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Resumo 
 

A presente tese propôs-se a examinar a possibilidade de se transportar a teoria 

instrumentalista ao processo administrativo de apuração de condutas perante o Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência. Foram cotejadas premissas estruturais e de técnicas 

processuais, de modo a examinar se o processo administrativo de apuração de condutas 

anticoncorrenciais é hábil para a consecução do escopo magno de pacificação com justiça, 

valendo-se ainda de técnicas processuais adequadas para o alcance daqueles escopos 

sociais, políticos e jurídicos estabelecidos como premissa de raciocínio. O trabalho faz uma 

análise da história do pensamento antitruste estrangeiro e no Brasil para a definição do 

escopo do direito antitruste no Brasil, expõe o conceito de função administrativa judicante 

(quase jurisidicional) exercida pelo CADE, concebida a partir da ausência de rigidez da 

concepção tripartite das funções-poderes-atividades do Estado. Debate-se a natureza do 

órgão, sua concepção no desenho institucional do Estado e a influência da política e da 

discricionariedade administrativa sobre a sua atividade. No âmbito dos axiomas 

processuais, são analisados ao longo do texto os preceitos democráticos, o conceito de 

processo e sua definição em um modelo processual constitucional. A Teoria Geral do 

Processo também fornece relevante disciplina metodológica aplicável a todo e qualquer 

processo, dentre eles, o administrativo-concorrencial, cuja natureza também é examinada. 

Propôs-se então a análise crítica do processo administrativo concorrencial por meio de seus 

escopos e respectivas técnicas de atuação, a partir da estrutura fornecida pelo pensamento 

instrumentalista do processo de Dinamarco. O escopo social é examinado à luz das 

técnicas relacionadas com a imunização, a idoneidade estrutural, a imparcialidade (sob a 

ótica do princípio da demanda, do princípio dispositivo, do exame da nomeação, mandato e 

quarentena dos julgadores) e a finalidade educativa. Os escopos políticos são cotejados 

com as concepções de poder e liberdade (constitucionalização e devido processo legal), 

participação democrática (como acesso à ordem jurídica justa de representantes, terceiros 

interessados), direito à informação e publicidade de atos. Por fim, o escopo jurídico do 

processo é examinado sob a ótica da atuação prática da vontade jurídica preexistente 

mediante técnicas incidentes sobre os temas do conflito entre correntes unitárias e dualistas 

do direito, da busca da verdade possível e sua relação com o ideal de pacificação trazido 

com a solução definitiva e célere de controvérsias por técnicas de imutabilidade e de 

aceleração de julgamentos, da segurança jurídica outorgada pelas formas, do direito à 

prova e os meios inerentes ao seu exercício, do duplo grau e da uniformização de decisões. 

Conclui-se pela identificação de pontos sensíveis em que o processo administrativo não 

atinge satisfatoriamente os escopos do processo, mas que o sistema caminha em direção da 

legitimação de sua atividade.   



 

 

Riassunto 
 

 

Questa tesi propone l‟esame dell‟applicazione della teoria strumentale all‟istruttoria nel 

Sistema Brasiliano di Difesa della Concorrenza. Sono stati paragonati aspetti strutturali e 

tecniche procedurali, al fine di esaminare se l‟istruttoria è in grado di raggiungere lo scopo 

maggiore di pacificazione con giustizia, facendo anche l‟uso di tecniche procedurale 

appropriate per raggiungere scopi sociali, politici e giuridici, stabiliti come premessa di 

ragionamento. Si è fatta l'analisi della storia del diritto antitrust all'estero per definire il 

campo di applicazione del diritto antitrust in Brasile, si è spiegato il concetto di funzione 

amministrativa giudicante (quasi giurisdizionale) esercitata dal CADE, progettata dalla 

mancanza di rigidità del modello tripartito di potere-funzione-attività dello Stato. È stata 

discussa la natura del CADE, la sua concezione nel disegno istituzionale, l‟influenza 

politica e della discrezionalità amministrativa sull‟attività. Con il discorso sugli assiomi 

procedurali, vengono discussi nel testo i precetti della democrazia, il concetto e la 

definizione di processo nel suo modello costituzionale. La Teoria Generale prevede anche 

rilevante metodologia della disciplina applicabile a qualsiasi processo, tra i quali, 

l‟amministrativo-concorrenziale. È stato quindi proposto di rivedere l‟istruttoria attraverso 

gli scopi e le tecniche della loro applicabilità, rispetto alla struttura prevista dalla 

strumentalità del processo esistente nell‟opera di Dinamarco. Lo scopo sociale è esaminato 

alla luce degli aspetti tecnici dell‟immutabilità, dell'integrità strutturale, dell‟imparzialità 

(dal punto di vista del principio della domanda, del principio dispositivo, del'esame della 

nomina, del mandato e della quarantena dei giudici) e della finalità educativa. Scopi 

politici si confrontano con i concetti di potere e libertà (previsione costituzionale e idea di 

un giusto processo), di partecipazione democratica (raggiungimento dell‟acusatore e di 

terzi al giusto processo), di diritto alla informazione e di pubblicità degli atti. Infine lo 

scopo giuridico viene esaminato dal punto di vista dell‟attuazione concreta della volontà 

preesistente della legge, per mezzo dello scontro tra le scuole unitaria e dualista della 

giurisdizione, della ricerca della verità possibile e il suo rapporto con l‟ideale di 

pacificazione che si raggiunge con la soluzione definitiva e veloce alle domande (valendosi 

di tecniche di immutabilità e di accelerazione della procedura), della sicurezza data dalla 

forma