJ, os remédios comportamentais podem ser classificados da 

seguinte maneira: (i) firewalls (medidas para evitar a disseminação de informações 

concorrencialmente sensíveis entre empresas verticalizadas); (ii) compromissos de não 

discriminação; (iii) licenciamento obrigatório de certas tecnologias ou outros ativos, em 

condições justas e razoáveis, de maneira a evitar prejuízos à concorrência; (iv) medidas 

de aumento de transparência, determinando que a firma disponibilize determinadas 

informações a uma autoridade reguladora; (v) medidas de não retaliação; (vi) proibição 

de determinadas práticas de contratação restritivas à concorrência ou contendo 

exclusividade.; e (vii) outros tipos de remédios comportamentais. 

No entanto, Patrícia Semensato CABRAL alerta para insuficiência da 

classificação do DOJ em face da heterogeneidade dos remédios aplicados pelo CADE. 

Segundo a autora, entre 1994 a 2013, 60% dos remédios aplicados pelo CADE foram 

classificados como “outros remédios comportamentais” de acordo com a nomenclatura 

adotada pelo DOJ, em especial, foram aplicados os seguintes remédios 

comportamentais: (i) estabelecimento de metas de investimentos, produção, capacidade 

e/ou eficiências
505

; (ii) compromisso de investimento em programas de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação tecnológica; (iii) limitações à liberdade de precificar, de 

expandir oferta/capacidade ou de utilizar marcas (exceto venda ou licenciamento de 

marca); (iv) obrigação de notificar futuras operações ou alterações na estrutura da firma. 

Além destes, é igualmente comum a obrigação de não participar de atos de 

concentração futuros, por um dado período de tempo. 

O remédio comportamental "firewalls" se faz necessário quando a concentração 

econômica cria uma empresa (ou um grupo) verticalmente integrado, em que a unidade 

(ou empresa) upstream fornece bens (em especial, matéria-prima) ou preste serviços não 

apenas a unidade (ou empresa) downstream, mas também a seus rivais. Nessa situação é 
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possível que informações concorrencialmente sensíveis sobre rivais downstream 

poderia ser transferido, distorcendo assim o processo concorrencial.
506

 Contudo, há 

algumas dúvidas sobre aspectos específicos de sua implementação (provisões de 

confidencialidade). Em particular, não está claro para nós como podemos garantir a não 

comunicação, e.g., uma conversa informal entre funcionários reunidos no refeitório.
507

 

As obrigações de não participar de atos de concentração (que resultem ou 

reforçem poder de mercado) têm por objetivo propiciar que outros concorrentes nesses 

mercados relevantes consigam ganhar parcela de mercado e assim equilibrar um pouco 

mais a concorrência. Eles consistem na obrigação de que as empresas concentradas não 

se envolvam em operações de fusão, incorporação, aquisição de participação acionária 

direta ou indireta ou celebração de contrato associativo com empresa do mercado 

relevante afetado pela decisão, por um período determinado e em localidades. 

“As obrigações de notificar futuras operações ou alterações na estrutura da 

firma” têm por objetivo monitorar as atividades das empresas concentradas (que já 

detêm alto poder de mercado) de modo a prevenir o aumento da sua participação 

mesmo que através de operações que não sejam de notificação obrigatória ao CADE – 

por exemplo, aquisição de empresas com faturamento inferior a R$ 75 milhões, por ano 

– e, assim, preservar uma franja concorrencial capaz de oferecer alguma oferta 

alternativa para os demandantes. Via de regra, tal remédio possui caracter acessório a 

obrigação de não participar de atos de concentração futuros. 

Hoje, os remédios comportamentais estão sendo cada vez mais aplicados pelas 

autoridades antitrustes ao redor do mundo. Nesse sentido, nos EUA, alguns exemplos 

recentes ilustram essa nova abordagem para os remédios antitrustes: (a) Comcast Corp. / 

NBC (2011); (b) Ticketmaster / Live Nation (2010); (c) PepsiCo Inc. / Pepsi Bottling 

(2010).
508

 Em particular, TicketmasterI e PepsiCo 'demonstram a disposição das 

agências em considerar e aceitar remédios comportamentais para resolver problemas 

verticais.
509
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Na verdade, em face da concentração dos mercados (mono, duo ou 

oligopolizados) é cada dia menos provável que remédios exclusivamente estruturais 

sejam utilizados pelas autoridades antitrustes.  

Nos primeiros anos da Lei 12.529/11, os casos Innova/Videolar, Estácio/TCA e 

All/Rumo foram os únicos casos em que se aplicou remédios estritamente 

comportamentais. 

Em relação ao caso Innova/Videolar, foram aplicados os seguintes remédios: (i) 

as partes ficam proibidas de adquirir ou leasing de plantas de poliestireno por 5 anos no 

Brasil; (ii) as partes se comprometeram a manter um nível mínimo de produção; (iii) 

adoção de um programa de compliance antitruste; (iv) política de portas abertas; (v) 

compromisso de desenvolver um programa de transferência de eficiência aos 

consumidores de polyethylene. 

De outro lado, o Caso Tim/Telefônica é citado com um exemplo de remédio 

comportamental que envolvia a não aquisição minoritária em concorrentes. 

SOARES, ZUCCOLO e LIMA destaca o caso Sadia/Perdigão como um leading 

case que combinou remédios estruturais e comportamentais.
510

 

 

5.5 Monitoramento 

 

Embora o art. 9º, incisos X, da Lei 12.529/2011, atribui à Superintendência-

Geral (SG) a fiscalização das decisões do CADE. No entanto, hoje, o cumprimento dos 

remédios impostos ou negociados em atos de concentração é monitorado pelo Setor de 

Cumprimento de Decisões – SCD, que integra a estrutura da Procuradoria Federal 

Especializada junto ao CADE – ProCADE. 

 

Responsável pela elaboração de pareceres e notas sobre o acompanhamento e 

monitoramento do cumprimento extrajudicial das decisões do CADE, bem 

como dos termos de compromissos de cessação (TCC) e dos acordos em 

controle de concentrações (ACC) firmados pela autarquia. 
511

 

 

Ou mais precisamente: 
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O Setor de Cumprimento de Decisões (SCD) é responsável por pareceres e 

notas sobre o acompanhamento e monitoramento do cumprimento 

extrajudicial das decisões do Cade. Além disso, o setor auxilia as partes que 

buscam cumprir as decisões do Cade, contribui para a agilidade na execução 

das decisões ainda não cumpridas e propõe medidas voltadas a facilitar a 

fiscalização e o cumprimento dessas decisões.
512

 

 

Tal função foi delega pela Superintendência Geral do CADE por meio de 

portaria. Antes do SCD, tal atribuição era desempenhada pela Comissão de 

Acompanhamento de Decisões – CAD/ Grupo de Análise de Decisões (Portaria CADE 

nº 126, de 27 de outubro de 2011). 

Em relação ao monitoramento dos ACCs, o CADE tem exigido a apresentação 

de relatórios semestrais contendo informações relativas ao andamento das providências 

necessárias ao cumprimento do acordo, por determinado período pré-estabelecido 

(geralmente entre 3 e 5 anos). 

Em relação aos instrumentos de monitoramento utilizados pelo CADE em atos 

de concentração, é digno de nota: (i) política de transparência dos agentes econômicos; 

(ii) a obrigação de manutenção de política de portas abertas (“open door policy”); (iii) 

contratação de supervisor nomeado; e (iv) nomeação de parte interveniente em ato de 

concentração internacional com efeitos no Brasil. 

Em relação às medidas de reforço de transparência dos agentes econômicos, têm 

se condicionado os atos de concentração a disponibilização de informação pelos agentes 

econômicos concentrados. A título exemplificativo, destacamos o caso Agip/Petrobrás 

(AC 08012.005538/2004-60), no qual se impôs a obrigação de informar à ANP sobre as 

condições de fornecimento do gás GLP aos demais distribuidores. 

Nota-se que medidas como essas são duramente criticadas por Calixto 

SALOMÃO FILHO, visto que nesses casos as informações estão “estruturalmente 

concentradas”. Nesse sentido, SALOMÃO FILHO indica o seguinte efeito nocivo à 

concorrência:  

 

Ao monopolista seria sempre possível alterar elementos não sujeitos a 

divulgação (qualidade e composição do produto), obtendo o mesmo efeito 

abusivo – ou seja: as razões pelas quais é de se rejeitar tal solução do ponto 

de vista teórico são as mesmas pelas quais não se admite que um controle de 
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comportamentos bem estruturado (via compromisso de desempenho, por 

exemplo) possa substituir o controle de concentrações.
513

 

 

Já a política de portas abertas obriga as empresas a permitir que qualquer 

funcionário do CADE possa ter acesso as suas dependências para realização de 

inspeção, independente de ordem judicial, mas mediante pré-notificação. Em regra, o 

prazo para notificação é de 72 horas.
514

  

O CADE, a seu juízo de conveniência e oportunidade, poderá determinar que 

atividades relacionadas ao cumprimento do ACC sejam realizadas por empresas de 

consultoria ou de auditoria, ou outra instituição independente, às expensas da(s) 

compromissária(s). 

 

Tendo em vista a impossibilidade do CADE estar constante e diretamente 

envolvido na supervisão da execução dos compromissos envolvidos nos 

remédios antitrsutes, é desejável a previsão de um trustee de monitoramento 

que auxilie a Autoridade a monitorar a garantir o cumprimento das 

obrigações estabelecidas no ACC.m (...) A adoção de um trustee de 

monitoramento favorece a identificação tempestiva de eventual 

descumprimento de obrigações e deveres das Requerentes e a adoção de 

medidas cabíceos pela Autoridade, aumentando a probabilidade de 

efetividade dos remédios. O escopo de atuação do trustee de monitoramento 

depende das obrigações e comandos estabelecidos no ACC.
515

 

 

O “supervisor nomeado” pode ser uma ou mais pessoas física ou jurídica (por 

exemplo, um banco de investimento, consultoria ou auditoria), independentes das partes 

envolvidas na operação, indicadas por elas e aprovada pelo CADE, cuja função será 

monitorar o cumprimento dos acordos previstos em ACC – para gerir a venda de um 

pacote de ativos ou unidades de negócios. 

A figura do supervisor nomeado foi utilizada pelo CADE no ACC referente ao 

AC. 08700.004185/2014-50. De acordo com o voto relator, a função do supervisor era 

monitorar a preservação da viabilidade econômica, negociabilidade e competitividade 

do negócio objeto da alienação, assim como a alocação de funcionários e acompanhar 

cuidadosamente o processo de desinvestimento, fiscalizando se as requerentes têm 

envidado todos os esforços necessários à sua implementação. 
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Conforme ressaltamos acima, o “supervisor nomeado” é uma tendência poucas 

vezes utilizada pelo CADE, contudo, possui um futuro promissor como redutor dos 

custos de monitoramento da autoridade administrativa brasileira. 

SOARES, ZUCCOLO e LIMA apontam os casos da Veyance/Continental e 

Holcim/Lafarge como exemplos de caso em que foram aplicados monitoring trustes, 

típico remédio de monitoramento.
516

 

Em ato de concentração internacional com efeitos no Brasil, o CADE nomeado 

subsidiárias brasileiras (parte interveniente) como responsáveis pelo cumprimento dos 

termos previstos no ACC no Brasil. Na operação entre Ahlstrom Corporation e Munksjö 

AB (AC nº 08700.009882/2012-35) no mercado de papel decorativo pré-impregnado 

(PRIP) e no de bases para abrasivos de papel pesado, o ACC previu a venda de uma 

unidade industrial da Ahlstrom Corporation na Alemanha para afastar os potencias 

efeitos anticompetitivos decorrentes da aprovação da operação. Nesse caso, o acordo 

previu a responsabilização de uma subsidiária brasileira da Ahlstrom Corporation como 

parte interveniente. 

Por fim, nota-se que o monitoramento realizado pela SCD é estritamente formal, 

ou seja, apenas verifica o cumprimento dos remédios dentro do prazo estabelecido, bem 

como analisa os relatórios apresentados pelas requerentes. Portanto, está fora do escopo 

das atribuições do SCD a análise de impacto das decisões do CADE. 

Sob esse ponto, MATTOS alerta que, em geral, as agências antitrustes dão pouca 

atenção a atividade de acompanhamento e enforcement das decisões e, 

consequentemente, deixam de avaliar o desempenho de sua política concorrencial. Tal 

fato é de suma importância para avaliar os reais efeitos dos remédios não estritamente 

concorrenciais no mercado brasileiro.
517

 

Em relação à falta de monitoramento das decisões e acordos do CADE, é 

comumente veiculado por autoridades brasileiras que o CADE possui restrições de 

recursos para monitoramento dos agentes econômicos. 

Por fim, destacamos que a figura do terceiro interessado, que sob o prisma 

democrático e dialógico, contribui para quebra da assimetria funcional e, em última 
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instância, refinamento da decisão do CADE. Havia a expectativa que ele contribuir para 

a incidência de remédios antitrustes em atos de concentração. Contudo, visto que é a 

praxe CADE sempre foi ouvir o mercado (concorrente, clientes, distribuidores), a 

participação de terceiros interessados não influi significativamente na decisão do 

Tribunal em rejeitar ou aprovar com condições um dado ato de concentração.  
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6 REMÉDIOS HETERODOXOS  

 

Conforme descrito na Introdução desta dissertação, remédios heterodoxos” são 

medidas administrativas, impostas ou negociadas pelo CADE, em atos de concentração, 

que visam preservar efeitos positivos e/ou sanar efeitos negativos não adstritos ao nexo 

causal entre a operação econômica e o dano a concorrência, e por isso desafiam a teoria 

ortodoxa (neoclássica) do direito antitruste. 

Por implicar em uma questão transfronteiriça do direito concorrencial, no 

subcapítulo 6.1, problematizaremos a competência do CADE de impor ou de negociar 

remédios heterodoxos em atos de concentração. 

Na sequência, apresentaremos a representatividade dos remédios heterodoxos na 

jurisprudência do CADE, em cotejo com as críticas tecidas pela doutrina nacional e 

internacional.  

A dissertação de mestrado utiliza-se de 4 tipos de remédios heterodoxos: (a) 

remédios consumeristas; (b) remédios trabalhistas; (c) remédios setoriais; e (d) 

remédios sociais, os três primeiros tipos de remédios heterodoxos são espelhos das 3 

formas de drenagens monopolistas desenvolvidas por SALOMÃO FILHO, já os 

remédios sociais são descritos pelo Guia Sul-Africano. 

Por fim, listamos os princípios que poderiam nortear a aplicação dos remédios 

heterodoxos, buscando dar maior segurança jurídica a análise dos atos de concentração 

realizada pela autoridade antitruste. 

 

6.1 Legitimidade dos Remédios Heterodoxos 

 

Questões de interesse público têm se torna cada vez mais presentes no controle 

dos atos de concentração.
518

 Considerando que o interesse público em atos de 

concentração se materializa, por excelência, em remédios heterodoxos, é crucial saber 

se o direito antitrustes é um fórum correto para a ventilação de questões desta 

natureza
519

, ou ainda, se as autoridades antitrustes (em especial, o CADE) são 

competentes para aplicar remédios heterodoxos.  
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Nesse sentido, destacamos as observações de ARAUJO a cerca da jurisprudência 

do CADE: 

 

[N]esses cinco anos, o CADE crescentemente impôs remédios 

comportamentais que incluíram , por exemplo: (i) a proibição de aquisições 

durante determinado período; (ii) o compromisso de manutenção de preços 

vigentes no momento da análise e de estabelecer preços, segundo as regras de 

mercado; (iii) o oferecimento de acordos take or pay a clientes dispostos a 

contratar determinada quantia de produtos ou serviços; e (iv) o oferecimento 

de contratos de fornecimento de longo prazo por períodos de até oito anos. 

As decisões em alguns desses casos tornam clara a intenção do CADE de 

promover o bem-estar por meio da aplicação de remédios que, ao invés de 

corrigir supostas distorções às condições de concorrência no mercado, têm o 

propósito de promover determinadas políticas públicas, passado ao largo de 

sua estrita competência de órgão antitruste.
520

 (grifos nossos) 

 

Inicialmente, cumpre destacar que o interesse público em atos de concentração 

pode adotar duas formas distintas: (i) defesa de operações econômicas anticompetitivas; 

e (ii) remédios para operações econômicas. 

Em operações econômicas anticompetitivas, os argumentos de interesse público 

mais comuns em defesa da concentração de mercado são: (a) a firma falida 

(inevitabilidade dos efeitos anticompetitivos de uma empresa falida); e (b) o campeão 

nacional (promoção de um monopólio ou quase monopólio para competir por um 

mercado global).
521

 

A defesa da firma falida é um dos argumentos mais tradicionais na sobreposição 

horizontal dos atos de concentração. Segundo a teoria da failing firm, a aquisição de 

concorrente falido ou próximo da falência não acarreta preocupações concorrenciais, 

pois o aumento de concentração é, de certa maneira, inevitável, já que o concorrente 

necessariamente sairia do mercado. Além disso, se a firma de fato for a falência, há 

ainda o prejuízo para acionistas e trabalhadores, tais prejuízos seriam parcialmente 

evitados caso a fusão pudesse prosseguir. Ademais, a falência de empresas, em alguns 

setores específicos (ex. setor bancário), pode causar sérios impactos na estabilidade da 
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indústria. Dessa forma, prevenir a falência de uma empresa é sempre desejável.
522

 Na 

jurisprudência do CADE, esse é um argumento comum em concentrações hospitalares. 

Na verdade, a leniência em atos de concentração é apenas um dos vários 

instrumentos usados para fomentar campeões nacionais. De acordo com a doutrina, a 

supressão da concorrência doméstica pode ser justificada para a disputa do mercado 

global
523

. Para isso duas condições são necessárias: (a) o mercado relevante ser mundial 

e (b) haver poder de mercado relevante no equilíbrio de longo prazo, ou seja, é preciso 

que haja capacidade para retirar excedente do consumidor estrangeiro no longo prazo 

para justificar os subsídios ou a perda de excedente de consumidor nacional no curto 

prazo.
524

-
525

 No Brasil, tal defesa foi alegada pelas requerentes Sadia e Perdigão no AC 

da BRFoods. Embora os "campeões nacionais" possam ser benéficos em economias 

altamente dependentes de exportações por receita, a concentração empresarial pode 

desfrutar de "renda monopolista" sem se tornar mais competitiva no exterior, às custas 

dos consumidores domésticos. e, eventualmente, do desenvolvimento econômico do seu 

próprio país.
526

-
527

 

Apesar dos seus respectivos vieses anticoncorrenciais, as teorias da firma falida 

e do campeão nacional são exemplos de defesas não estritamente concorrenciais aceitas 

como justificativas para aprovações (ainda que condicionadas) de atos de concentração. 

Visto que o interesse público enquanto defesa de atos de concentração 

(anticompetitivos) é aceito pelas autoridades antitrustes ao redor do mundo, nos 

questionamos o porquê da outra face da moeda – interesse público como solução para 
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operações econômicas – ser tão duramente rechaçada pelas autoridades antitrustes e 

pelos doutrinadores do direito concorrencial. 

Antes de afirmarmos que essa conduta pode ser explicada pelo capitalismo 

moderno, que se operaliza pela individualização dos ganhos e socialização dos custos, 

apresentaremos os principais argumentos para não aplicação dos remédios heterodoxos. 

De acordo com a doutrina econômica ortodoxa (neoclássica ou mainstream), a 

autoridade antitruste não deve sopesar interesses públicos em atos de concentração e, 

consequenteme, não aplicar remédios hetedoxos ou compensatórios, pois lhe faltaria: (i) 

expertise; (ii) meios adequados para quantificar todos interesses públicos envolvidos em 

um ato de concentração; (iii) legitimidade democrática para tutelar outro interesses não 

concorrenciais.  

Para a doutrina ortodoxa, o controle ex-ante exercido pela autoridade antitruste 

em atos de concentração é realizado sem o conhecimento específico da indústria 

investigada que um regulador setorial acumula ao longo do tempo. Essa falta de 

expertise impediria que o CADE de aplicar remédios heterodoxos. 

Outro problema está na dificuldade de quantificar o(s) interesse(s) público(s) em 

atos de concentração que poderiam ser alcançados através das forças de mercado.
528

 A 

ausência de uma metodologia bem especificada para medir os custos de eficiência da 

realização de metas de não-eficiência cria incertezas na avaliação dos processos de 

controle de atos de concentração sobre como esses outros fatores "não econômicos" são 

levados em conta.
529

-
530

 Isto posto, remédios heterodoxos (não estritamente 

concorrenciais) em atos de concentrações conflitam, em alguma medida, com a 

segurança e previsibilidade dos agentes econômicos – controle social das decisões 

administrativas das autoridades antitrustes.
531

 

Ademais, ressalta-se que um dos aspectos determinantes para a efetividade do 

SBDC está na qualidade das decisões da autoridade antitruste e sua previsibilidade, 

segurança jurídica ou deterrence effect – a influência exercida pelos sinais que a 
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autoridade transmite ao mercado, por meio de suas decisões, nas ações futuras dos 

agentes econômicos
532

. 

Embora diversos, a falta de (i) “expertise da autoridade antitruste” e de (ii) 

“meios adequados para quantificar todos interesses públicos envolvidos em um ato de 

concentração” são problemas de técnica (capacidade de colher e aplicar dados sobre 

interesses públicos), logo, poderiam ser concortornados com uma análise mais 

aprofundade dos atos de concentração mais complexos, ouvindo terceiros interessados e 

ampliado a análise dos mercado afetados. Portanto, não questionam a legitimidade da 

autoridade antitruste para aplicação de remédios antitrustes em atos de concentração.  

Por fim, considerando que o CADE é uma autarquia federal especial, e que o 

Tribunal do CADE é composto por 7 Conselheiros indicados pelo Presidente de 

República e aprovado pelo Senado, sendo metade do seu corpo composto por juristas e 

a outra metade por economistas, há quem também questione a legitimidade democrática 

da autoridade antitruste na imposição ou negociação de interesses públicos em atos de 

concentração, ou ainda, aplicação dos remédios heterodoxos. 

De acordo com a teoria econômica regulatória, em especial a teoria da agência, 

haveria um déficit de legitimidade democrática nas decisões de órgãos ou agências 

compostas exclusivamente por “técnicos”, e que, portanto, não têm dirigentes eleitos 

democraticamente.
533

 

Inicialmente, esse debate surge nos EUA, onde os juízes são eleitos pelo povo e 

os membros das agências são indicados pelos governantes do país, logo, haveria no 

sistema estadunidense decisores (“agentes judicantes”) sem uma suposta legimitidade 

democrática. Contudo, a Suprema Corte dos EUA declarou que os membros das 

agências, embora não sejam selecionados por voto popular, respondem ao presidente 

democraticamente eleito. Como tal, as agências enfrentam mais responsabilidade 

pública do que os juízes federais com mandato vitalício.
534

-
535
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Contextualizado o debate, podemos afirmar que a suposta falta democrática do 

CADE para aplicar remédios heterodoxos e compensatórios poderia ser rebatido pelos 

seguintes argumentos: (a) os conselheiros do CADE são indicados pelo Presidente e 

aprovado pelo Senado, ambos democraticamente eleitos; e (b) o curto mandato dos 

Conselheiros afastaria condutas arbitrárias e o risco de captura. 

Em relação ao risco de captura, embora seja passível de falhas, é preferível que a 

autoridade antitruste realize a análise simultânea de questões de ordem concorrencial e 

de interesse público de uma concentração econômica, pois, segundo autoridade sul-

africanas, a análise unificada impede o lobby maciço em outra autoridade que não 

analisou os efeitos globais da operação na economia, assim, ganhar-se-ia em mais 

transparência.
536

 

O desenho de remédios (em especial, remédios heterodoxos) em atos de 

concentração não é uma tarefa simples. A principal dificuldade para o desenho de 

remédios antitruste está no dilema entre, de um lado, a liberdade de iniciativa e 

liberdade contratual, e, de outro, a defesa da concorrência.  

Tal conflito é replita na atual Lei de Defesa da Concorrência: 

 

O campo antitruste, como integrante da atual Ordem Econômica 

Constitucional da Constituição (arts. 170 e 192), é um bom exemplo [da 

maleabilidade do direito descrito por Gustavo Zagrebelsky]. Lá se fala, por 

exemplo, nos arts. 170 a 173, de propriedade privada, de liberdade contratual 

e de livre concorrência, ou seja, o paraíso liberal. Já o art. 174, logo abaixo, 

consagra a posição do Estado como agente normativo e regulador exercendo 

as funções de fiscalização, incentivo e planejamento. A mesma dicotomia, ou 

quase antinomia, é encontrada nas leis de tutela da concorrência.
537

  

 

Ou 

 

Assim, o controle de estruturas é fundamentado, como já destacado, nos 

princípios constitucionais da livre concorrência (art. 170, IV), da proteção do 

consumidor (art. 170, V) e da repressão ao abuso do poder econômico (art. 

173, § 4º)".
538
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De acordo com HOVENKAMP, a relação entre desempenho econômico e graus 

de intervenção do governo pode ser representado por um "U" invertido, onde as 

sociedades laissez-faire (radicalmente individualistas) e as sociedades altamente 

socializadas ocupam a base do “U” invertido. Dessa forma, os padrões mais altos de 

desempenho econômico pertencem àqueles Estados que possuem uma mistura 

intermediária de ordenação privada baseada no mercado e a organização imposta pelo 

governo.
539

 

Em relação ao grau de ingerência do CADE em atos de concentração por 

remédios heterodoxos (não estritamente concorrenciais), é importante fazer duas 

ressalvas: (i) a liberdade de iniciativa e a liberdade contratual não são sinônimos de 

liberdade econômica absoluta 
540

; e (ii) o limite para o dirigismo econômico dá-se 

quando a regulamentação da atividade privada se caracteriza como planejamento 

econômico (art. 174, caput, da CF).
541

 

Em relação a esse último ponto (dirigismo econômico) é importante destacar os 

ensinamentos de Calixto SALOMÃO FILHO: 

 

Essas limitações a uma atuação mais dirigista do CADE na fixação de 

condições para a aprovação de operações de concentração, no entanto, não 

descaracterizam a aprovação condicionada como mecanismo de adaptação da 

lei antitruste às solicitações do desenvolvimento econômico. De fato, é possível 

que, a partir do pedido e por iniciativa das partes, quando da apresentação da 

submissão ou em pedido de reapreciação, a aprovação com condições permita a 

consecução de projetos relacionados ao desenvolvimento tecnológico e 

econômico de determinadas empresas ou setores, desde que observadas as 

demais condições da lei para aprovação.
542

  

 

Ou seja, remédios heterodoxos podem ser incorporados a aprovação de atos de 

concentração, salvo se garantida as condições mercadológicas para a concorrencial 

efetiva ou potencial. 

Na África do Sul, no caso Walmart/Massmart, a autoridade antitruste 

reconheceu que, embora a lei de concorrência não possa “substituir a política industrial 

ou comercial”, é sua obrigação “dar efeito para a ambição legislativa” (interesse 

publico) prevista na Lei de Concorrência: 
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When the question was whether the proof of this effect and its magnitude was 

strong enough to prohibit the merger completely, the court was unconvinced. 

But now the question was whether there was sufficient proof of the merger’s 

effect on imports to justify conditioning approval on the creation of an 

investment fund to help create jobs.182 When answering this question, the 

court no longer saw any reason to net the gains from the merger (lower 

postmerger prices) against the losses (fewer jobs in South Africa). The court 

could secure the gains (by approving the merger) while mitigating the losses 

(by making Wal-Mart create an investment fund)—a win-win proposition. 

Although competition law cannot “substitute for industrial or trade policy,” 

the court wrote, the legislature had set out specific public interest concerns in 

the Competition Act, and the court was obliged to “give[ ] tangible effect to 

the legislative ambition.
543

(grifos nossos) 

 

Nesse sentido, de acordo com FOX e FIRST, o caso Walmart/Massmart não 

demonstra apenas as dificuldades de incorporar interesse(s) público(s) em remédios em 

atos de concentração, mas também que a legislação antitruste pode acomodar outros 

interesses além de uma visão estrita do bem-estar do consumidor.
544

 

Como mostra o caso Wal-Mart na África do Sul, em algumas nações, a 

autoridade ou tribunais de concorrência podem condicionar fusões (ou mesmo proibir 

fusões) que tenham efeitos adversos de interesse público, mesmo que não sejam 

anticoncorrenciais.
545

 

Assim, ao aplicar interesses públicos em atos de concentração, a(s) autoridade(s) 

antitruste(s) apenas estaria(m) dando efeitividade aos princípios constitucionais 

norteadores da ordem econômica. A relação interesse público e direito concorrencial foi 

descrita por FERRAZ JR. nos seguintes termos:  

 

A constituição Brasileira atual, ao contrário, não está antes preocupada 

exclusivamente com um ato individual, consciente e intencionalmente 

predisposto a ferir a ordem econômica e a livre concorrência, como se o 

agente deliberadamente atuasse naquela direção, mas com a repercussão 

desses atos no mercado-patrimônio nacional. Esse novo sentido da linguagem 

de finalidade em seu contexto contemporâneo é que suscita, por fim, o tema 

da política de Estado pelo desenvolvimento social e econômico. 

Nesses termos, constituem políticas de Estado o desenvolvimento 

tecnológico (arts. 218 e 219 da CF/1988), a defesa do meio ambiente (art. 

170, VI, da CF/1988), a função da propriedade (art. 170, III, da CF/1988), a 

redução das desigualdades regionais e sociais (art. 170, VII, da CF/1988), a 

busca do pleno emprego (art. 170, VIII, da CF/1988), o tratamento 

favorecido para empresas de pequeno porte (art. 170, IX, da CF/1988). 
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E é na implementação dessa política que a defesa da concorrência cumpre seu 

papel no desenvolvimento social de países emergentes num mundo 

globalizado.
546

 (grifos nossos) 

 

De forma mais precisa, assim se manifestou Fábio NUSDEO em relação ao 

interesse público em atos de concentração no Brasil:  

 

[O]utro aspecto relevante da atual lei é o dos Atos de Concentração, em cujos 

dispositivos fica muito clara a sua finalidade de instrumento de política 

econômica.
547

 

 

Embora, a doutrina ortodoxa negue a utilização do direito concorrencial como 

instrumento de política econômica
548

, reconhecendo apenas que os remédios antitrustes 

em atos de concentração busquem solucionar os efeitos da drenagem monopolística em 

relação aos recursos do consumidor, a teoria neoclássica não nega os efeitos negativos 

da “tripla drenagem monopolística” na economia, quais sejam: 

d) Drenagem de recursos dos consumidores: em situação de monopólio, 

consumidores pagam mais por um produto sem a contrapartida do aumento 

do bem-estar geral (prática de preço supracompetitivos), outros 

simplesmente deixam de consumidor, pois não são capazes de consumir a 

preços extraordinários (peso morto). Peso morto (dead weight loss) constitui 

na parte dos consumidores que consumiriam a preços competitivos deixam 

de o fazer, logo, tais recursos deixam de ser empregados naquilo que o 

consumidor reputa como primeira utilidade.”; 

e) Drenagem no mercado de trabalho: a concentração econômica implica na 

redução de salários reais (rebaixamento dos salários reais) ou na redução da 

efetiva força de trabalho (ganho de produtividade por incremento 

tecnológico); tal fato é denominado redistribuição inversa de renda e ocorre, 

em especial, nos países em desenvolvimento; e 
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f) Drenagem de recursos de setores econômicos periféricos: a concentração 

econômica drena recursos que seriam investidos em outros setores 

econômicos (setores não dinâmicos). 

Para além da efetivação dos princípios constitucionais supramencionados, o 

argumento da “tripla drenagem monopolística” é também uma fonte de legitimidade da 

atuação do CADE em questões de interesse público, na medida em que impõe, na 

ausência de outra autoridade competente, que a autoridade antitruste amplie a extensão 

dos remédios em atos de concentração. 

Nota-se que a “tripla drenagem monopolística” rompe com a análise econômica 

superficial da relação entre monopolista e consumidor consubstanciada no valor do 

lucro extraordinário. A “tripla drenagem monopolística” evidência que a relação entre 

concentração econômica e distribuição de renda é muito mais ampla e densa.
549

 

Nesse cenário doutrinário (tripla drenagem monopolista), é importante destacar 

que a dimensão espacial de aplicação dos remédios em atos de concentração não se 

confunde com a(s) dimensão(ões) geográfica(s) do(s) mercado(s) relevante(s) de um 

dado caso concreto. Uma vez admitidos remédios não estritamente concorrenciais (ou 

seja, sem nexo entre com  o dano a concorrência), não faz sentido que a aplicação dos 

remédios antitrustes em atos de concentração fique adstrita ao(s) mercado(s) 

relevante(s) em que foi/foram identificadas concentrações econômicas. Nesse sentido, 

Calixto Salomão Filho afirma:  

 

É errado analisar referida concentração apenas sob uma perspectiva do 

mercado geográfico.
550

 

 

Dessa forma, o termo remédio antitruste não estritamente concorrencial é, 

apenas aparentemente, uma contradição em termos, uma vez que o remédio possui nexo 

causal entre o ato de concentração (cooperação ou concentração empresarial) e os 

efeitos danosos a sociedade em sentido amplo, logo, não é possível falar em vazio 

teórico-econômico. 

Vencida essa investigação mais teórica, analisaremos o grau de representativa 

dos remédios heterodoxos em atos de concentração no Brasil, seguimentados em 4 
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categorias de remédios heteroxos: (i) remédios heterodoxos consumeristas; (ii) remédios 

heterodoxos trabalhistas; (iii) remédios heterodoxos setoriais; e (iv) remédios 

heterodoxos sociais. Os três primeiros tipos de remédios heterodoxos decorrem dos três 

tipos de drenagens monopolistas apresentados na teoria monopolista de SALOMÃO 

FILHO, acrescido de um quarto tipo de remédio heterodoxo descrito pela Guideline 

Sul-Africana para interesses públicos em atos de concentração. No final deste capítulo 

(subcapítulo 6.2.), esboçaremos os princípios para o desenho dos remédios em atos de 

concentração pelas autoridades antitrustes. 

 

6.1.1 Remédios Heterodoxos Consumeristas 

 

Nos EUA, a aquisição do medicamento NeoProfen da Merck pela Lundbeck, 

produtora do Indocin IV, concentrou os dois tratamentos farmacológicos para 

Persistência do Canal Arterial (PCA) de recém-nascidos prematuros, disponíveis no 

mercado, em um único agente econômico. Tal concentração empresarial permitiu a 

Lundbeck aumentar em quase 20 vezes o preço cobrado pelo NeoProfen, saltando de 

US$ 77,77 para US$ 1.522,50, de modo a impactar diretamente na vida e na morte de 

pelo menos 30.000 recém-nascidos só nos EUA.
551

 

O aumento de preços no caso supramencionado reascendeu o debate de inclusão 

do bem-estar do consumidor dentre os objetivos da política de defesa da concorrência 

dos EUA, visto que atos de concentração pode engendrar para a transferência 

injustificada de renda e riquezas dos consumidores para os produtores. 

Preliminarmente, cumpre destacar que  

 

"[a] tutela do consumidor pelas normas de defesa da concorrência pauta-se 

pela perspectiva coletiva, pois o impacto das decisões dos órgãos de defesa 

da concorrência dá-se sobre a coletividade dos consumidores, não sendo 

analisados ou arbitrados conflitos em uma relação de consumo 

individual."
552

 

 

O antitruste distingue a “proteção do consumidor” da “proteção do bem-estar do 

consumidor”, aquele tutelado pelo direito consumerista e este pelo direito concorrencial. 

Ou seja, os interesses dos consumidores são tutelados de forma indireta ou mediata pelo 
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antitruste, na medida em que bens e serviços são barateados e/ou melhorados pela 

rivalidade entre concorrentes. A lei antitruste dá à concorrência – e não a eficiência 

operacional interna – a primazia na proteção dos consumidores. Nesse sentido, 

ressaltamos que:  

 

O exemplo mais contundente da concretização da tutela do bem-estar do 

consumidor pela execução da política de defesa da concorrência dá-se no 

controle de estruturas, já que, ao se impedir a consolidação de concentrações 

que tragam a dominação de mercado ou substancial prejuízo a concorrência, 

previne-se o prejuízo ao consumidor. 
553

 

 

Contudo, conforme observamos no caso NeoProfen, os atos de concentração 

podem envolver um aparente trade-off eficiência e equidade 
554

, em que a eficiência 

alocativa não se confunde com distribuição de renda e de riquezas, sendo que aquela 

cuida exclusivamente se os recursos estão sendo empregados nas atividades para 

atender os interesses do consumidor (curva de demanda pelo produto).  

Portanto, de forma falaciosa, a teoria neoclássica presume que os resultados 

positivos da concentração econômica serão distribuídos com os consumidores, quando 

que, na verdade, é certo apenas a eficiência produtiva representada pela curva dos 

custos.
555

 Nessa lógica, assim se manifestou SALOMÃO FILHO: 

 

Não deixa de ser paradoxal para a teoria neoclássica que o único modo de 

garantir o cumprimento de seu postulado seja exatamente através da negação 

de sua premissa central – qual seja, a irrelevância da destinação dos ganhos 

de eficiência. Para assegurar a existência de um ganho líquido de eficiência é 

necessário, de alguma forma, garantir sua repartição como o consumidor. 

Talvez seja mais correto ainda afirmar que é a repartição dos ganhos de 

eficiência com o consumidor o único indicador que permite comprovar a 

efetiva existência desses ganhos.
556

  

 

Tanto que no Brasil, após incluir a defesa do consumidor entre os princípios 

constitucionais que orientam a aplicação da lei de defesa da concorrência (art. 1º, caput, 

Lei 12.529/11)
557

, o legislador pátrio estabelece expressamente a preservação do 

excedente do consumidor como critério de análise de atos de concentração (88, § 6º, da 
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Lei 12.529/2011), 
558

, ou seja, não é suficiente que a operação traga eficiências 

econômicas específicas
559

, sendo igualmente necessárias que os benefícios econômicos 

decorrentes da operação econômica sejam repassados para os consumidores.
560

 Esse é o 

entendimento esposado por PFEIFFER e SALOMÃO FILHO, respectivamente: 

 

[a] atuação das autoridades responsáveis pela análise dos atos de 

concentração é vinculada à preservação do excedente do consumidor e das 

condições imprescindíveis ao exercício do direito de escolha, sendo vedada a 

aprovação de fusões que prejudiquem o bem-estar do consumidor. (...) Dessa 

maneira, é plenamente válido, por exemplo, estabelecer a preservação do 

excedente do consumidor dentre os critérios de análise dos atos de 

concentração.
561

 

 

E 

 

Presume-se que os benefícios oriundos da eficiência serão distribuídos com 

os consumidores, sendo este o ponto fraco dessa teoria econômica. A 

distribuição equitativa não é apenas improvável. Não por outro motivo o 

legislador pátrio, ao disciplinar os atos de concentração, impôs como 

requisito para sua aprovação não apenas a demonstração do ganho de 

eficiência (art. 88, §6º, I, “c”, da Lei 12.529/11) mas também que parte 

relevante dos benefícios decorrentes da concentração “sejam repassados aos 

consumidores” (art. 88, §6º, II, da Lei 12.529/11).
562

 

 

 

Em outras palavras, SALOMÃO FILHO destaca que a relação entre 

concentração econômica e distribuição de renda só será positiva se os benefícios 

oriundos da concentração econômica forem distribuídos aos consumidores. 

Tal política é adotada pela maioria das legislações antitrustes ao redor do 

mundo.
563

 

Em relação ao trade-off entre eficiência (“bem-estar total”) e equidade (“bem-

estar do consumidor”), os remédios antitrustes (heterodoxos) em atos de concentração 

que busquem alcançar uma alocação mais equitativa de recursos tem o potencial de 

mudar os incentivos dos indivíduos e das empresas, distorcendo as escolhas e 
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sacrificando eficiências
564

-
565

, já que os custos decorrentes da efetivação do(s) 

interesse(s) público(s) imposto(s) ou negociado(s) em ato(s) de concentração só serão 

repassados aos consumidores se a elasticidade entre bem e consumo for superior a 1.
566

 

Para essa discussão, a ortodoxia antitruste costuma diferenciar o “bem-estar do 

consumidor” do “bem-estar total”. 

De acordo com a ortodoxia antitruste, o “bem-estar do consumidor” se preocupa 

apenas com o consumidor, logo, a distribuição da riqueza entre produtores e 

consumidores não é tratada de forma neutra. Portanto, a transferência de riqueza dos 

consumidores para os produtores é considerada prejudicial aos consumidores, mesmo 

que haja um aumento geral no excedente total. Por outro lado, o “bem-estar total” 

preocupar-se-ia com a sociedade como um todo, dessa forma, a distribuição da riqueza 

entre produtores e consumidores seria supostamente de forma neutro.
567

 

Antes, cumpre destacar que o direito é uma técnica e, como todos nós sabemos, 

inexistem técnicas neutras, assim sendo, a aplicação do direito antitruste, mesmo que 

pautada em modelos econômicos e análises empíricas, corresponde a uma opção 

política.
568

 

O bem-estar econômico está relacionado as mudanças no excedente do 

consumidor
569

 (“equidade”) e do produtor (“eficiência”). O excedente do consumidor é 

a diferença entre o que o consumidor está disposto a pagar e o preço real pago. Isso 

pode ser expandido para incluir a qualidade que é capturada no preço de bens e 

serviço
570

. O excedente do produtor são os ganhos advindos de preço maior do que o 

custo de produzir uma unidade adicional. Portanto, o bem-estar total é o bem-estar 
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combinado dos consumidores e produtores, ou ainda, a soma do excedente do 

consumidor e do produtor.
571

 

As disposições de interesse público da LDC vão além das noções de eficiência e 

bem-estar, buscando uma alocação mais equitativa de recursos (excedente econômico 

gerado em mercados sujeitos à regulação antitruste).
572

 PFEIFFER também procura 

demonstrar que: 

 

“[A] relação entre a política de defesa da concorrência e de proteção do 

consumidor não se limita à constatação de efeitos reflexos trazidos pela 

competição entre as empresas que beneficiam os consumidores, tais como 

menores preços, maior qualidade e ampliação da diversidade de produtos. Na 

realidade, tal relação é ainda mais intensa, já que o bem-estar do consumidor 

constitui um dos objetivos centrais da política de defesa da concorrência, o 

que vincula a atuação das autoridades responsáveis pela sua execução."
573

 

 

Sob essa lógica, Luiz Fernando SCHUARTZ afirma que é eticamente 

insustentável deixar de levar em considerações aspectos distributivos em um país com 

as desigualdades do Brasil.
574

-
575

 

Tal função seria desempenhada tanto pelos remédios heterodoxos quanto pelos 

remédios compensatórios. 

 

6.1.2 Remédios Heterodoxos Trabalhistas 

 

“Empregos, empregos, empregos - nada parece ser de maior prioridade para a 

política econômica hoje”.
576

É assim que Eleanor M. FOX e Harry FIRST abrem o 

artigo “Philadelphia National Bank, Globalization, and The Public Interest”, que 

discute, em linhas gerais, a aplicação dos remédios antitrustes heterodoxos no mundo. 
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De acordo com os autores, de tempos em tempos, questões não estritamente 

concorrenciais (“não puras”) são analisadas pelas autoridades antitrustes em atos de 

concentração. A título ilustrativo, FIRST e FOX informam que questões de ordem 

trabalhistas foram recentemente apresentadas ao DOJ na fusão entre AT&T e T-Mobile. 

Embora a doutrina majoritária do Direito Antitruste classifique as questões 

trabalhistas como “não puras”, é de conhecimento de doutrinadores e práticos dos 

antitruste (advogados, economistas, autoridades antitrustes, juízes, etc.) os efeitos do 

poder econômico sobre o mercado de trabalho. 

Em termos econômicos, a relação poder econômico e mercado de trabalho pode 

ser compreendida como um monopsônio, em que o agente empregador exerce o poder 

monopsônio (potencialmente oriundo de atos de concentração) de duas formas distintas: 

(i) redução efetiva da força de trabalho; e (ii) redução real de salários.  

A redução efetiva da força de trabalho materializa-se em demissões decorrentes 

dos ganhos de produtividades organizacional e tecnológica. 

Em mercados concentrados, a baixa mobilidade de trabalhadores entre diferentes 

agentes empregadores também diminui os salários pagos – redução real de salários. Ou 

seja, os salários pagos aos trabalhadores contratados serão comparativamente inferiores 

àqueles que receberiam em situação de concorrência.
577

  

O conjunto destes fenômenos é denominado de “exploração monopsonista”
578

, 

ou “redistribuição inversa de renda”
579

, que ocorre, em especial, nos países em 

desenvolvimento. 

 

Deve-se considerar, todavia, que as transferências de riqueza dos empregados 

para os empregadores ocorrem de maneira indireta, na medida em que 

aqueles, embora contribuam para a produção da empresa com sua força de 

trabalho, recebem uma remuneração proporcionalmente inferior à sua 

contribuição. Dito de outra forma, os efeitos distributivos desfavoráveis aos 

trabalhadores correspondem à parcela da remuneração que deixam de receber 

em mercados de trabalho não competitivos.
580

-
581
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Além destes efeitos nefastos sobre o mercado de trabalho, cumpre destacar que 

“cláusulas de não concorrência entre empregado e empregador”
582

 e “cláusulas não 

aliciamento de empregados”
583

 são rotineiramente analisadas pelo CADE em atos de 

concentração. 

Segundo BARBOSA JUNIOR, em relação aos remédios heterodoxos no 

mercado de trabalho, a jurisprudência do CADE pode ser divida em três momentos 

distintos: (1º) De 1994 a 2001; (2º) De 2001 a 2011; e (3º) De 2011 até os dias atuais. 

Inicialmente, os remédios antitrustes em atos de concentração buscavam o pleno 

emprego. Dessa forma, "eventuais demissões deverão ser necessariamente justificadas 

como resultado das eficiências obtidas por meio do ato de concentração". Além disso, 

"o CADE deveria evitar a adoção de remédios que possam gerar desemprego".
584

. 

BARBOSA JUNIOR destaca que: 

 

O próprio CADE já reconheceu que a busca do pleno emprego, enquanto 

princípio constitucional, não poderia ser ignorada em processos de controle 

de concentrações. Nesse sentido, já se entendeu necessária, e.g., a aplicação 

unilateral de remédios antitruste a operações que restringissem o livre 

exercício do trabalho pelos empregados das empresas-parte.
585
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Nesse sentido, podemos destacar os seguintes remédios heterodoxos trabalhistas: 

a) AC n. 19/1994 (caso Oriento/Ajinomoto): manutenção do nível de emprego em 

suas unidades após a aprovação da operação, vedando a dispensa arbitrária de 

empregados durante a vigência do TCD"
586

 

b) AC n. 24/1994 (caso Grace/Crown): obrigação de implementar programa de 

recolocação profissional voltado aos desempregados em decorrência da 

operação econômica.
587

 

c) AC n. 25/1995 (caso Santista/CARFEPE): obrigação de investimentos nas 

empresas fusionadas, incluindo o programa de qualificação de mão de obra da 

empresa
588

 

d) AC n.08012.005846/1999-12 (Caso Ambev): a aprovação foi condicionada aos 

compromissos de manutenção do nível de emprego e implementação de 

programas de treinamento e recolocação de profissionais dispensados devido à 

reestruturação da empresa após a operação. 

Conforme ressaltado BARBOSA JUNIOR, depois do caso AMBEV, por uma 

década, o CADE deixou de analisar os efeitos dos ACs no mercado de trabalho e, 

consequentemente, não aplicou remédios heterodoxos trabalhistas:  

 

Embora essas preocupações com nível de emprego tenham sido reconhecidas 

pelo CADE, as medidas jurídicas adotadas na década de 90 para controlar o 

impacto de atos de concentração sobre os mercados de trabalho parecem, 

contudo, taticamente excluídas do repertório dos remédios desde 2001.
589

 

 

De acordo com o autor, a inconsistência (decorrente do abandono injustificado 

ou sem qualquer justificativa aparente) na aplicação destes remédios heterodoxos gera 

um problema de accountability. 

Em 2011, no caso BRFoods, o CADE voltou a analisar questões trabalhistas em 

atos de concentração. Contudo, para o autor, os remédios antitrustes deixaram de buscar 

o pleno emprego para garantir a efetividade dos remédios ortodoxos estruturais, tal 

como o empty shall (conforme observado no item 5.4 desta dissertação): 
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A partir da análise desses casos mais recentes (Sadia/Perdigão, Camargo 

Correa/CIMPOR e Rede D'or/Hospital Sta. Lúcia), percebemos que as 

obrigações de manter o nível de emprego têm sido utilizadas apenas como 

remédio comportamental voltado à preservação da operacionalidade de ativos 

a serem alienados, i.e., objetos de um remédio de desinvestimento 

(divestiture).
590

 

 

Ou seja, os novos remédios trabalhistas impostos pelo CADE buscariam impedir 

que a empresa fusionada degradasse os ativos que serão alienados por determinação do 

CADE.  

Por fim, de acordo com BARBOSA JUNIOR, o início do “fim” da 

"inconsistente" aplicação de remédios antitrustes visando regular o mercado de trabalho 

poderia ser indicado pelo abandono legal de remédios antitrustes negociados preverem 

medidas de política de emprego: 

 

A percepção dessa mudança na ação administrativa do CADE [ausência do 

elemento "medida de política de emprego" no art. 125 da Resolução CADE 

n.1/2012], todavia, sugere-nos uma reformulação sutil, porém definitiva, na 

política concorrencial brasileira. Não adoção do "nível de emprego" como um 

critério para definição dos remédios formalizados nos ACC.
591

 

 

Em relação à experiência sul-africana, o Guidelines on the Assessment of Public 

Interest Provisions in Merger Regulation under the Competition Act No. 89 of 1998 

propõe que a autoridade antitruste examine o grau de sobreposição e duplicação de 

atividades das requerentes (medidas de redução de custos, anulação de acordos de 

fornecimento ou distribuição, e realocação de escritórios, fábricas e instalações) no AC, 

para avaliar o impacto no nível de emprego pós-concentração (o número de empregos 

afetados e a possibilidade de absorção dos potenciais desempregados em outras 

empresas), bem como os planos de criação de novos emprego pela entidade resultante 

da operação econômica. 

É crucial garantir que as preocupações de interesse público no mercado de 

trabalho sejam analisadas pelas autoridades antitrustes apenas quando forem 

substanciais. Nesse sentido, destacamos dois casos sul-africanos em que é possível 

observar excessos na proteção dos postos de trabalhos afetados por atos de 

concentração: (i) AON/Glenrand, inicialmente, a Comissão aprovou a operação 

econômica condicionada a obrigação de não demitir qualquer funcionário com salário 
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inferior a 30 mil rans por mês. No entanto, tal remédio forçaria as requerentes a manter 

uma base ineficiente de empregados a um custo muito maior do que seus rivais. Em 

sede de recurso, o Tribunal da África do Sul permitiu a demissão de 24 funcionários, 

ganhando entre R15,000 e R30,000, e proibiu a redução de qualquer funcionário que 

ganhasse abaixo de R15,000, por dois anos; (ii) Glencore/Xstrata, o Tribunal aprovou a 

operação econômica condicionada a um teto de 80 demissões no período pré-aprovação 

(90 dias que antecederam a aprovação antitruste) e mais 100 cortes de emprego no 

período pós-aprovação. Em decorrência dos casos supramencionados, BALKIN e 

MBIKIWA afirmam que a substancialidade deve ser avaliada no contexto econômico 

global, sendo inadequada a avaliação do número de potenciais desempregrados no 

quadro de empregados das requerentes.
592

 Além disso, segundo BALKIN e MBIKIWA, 

os empregados que forem demitidos têm as mãos outro remédio: leis trabalhistas, que 

garantem a justiça substantiva e processual de cada demissão
593

. 

Em relação aos possíveis efeitos negativos dos ACs sobre o mercado de 

trabalho, o Guia Sulafricano prevê os seguintes remédios: (i) limitação do número de 

emprego perdidos; (ii) escalonamento das demissões ao longo de um período de tempo; 

(iii) manutenção do nível de empregos por um período de tempo; (iv) obrigação de 

implementar programas de recolocação profissional para os demitidos em decorrência 

da operação econômica; (v) fornecer aconselhamento e orientação sobre empregos 

alternativos; (vi) obrigação de reempregarem ou darem preferência aos empregados 

afetados, caso haja vagas disponíveis; e (vii) criação de empregos como proposto pelas 

partes no AC. 

Em relação aos casos sul-africanos que ganharam destaque internacional pela 

aplicação de remédios heterodoxos trabalhistas, podemos destacar os seguintes atos de 

concentração Wal-Mart/Massmart e Momentum/Metropolitan. 

No caso Walmart/Massmart, em relação aos remédios sobre o mercado de 

trabalho, a autoridade antitruste impôs os seguintes remédios: (i) recontratação dos 503 

empregados demitidos
594

; (ii) manutenção do nível de emprego por um período de 2 
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anos
595

; e (iii) manutenção dos acordos assumidos com o principal sindicato da classe 

trabalhadora (o SACCAWU).
596

 

As autoridades sul-africanas também abordaram extensivamente a 

regulamentação do trabalho no caso Momentum/Metropolitan. Inicialmente, a 

Comissão Concorrencial Sul-Africano recomendou a aprovação do ato de concentração 

aos seguintes remédios: (a) limite máximo de demissões de até 1.000 (hum mil) 

funcionários pelos 3 primeiros anos da operação econômica; (b) implementação de 

programas de requalificação e recolocação dos funcionários demitidos por igual período 

597
.No entanto, após os sindicatos dos trabalhadores questionarem a ausência de 

justificativa para as demissões anunciadas, o Tribunal condicionou a aprovação do ato 

de concentração a manutenção do nível de emprego, permitindo apenas a demissão de 

gerentes seniores por um período de 2 anos a partir da data efetiva da transação. Além 

disso, o Tribuanl considerou que obrigação de implementar programa de recolocação 

profissional voltado aos desempregados em decorrência da operação econômica eram 

remédios muito “brancas”, uma vez que sua experiência demonstrava que tais medidas 

eram largamente ineficazes.
598

-
 599

 

De acordo com o Tribunal, as partes envolvidas na operação não foram capazes 

de justificar a futura perda de 1.000 (hum mil) funcionários. Logo, os benefícios da 
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redução de custos só seriam concedidos aos acionistas, que é um interesse privado. 

Portanto, na ausência de interesse público, os empregos deveriam ser mantidos (exceto 

a alta administração) por um período de dois anos.
600

 

Ambos os casos demonstram que as decisões da autoridade antitruste sul-

africana em relação aos remédios heterodoxos trabalhistas são muito semelhantes as 

decisões primeiras decisões do CADE sobre essa matéria. 

Contudo, remédios de natureza trabalhistas são duramente criticados por juristas 

e economitas. 

Os remédios antitrustes que proíbem reduções no curto prazo têm duas 

implicações potenciais para a eficiência e o bem-estar. Em primeiro lugar, não permitir 

que as partes na concentração aloquem sua mão-de-obra da maneira mais eficiente, 

aumentando os custos para as empresas. Embora temporário, aumentar o custo de 

produção sem ganhos na produção é, sem sombra de dúvida um desperdício de recursos. 

Além disso, se esses custos forem repassados aos consumidores, isso aumentaria os 

preços, o que reduz a eficiência alocativa e os benefícios ao consumidor. Em segundo 

lugar, a condição de re-admissão ou reemprego está essencialmente protegendo 

empregos que inevitavelmente serão perdidos, os custos incorridos na retenção de 

empregados redundantes são semelhantes a uma espécie de imposto indireto sobre os 

proprietários da empresa.
601

-
602

 Dessa forma, remédios antitrustes trabalhistas seriam 

desproporcionais em concentrações entre empresas-empregadoras que dificilmente 

criariam situações de monopsônio.
603

 

Contudo, é importante destacar que inexiste dados empíricos para arbitrar este 

debate:  

 

Obviamente, não pretendemos arbitrar o debate econômico quanto à 

relevância empírica dos modelos de monopsônio. Entretanto, a diversidade 

de modelos teóricos e a escassez de estudos empíricos impedem uma 
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conclusão quanto à existência, ou não, de poder de mercado para fins 

antitruste. Nesse sentido, entendemos que as limitações epistemológicas da 

Economia, i.e., a relativa impossibilidade de a teoria econômica determinar 

em quais situações o CADE poderia atuar para corrigir as falhas nos 

mercados de trabalho, tornam-se hipótese específica de incerteza na aplicação 

do direito concorrencial.
604

 

 

Ademais, tais remédios possuem elevado custo administrativo: enquanto 

remédios comportamentais, os custos de monitoramento são excessivamente altos para a 

administração, já que as autoridades antitrustes teriam poucos recursos institucionais 

para acompanhar, tal como uma agência setorial, o adimplemento das suas decisões. 

Ante todo o exposto, não podemos deixar de concordar com Alberto Lúcio 

BARBOSA JUNIOR, o não enfrentamento de questões trabalhistas em atos de 

concentração pelas doutrinas pátria e internacional só são justificadas exclusivamente 

por argumentos de autoridade (falácia ad verecundiam) que negam remédios 

heterodoxos. Como vimos ao longo deste subcapítulo, o CADE não só analisa as 

múltiplas questões trabalhistas envolvidas em atos de concentração, como aplica 

remédios que buscar garantir o pleno emprego. 

 

6.1.3 Remédios Heterodoxos Setoriais 

 

No artigo “Philadelphia National Bank, Globalization, and The Public Interest”, 

Eleanor M. FOX e Harry FIRST afirmam que questões trabalhistas não são a única 

“impureza” possível no controle dos atos de concentração. Embora rechaçada pela 

ortodoxia antitruste
605

, questões de políticas públicas como: (i) desenvolvimento 

econômico nacional ou local; (ii) efeitos sobre pequenas empresas; e (iii) perda do 

controle local ou nacional de importantes empreendimentos; são frequemente analisadas 

por autoridades antitrustes.
606

 

Não por outro motivo, hoje, afirma-se que o controle dos atos de concentração 

está muito mais próximo da regulação setorial.
607
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Em relação ao desenho dos remédios em atos de concentração, FARRELL 

conceitua os remédios heterodoxos (“broad scope remedies”) e os remédios 

compensatórios (“over-fixing remedies”) como problemas de proporcionalidade entre 

os “danos concorrenciais” ocasionados pela concentração e a medida restritiva imposta 

pela autoridade antitruste. Para o autor tais remédios seriam inadequados e 

provavelmente desnecessários.
608

 

Segundo o autor, “over-fixing” é a medida restritiva ao ato de concentração que 

procura fomentar a concorrência em patamar superior ao cenário pré-concentração 

econômica. Tal prática seria indesejável, pois impõe remédios demasiadamente 

onerosos aos agentes econômicos, desestimulando as concentrações empresariais.
609

 

Para FARRELL, “broad scope” é a medida restritiva ao ato de concentração 

sem nexo causal com os “problemas concorrenciais” identificados pela autoridade 

antitruste.
610

 

Via de regra, tanto os remédios heterodoxos quanto os remédios compensatórios 

assumem a forma de remédios comportamentais (obrigações de fazer ou deixar de 

fazer), e são usualmente criticados por aproximar o direito concorrencial do direito 

regulatório. Dessa forma, faz-se necessário enfrentar as críticas usualmente formuladas 

aos remédios comportamentais “regulatórios”. 

De acordo com a teoria ortodoxa, os remédios comportamentais em atos de 

concentração são um grande paradoxo, pois, em um primeiro momento se permite a 

operação econômica, e consequentemente, a maximização do lucro, e, em seguida, 

exigi-se condutas onerosas neste ou naquele sentido, ignorando os próprios incentivos 

da concentração econômica. Tal como a regulação econômica tradicional, o remédio 

comportamental literalmente impede a empresa de maximizar o lucro, modificando seus 

incentivos para uma “susposta” conduta socialmente mais benéfica.
611

 

Como resultado, os remédios comportamentais geralmente devem ser 

complementados com uma supervisão próxima e contínua do produto (via de regra, uma 

empresa) resultante da concentração econômica.
612

 Tal fato pronuncia o componente 
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regulador da atuação antitruste em atos de concentração, visto que o comportamento das 

empresas será acompanhado pela autoridade antitruste por muito tempo depois da 

aprovação da operação econômica.
613

 Isso se aplica especialmente a remédios 

destinados a garantir que o acesso a redes ou a outras instalações essenciais seja 

oferecido em termos suficientemente atrativos para estimular ou manter a concorrência 

em níveis satisfatórios.
614

 Ou seja, dependendo do tipo de monitoramento exigido, os 

remédios comportamentais podem colocar a autoridade da concorrência na posição de 

um regulador setorial. 

Em decorrência destas características, KWOKA afirma que (i) a assimetria de 

informação, (ii) os custos de monitoramento e (iii) o risco de captura são dificuldades 

específicas dos “novos remédios comportamentais” que ecoam da regulação 

tradicional.
615

  

A assimetria informacional é análoga àquela no contexto da regulação 

tradicional.
616

 Em relação aos remédios heterodoxos, de acordo com a experiência da 

Comissão Sulafricana em atos de concentração, as requerentes freqüentemente 

fornecem informações insuficientes relativas às considerações de interesse público, 

especialmente em relação ao efeito provável da operação econômica sobre o mercado de 

trabalho.
617

 A assimetria informação não só dificulta o desenho de remédios como pode 

retardar a avaliação da operação. 

Embora seja um problema, conforme vimos no subcapítulo 5.2, a assimetria 

informacional pode ser mitigada com informações prestadas por terceiros interessados 

ou durante o processo de negociação do próprio remédio antitruste. 

Já em relação aos custos de monitoramento, se se utilizar os recursos disponíveis 

à autoridade antitruste, haverá um claro trade-off em custear o moniotamento das 

decisões ou gastar tais recursos com outras atividades e iniciativas de aplicação da 
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lei.
618

 Ou ainda, se delega aos próprios requerentes os custos de monitoramento dessas 

decisões. 

O risco de captura é, na verdade, espécie do gênero rent-seeking (defesa da 

posição monopolista): os lucros monopolistas são empregados em comportamentos 

defensivos da sua posição no mercado, tais como, lobbying, captura de agentes 

governamentais, atividades de “Pesquisa e Desenvolvimento” (P&D) predatória e 

defensiva. 

Contudo, vimos no subcapítulo 5.5. que os custos de monitoramente pode e 

devem ser repassados pela autoridade antitruste aos requerentes da operação econômica 

por meio de supervisores independentes (trustee). 

De acordo com a “theory of regulatory capture”, a pressão política-legislativa 

de grupos pequenos e homogêneos (industrias estruturadas em mono, duo e oligopólios) 

é mais frutífera que a pressão exercida por grupos grandes e heterogêneos 

(consumidores em geral), uma vez que a defesa de qualquer interesse pressupõe custos 

significativos de organização e promoção do grupo junto aos órgãos executivos, 

legislativos e judiciais. 

Dessa forma, em relação ao lobbying (busca de vantagens legais), as empresas 

(ou grupos empresais) possuem duas vantagens na elaboração de políticas públicas. 

Primeiro, há menor custo informacional para a participação política, uma vez que 

possuem informações melhores que aquelas disponíveis no mercado. Como os 

mercados são sub-ótimos para gerar informações, os custos de informação limitam a 

capacidade das partes de participar efetivamente do processo legislativo. Essa despesa 

por informação pode ser significativa, especialmente quando o interesse é difuso e o 

benefício é pequeno (e.g., consumidores). Segundo, há menor curso de mobilização 

política, já que as empresas não sofrem que a desmobilização social que afligem os 

consumidores, que usualmente atribui ou espera que outra pessoa faça o seu trabalho.
619

 

Dessa forma, a excessiva concentração empresarial desacredita o mercado como 

mecanismo apto à autorregulação da economia.
620

 Nesse sentido, Daniel GUÉRIN e 

Ernest MANDEL destacam os efeitos nefastos do lobbying dos monopólios: “Los 
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monopólios no sólo anulam al ciudadano norteamericano como individuo; también lo 

oprimen como ‘animal político.”
621

 

Em igual sentido, The Economist alerta sobre os efeitos nefastos da 

concentração empresarial na economia estadunidense: 

 

In the 1970s economists from the “Chicago school” argued that big firms 

were not a threat to growth and prosperity. Their views went mainstream, 

which led courts and regulators to adopt a relaxed attitude towards antitrust 

laws for decades. 

(…) But at Chicago (and elsewhere) a younger generation of scholars, 

including Luigi Zingales and Raghuram Rajan, are worried that competition 

is not as vigorous as it used to be. 

What has changed? The facts. The pendulum has swung heavily in favour of 

incumbent businesses. Their profits are abnormally high relative to GDP. 

Those that make a high return on capital can sustain their returns for longer, 

suggesting that less creative destruction is taking place. The number of new, 

tiny firms being born is at its lowest level since the 1970s. 

Two explanations are plausible. One is successive waves of mergers. When 

you split the economy into its 900 or so different industries, two-thirds have 

become more concentrated since the 1990s. Regulators may also have been 

captured by incumbent firms, which get cosy treatment. American companies 

collectively spend $3bn a year on lobbying. In regulated industries that don’t 

face competition from imports—health care, airlines and 

telecommunications—prices are at least 50% higher than in other rich 

countries, and returns on capital are high.
622

 (grifos nossos) 

 

Contudo, LAZZARINI chama atenção para a diferencia entre “grupos de 

pressão” (lobby) e “laços particulares” (clientelismo). Para o autor, apenas os laços 

particulares (clientelismo) atribuiem vantagens competitivas em um dado mercado 

relevante (desigualdade de influência): 

 

"O leitor (...) notará que o clientelismo é plenamente consistente com a base 

relacional do capitalismo de laços: contatos recíprocos que permitem aos 

atores obter desigualdade de influência. Se o ponto de contato é o Estado, é 

facil perceber que um ator privado se tornará mais influente que outro a partir 

das suas relações particulares. Ainda que determinado setor tenha uma 

associação relativamente forte, com grande poder de influência no governo, 

os benefícios gerados por essa iniciativa recairão para todas as empresas do 

setor. Utilizando o jargão de estratégia empresarial, são os laços específicos, 

e não os coletivos, que permitem obter vantagens competitivas privadas."
623
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Em relação ao clientelismo no Brasil, Stijn CLAESSENS, Erik FEIJEN e Luc 

LAEVEN analisaram "o retorno anormal de empresas" (valorização ou desvalorização 

acionária fora da normalidade, observáveis 20 dias antes e depois) no mercado acionário 

brasileiro após a divulgação dos candidatos vencedores a presidencia da república em 

1998 (Fernando Henrique Cardoso) e 2002 (Luiz Inácio Lula da Silva). Foi observável 

um acesso preferencial a recursos financeiros para as empresas que doaram aos 

candidatos vencedores. 

Por outro lado, o aumento da interação entre grandes empresas privadas e 

agentes do governo, necessário aos remédios comportamentais, pode aumentar o risco 

de que a agência antitruste seja “capturada” pelos interesses econômicos das partes 

envolvidas.
624

  

Contudo, em relação ao problema da captura regulatória, afirma-se que os 

reguladores setoriais são mais vulneráveis aos interesses particulares do que as 

autoridades antitrustes
625

, pois: (i) os interesses que afetam os setores regulados são 

mais concentrados do que os do antitruste, e (ii) em setores reguladores a relação é mais 

frequente e intensa entre regulador e regulado; logo, há maior probabilidade que os 

reguladores setoriais sucumba aos interesses privados.
 626

-
627

 

Por fim, em referência às atividades de “Pesquisa e Desenvolvimento” (P&D) 

predatória e defensiva, faz- se necessário um pequeno adendo: o ato de concentração é 

fonte constitutiva de poder no mercado
628

, porém não é a única. Dentre outras fontes 

constitutivas de poder de mercado, para fins da presente dissertação de mestrado, 

destacamos os direitos de propriedade intelectual. 
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Na verdade, hoje, a propriedade intelectual (especialmente, as patentes) são 

consideradas como a principal estrutura legal de criação de poder econômico.
629

  

Joseph SCHUMPETER foi o primeiro teórico a traçar uma relação entre 

estrutura de mercado e inovação, afirmando que a inovação cria monopólios e a 

concorrência perfeita (“estrutura de mercado com número infinito de firmas, produto 

homogêneo, não existindo barreiras à entrada de firmas”
630

) retarda a inovação. Tal 

afirmação está calcada em três premissas: (a) empresas muito pequenas não possuem 

capital suficiente para trazer inovações ao mercado, (b) empresas monopolistas possuem 

capital ocioso que pode ser direcionado para P&D, e (c) a criação ou recriação de 

monopólios é o curso do processo de destruição criativa. Em suma, monopolistas ou 

empresas que possuem posição dominante no mercado possuem maior capacidade de 

inovar que empresas em um mercado competitivo pulverizado. 

Todavia, não há consenso sobre a relação estrutura de mercado e inovação 

(propriedade intelectual)
631

. Kenneth Arrow, outro influente economista do século XX, 

alega inexistir qualquer relação entre o monopólio e a inovação, pois inexistia interesse 

por parte do monopolista em inovar, pois ao inovar, estaria o monopolista diminuindo 

os lucros extraordinários do monopólio já existente. Por outro lado, a inovação para as 

empresas sobre concorrência não é uma escolha, mas uma necessidade de conquistar do 

mercado por produtos novos ou de melhor qualidade. Dessa forma, empresas 

monopolistas tendem a inovar menos do que as empresas sobre competição
632

.  

Não por outro motivo, a falta de incentivo do monopolista para inovar é 

denominada de “Efeito Arrow” ou “efeito substituição”
633

. O caso da Kodak
634

 é, 

provavelmente, o exemplo mais amargo de “Efeito Arrow” da história. 
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Empiricamente inexiste qualquer evidência que permita afirmar de modo 

categórico que muita, pouca, ou nenhuma, competição contribui mais ou menos para a 

inovação. Contudo, há consenso que os pontos extremos de uma escala de competição – 

monopólio e concorrência perfeita – são os menos inovadores. Graficamente a curva de 

inovação possui o formato de uma parábola invertida, não por outro motivo, essa 

relação entre estrutura de mercado e inovação é denominada de U-invertido
635

. 

Por todo exposto, o risco de captura é provavelmente ocasionado pela 

concentração econômica cria ou fortalecida pelos atos de concentração do quê o simples 

resultado da maior interação entre regulador e regulador durante a adimplemento de 

obrigações (impostas ou negociadas) em atos de concentração que envolve a aplicação 

de interesse público (remédios comportamentais de natureza heterodoxa ou de função 

compensatória).  

Na África do Sul, o Guidelines on the Assessment of Public Interest Provisions 

in Merger Regulation under the Competition Act No. 89 of 1998 prevê os seguintes 

remédios hetedoxos setoriais: (i) criação de “fundos de desenvolvimento” da cadeia de 

produção local; (ii) manutenção ou expansão da infraestrutura local; e (iii) obrigação de 

contratar com produtores e fornecedores locais. 

Além destes, há uma seção específica no Guia Sulafricano para os possíveis 

efeitos negativos de um ato de concentração sobre o mercado doméstico: (i) obrigação 

de investir na África do Sul por um período de tempo específico; (ii) criação de 

empregos no país; (iii) obrigação de introduzir novos produtos e tecnologia; e (iv) 

desenvolvimento de programas de qualificação, treinamento e requalificação de 

trabalhadores sul-africanos. 

Exceto os itens “ii” e “iv”, todos os demais remédios supramencionados buscam 

solucionar efeitos monopolistas da terceira drenagem (drenagem setorial segundo 

nomenclatura proposta pos SALOMÃO FILHO). 

Em relação aos remédios aplicados pelas autoridades antitrustes sul-africanas, 

podemos mencionar dois casos famosos, Kansai/Frreworld e Walmart/Massmart. 

                                                                                                                                               
634
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A aquisição da Freeworld Coatings Ltd. pela Kansai Paint Co. Ltd foi 

condicionada aos seguintes remédios heterodoxos: (i) alienação do negócio de 

revestimentos automotivos da Freeworld; (ii) criação de uma fábrica de revestimentos 

automotivos na África do Sul dentro de 5 anos; (iii) obrigação de investir em P&D em 

revestimentos decorativos na África do Sul por, no mínimo, 10 (dez) anos; (iv) 

proibição de desinvestimento (incluindo demissões de funcionários) por um período de 

3 (três) anos.
636

 

Embora, a obrigação de investir em P&D em revestimento decorativos na África 

do Sul produza eficiências dinâmicas (capaz de aumentar a quantidade e quantidade 

produzida, bem como pode reduzir os preços ofertados ao consumidor, melhorando a 

competitividade dos produtores locais e, consequentemente, o bem-estar total) não 

deixa de ser um remédio heterodoxo compensatório que busca estimular a econômica 

doméstica.
637

 

No caso Walmart/Massmart, paralelamente ao processo antitruste, o Ministro do 

Desenvolvimento Econômico investigou, por meio de um painel, os efeitos do ato de 

concentração na economia sul-africana. O painel concluiu que a operação econômica 

afetaria seriamente o bem-estar dos fabricantes domésticos com a importação de bens 

antes produzidos localmente, tal como experienciado em outra aquisição semelhantes da 

Walmart no Chile.
638

 

Em igual sentido, o processo antitruste fugiu da análise de intenção das partes 

envolvidas na operação econômica para investigação aprofundada sobre os potenciais 

efeitos de substituição de importação, bem como a sua magnitude. O tribunal concluiu 

que a concentração empresarial resultaria, de fato, em um deslocamento da aquisição de 

produtores locais para importações.
639

 

Contudo, a intervenção ministerial e de sindicatos afetados pela operação 

econômica pressionaram as requerentes se comprometerem a criar um fundo de R$ 100 

milhões para desenvolver produtores locais da África do Sul, por um período de 3 
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anos.
640

-
641

 Remédio acolhido pela autoridade antitruste junto como os 3 remédios 

heterodoxos trabalhistas apresentados no sub-capítulo anterior.  

A despeito de qualquer previsão legislativa, no Brasil, o CADE vem aplicando 

remédios que, de algum modo, formatam setores afetados pelos atos de concentração. A 

título ilustrativo, destacamos os seguintes os casos: 

De acordo com MOTTA e SALGADO, a sucessão de atos de concentração 

empreendidos pela Vale
642

 permitiu o fortalecimento da sua atividade logística para 

ganhar competitividade, e consequetemente, o alinamento dos seus preços no doméstico 

e internacional.
643

 

Os Acordos de Controle de Concentrações (ACCs) firmados  entre o CADE e as 

empresa Telefônica S.A e GVT Participações S.A. (AC nº 08700.009732/2014-93) e 

Telefônica S.A., e Telecom Italia (AC nº 08700.009731/2014-49). Dentre as cláusulas 

dos ACCs, ficou acordado a manutenção das ofertas e dos serviços atualmente 

disponibilizados pelas empresas (os termos de acordo visam ações que se aplicam ao 

território nacional
644

 ou exigências ainda mais rígidas em determinadas áreas, cuja 

concentração identificada foi maior
645

). E ainda, remédios estruturais a fim de reduzir os 

problemas concorrenciais advindos da participação concomitante de uma empresa em 

outra, que estipulam a alienação de ações. 

A joint venture entre SBT, Record e Rede TV (AC n. 08700.006723/2015-21) 

para o serviço de transmissão do sinal digital de conteudo e da programação da TV 

aberta para operadoras de TV por assinatura. Dentre os remédios, ficou estabelecido que 
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"dois terços do faturamento da joint venture deveria ser direcionado para o 

desenvolvimento de produtos e serviços relativos à TV por assiantura e outras mídias, 

assim como para subsídios às pequenas e médias operadoras".
646

 

 

6.1.4 Remédios Heterodoxos Sociais 

 

Os remédios heterodoxos sociais são uma categoria residual dentro da 

classificação dos remédios não estritamente concorrenciais em atos de concentração. 

Tal categoria estuda a imposição ou negociação de direitos sociais como condição para 

aprovação de uma operação econômica. 

Conforme preconizado pelo Direito Constitucional, direitos sociais são direitos 

de terceira geração que visam garantir interesses difusos, tais como, igualdade, 

educação e meio ambiente. 

Na África do Sul, por influência do Empoderamento Econômico do Negro 

(Black Economic Empowerment – BEE), o Guidelines on the Assessment of Public 

Interest Provisions in Merger Regulation under the Competition Act No. 89 of 1998 

prevê os seguintes remédios heterodoxos sociais: (i) criação de “fundo de 

desenvolvimento de fornecedores” para assistência técnica e financeira destas 

propriedades produtivas/empresas; (ii) criação de programas de desenvolvimento de 

pessoas historicamente desfavorecidas; e (iii) obrigação de contratar com as pequenas 

propriedades produtivas ou propriedades pertencentes aos grupos historicamente 

desfavorecidos. 

Tal seção do Guia Sulafricano é um claro programa de ação afirmativa 

desenvolvido para pequenas propriedades produtivas e propriedades pertencentes aos 

grupos historicamente desfavorecidos.
647

-
648

 

No Brasil, conforme afirmado ao longo do trabalho, inexiste previsão legislativa 

expressa sobre remédios antitrustes heterodoxos. No entanto, o CADE já aplicou 
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remédios am atos de concentração protegendo interesses difusos, tais como meio 

ambiente e educação. A título ilustrativo, destacamos os seguintes os casos Hendrix/ 

Cobb-Vantress e Kroton/ Anhanguera. 

No AC n. 08012.007776/2008-99, o CADE aprovou aquisição da Hendrix 

Genetics B.V. pela Cobb-Vantress, Inc., condicionando o AC a a venda de uma 

linhagem genética de galinhas que poderia se perder com a aquisição do negócio.
649

Ao 

justificar o Termo de Compromisso de Desempenho, o Presidente do CADE à época, o 

Ex-Conselheiro Vinícius Marques de CARVALHO, reconheceu haver outros valores 

tutelados pelo direito da concorrência que não dizem respeito exclusivamente a uma 

ponderação das eficiências de uma conduta ou operação, no caso concreto, a tutela do 

patrimônio genético da fauna brasileira.
650

 

No AC. nº 08700.005447/2013-12 que criou o maior grupo educacional do 

mundo, o CADE condicionou a aprovação da operação entre Anhanguera Educacional 

Participações e Kroton Educacional S.A., além de aplicar os seguintes remédios 

antitrustes: (i) alienação de determinada sociedade educacional, (ii) limitação do 

número de vagas ofertadas, (iii) limitação da expansão nacional (como a não oferta de 

cursos de determinadas modalidades e em determinados municípios), (iv) notificação de 

qualquer ato de concentração, mesmo que não preencha os requisitos legais; o CADE 

estabeleceu várias metas de qualidade para (tais como número mínimo de professores 

doutores, número de bibliotecas e etc), buscando proteger o ensino de nível superior. 

 

6.2 Princípios dos Remédios Heterodoxos 

 

Não se propõe aqui que o CADE tenha "carta branca" para regular qualquer 

matéria em um ato de concentração. Ou seja, embora a CF tutele múltiplos interesses, é 

igualmente importante reconhecer as limitações da autoridade antitruste no escopo de 

seu mandato de interesse público. Nesse sentido, destacamos a seguinte manifestação do 

Tribunal da África do Sul no caso Walmart/Massmart: 
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Whilst in this case protecting existing collective rights is a legitimate concern 

that our public interest mandate allows us to intervene on because we are 

protecting existing rights from the apprehension that they may be eroded 

post-merger, we must be careful how far down this path we go. Protecting 

existing rights is legitimate, creating new rights is beyond our competence.
651

 

 

Dessa forma, partimos dos princípios para aplicação de interesse público em atos 

de concentração desenvolvidos por Eleanor M. FOX e Harry FIRST no artigo 

“Philadelphia National Bank, Globalization, and The Public Interest”
652

, para propor os 

seguintes princípios para o desenho dos remédios heterodoxos: 

1. A legislação concorrencial deve especificar os interesses públicos que serão 

perseguidos em atos de concentração, ou seja, deve possuir um rol taxativo de 

“interesse público”, visto que normas muito abrangentes de interesse público 

podem minar a efetividade do antitruste;  

2. Em atenção ao princípio da transparência, a legislação antitruste deve prever o 

procedimento administrativo para aplicação do interesse público em atos de 

concentração. Em ambientes instituicionais estáveis, a clareza e segurança sobre 

os critérios de análise antitrustes em atos de concentração desistimula potencial 

litígio entre a autoridade antitruste e as requerentes. Tal medida visa dirimir 

ambiguidades e incertezas da aplicação do interesse público no controle de 

estruturas;
653

 

3. A análise concorrencial dos atos de concentração (análise do mercado relevante 

nas dimensões geográfica e produto, da criação de barreiras de entrada, etc.) 

deve preceder a análise do interesse público no controle de estruturas;  

4. A autoridade antitruste deve calcular os custos e benefícios envolvidos no caso 

concentro; 

5. Os remédios heterodoxos devem primar por soluções de mercado. Nesse 

sentido, os autores citam o caso sul-africano Walmart/Massmart, que impôs a 

criação de um fundo de desenvolvimento para fornecedores locais ao invés de 

impor cotas de aquisição de produtos de conteúdo nacional; 
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6. A aplicação de interesse público em atos de concentração não deve discriminar 

empresas ou investimentos estrangeiros (evitar externalidades negativas em 

relação ao comércio internacional);
654

 

7. A autoridade antitruste deve monitorar os resultados alcançados com a aplicação 

do interesse público em atos de concentração; 

Além destes, seguindo as diretrizes previstas na Guidelines on the Assessment of 

Public Interest Provisions in Merger Regulation under the Competition Act No. 89 of 

1998, acrescentaríamos os seguintes princípios: 

8. Especificidade: a autoridade antitruste só deve analisar interesses públicos 

específicos do ato de concentração sob análise, pois só assim é possível falar em 

adequação do(s) remédio(s) heterodoxo(s).  

9. Substancibilidade: a autoridade antitruste precisa avaliar a extensão dos efeitos 

do ato de concentração ao interesse público específico identificado, uma vez que 

é defeso aplicar medidas restritivas as liberdades de iniciativa e contratual em 

situações insignificantes. Ou seja, a autoridade antitruste deve se limitar as 

preocupações de interesse público que sejam substanciais. Questões de interesse 

público não substanciais (como pequenas demissões) são melhor trabalhadas em 

outros fóruns (como a justiça trabalhista)
655

. 

Por fim, acrescentaríamos também:  

10. Independência dos estudos sobre interesse público: MOTTA e SALGADO 

indicam que as eficiências em atos de concentração tendem a ser 

supervalorização pelas requerentes e subestimadas pelos concorrentes, e que, 

portanto, as autoridades antitrustes deveriam recorrer a estudos independentes 

sobre as reais eficiências da operação econômica sob análise:  

 

Quando os ganhos de eficiência são um determinante crucial na decisão sobre 

a proibição ou aceitação de uma fusão, é claro que as partes têm um incentivo 

para exagerar nas alegações de eficiência. Por outro lado, e por razões 

opostas, as concorrentes que temem que a fusão possa desafiar suas posições 

competitivas têm um incentivo para subestimar os ganhos de eficiência da 
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fusão. As agências deveriam recorrer a estudos independentes para tentar 

avaliar considerações de eficiência.
656

 

 

Seguindo essa linha de raciocínio, as autoridades antitrustes deveriam se basear 

em estudos imparciais para identificar os interesses públicos envolvido na operação 

econômica, bem como a(s) sua(s) extensão(ões), e assim determinar quais os remédios 

heterodoxos que devem ser aplicados ao caso concreto. 

11. Interesse público em atos de concentração deve receber menos atenção nos 

mercados sujeitos a regulação setorial. Via de regra, reguladores setoriais já 

contabilizam interesses públicos na análise das operações econômicas.
 657

 

Além dos princípios supramencionados, uma possível solução para os possíveis 

efeitos negativos (inversão dos estímulos do mercado) da aplicação dos remédios 

heterodoxos em atos de concentração é elevar o padrão de rigor exercido pelo Judiciário 

sobre as decisões do CADE. 
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7 CONCLUSÕES 

 

É comum no Direito discussões entre o “dever ser” e o “ser”, a distinção entre o 

que se acredita ser o direito (legislação ou doutrina) e como o direito é aplicado 

(jurisprudência). Esse descolamento entre “dever ser” e “ser” muitas vezes formam 

imagens distorcidas da nossa realidade. 

A presente dissertação de mestrado buscou demonstrar que o “dever ser” 

pregado pela doutrina neoclássica (majoritariamente econômica) e o “ser” praticado 

pelo CADE não se encontram justapostos em matéria de remédios antitrustes em atos de 

concentração. Ou seja, em matéria de remédios, o direito concorrencial posto (doutrina 

majoritária) é distinto do direito aplicado pelas autoridades antitrustes. 

Ao longo desta dissertação de mestrado, investigamos os seguintes pontos: (1º) o 

tamanho dessa distinção entre “dever ser” e “ser”, ou ainda, o grau de incidência entre 

os remédios antitrustes heterodoxos; e (2º) os fundamentos legislativos e doutrinários 

para a prática constatada. 

Em relação ao 1º ponto, a fim de apresentar um panôrama geral da aprovação 

condicionada dos ACs pelo CADE, utilizamos de 5 tipos de classificação binárias de 

remédios: (i) nacionais vs. globais; (ii) impostos vs. negociados; (iii) ortodoxos vs. 

heterodoxos; (iv) saneadores vs. compensatórios e (v) a tradicional dicotomia dos 

remédios antitrustes em estruturais vs. comportamentais, para respectivamente 

investigar: (i) a autoridade antitruste enquanto tomador de decisão; (ii) a formação da 

decisão; (iii) a natureza dos remédios; (iv) a finalidade dos remédios; e (v) a forma dos 

remédios. 

O desenvolvimento das classificações binárias dos remédios antitrustes em 

“ortodoxos e heterodoxos” e “saneadores e compensatórios”, bem como os seus 

respectivos conceitos, é o ponto nevrálgico da presente dissertação de mestrado, uma 

vez que desafia a atual discussão dos remédios em atos de concentração. 

A análise empírica demonstrou que os remédios heterodoxos possuem maior 

incidência que acredita o senso comum. Ou seja, tanto o Plenário do CADE (na 

vigência da Lei 8.884/94) quanto o Tribunal do CADE (sob a égide da Lei 12.529/11) 

têm aplicado mais remédios compensatórios não adstritos aos mercados relevantes 

analisados pela autoridade antitruste, ou seja, os remédios heterodoxos são uma 

realidade fática na jurisprudência do CADE. 
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Nossa segunda, e principal, contribuição (2º ponto) ocorre, contudo, no plano 

teórico da viabilidade técnica de aplicação dos remédios antitrustes heterodoxos. Com 

base na teoria da tripla drenagem do monopólio, partimos da ideia que essa distinção 

entre o “dever ser” pregado pela teoria neoclássica e o “ser” praticado pelo CADE não é 

necessariamente ruim, pelo contrário, pode ser uma conduta queria e fomentada, desde 

que bem aplicada para ser efetiva. 

Nos sub-capítulos “6.1”, separamos os fatores de interesse público (não 

concorrenciais) na perspectiva da tripla drenagem do monopólio, examinando como eles 

podem ser incorporados na análise dos atos de concentração pelo CADE, em especial: 

(i) a distribuição de renda e riqueza; (ii) a sobreposição regulação dos mercados de 

trabalho, visto que o desemprego em setores econômicos concentrados são, em alguma 

medida, pertinentes na definição das condições para aprovação de operações 

anticompetitivas; e (iii) a regulação de outros setores (drenagem de recursos em setores 

periféricos da economia nacional). As diferentes visões e argumentos pró e contra aos 

tipos de remédios heterodoxos foram discutidos nos respectivos sub-capítulos. 

Além desses pontos, no capítulo 2, o estudo dos remédios antitrustes 

heterodoxos discute o papel da autoridade antitruste em atos de concentração, quais 

sejam, “chanceler do poder econômico” (papel minimalista) e “regulador das estruturas 

de mercado” (papel maximalista). Note que esses papeis possuem arcabouços 

doutrinários distintos, respectivamente, a teoria neoclássica (Escola de Chicago) e a 

teoria ortoliberal (Escola de Frankfurt). Está prevê um papel maximalista dos remédios 

em atos de concentração, sanando inclusive a tripla drenagem de recursos dos 

monopólios. Enquanto aquela estabelece um papel mínimo aos remédios em atos de 

concentração (adstritos aos poucos efeitos econômicos identificáveis de um ato de 

concentração). 

No capítulo 3, vimos que o direito concorrencial surge sem prever a disciplina 

dos atos de concentração, sendo o controle preventivo do poder de mercado 

gradualmente incorporado aos países, em diferentes momentos históricos, em desiguais 

estágios socioeconômicos, e com finalidades diversas. Em relação às finalidades do 

direito antitruste, 89% dos 75 países pesquisados por David READER
658

 têm normas de 

interesse público em atos de concentração, dentro eles, a África do Sul é referência os 
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remédios heterodoxos – manifestação por excelência do interesse público no direito 

concorrencial – com um Guidelines on the Assessment of Public Interest Provisions in 

Merger Regulation under the Competition Act No. 89 of 1998. 

No capítulo 4, destacamos as principais alterações legislativas introduzidas após 

a edição da Lei n. 12.529/11, tais como: 

a) A reintrodução do controle prévio dos atos de concentração, que permite, ao 

menos em tese, aumentar o enforcement da defesa da concorrência no Brasil, 

uma vez que atos de concentrações consumados deixam de ser objeto de 

análise do SBDC e, eventualmente, do judiciário;  

b) A reestruturação do SBDC, diminuindo dos atos de concentração submetidos 

ao Tribunal do CADE, focando em operações de maior complexidade 

concorrencial – casos em que os remédios antitrustes são muitas vezes 

necessários;  

Nesse cenário, é igualmente permitido que a autoridade antitruste leve os 

remédios antitrustes a sério. 

c) O SBDC deixou de prever expressamente a análise do interesse público na 

celebração de ACCs, com a exclusão do art. 58 da Lei n. 8.884/94. 

Contudo, conforme defendido por FERRAZ JR., FORGIONI e SALOMÃO 

FILHO, a ausência de expressa previsão legal não impede que os ACCs possam, com 

base nos princípios previstos na Constituição Federal, incluir os interesses dos 

trabalhadores outros interesses sociais. 

Em suma, parafraseando a terminologia farmacológica, é importante que os 

remédios antitruste em atos concentração não se preste a função cosmética em mercados 

concentrados, permitindo o fortalecimento ou criação de grandes empresas com efeitos 

sociais nefastos a sociedade (tripla drenagem monopolista). A busca por soluções 

proporcionalmente robustas às concentrações econômicas não só justifica, como induz a 

aplicação de remédios heterodoxos (saneadores e compensatórios) pelas autoridades 

antitrutes.   
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9 APÊNDICES 

9.1 Apêndice A: Tabela de Acs Aprovados sem Restrição 
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9.2 Apêndice B: Tabela de Acs Não Aprovados 
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9.3 Apêndice C: Tabela de Acs – Remédios Impostos 
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9.4 Apêndice D: Tabela de Acs – Remédios Negociados 
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9.5 Apêndice E: Tabela de Acs não Conhecidos 
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9.6 Apêndice F: Tabela de Acs – Perda do Objeto 
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9.7 Apêndice G: Tabela de Acs – Recursos 
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9.8 Apêndice H: Tabela de Acs – Pedido de Vista 
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9.9 Apêndice I: Tabela de Acs – Gun Jumping 
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9.10 Apêndice J: Tabela de Acs – Medida Cautelar 
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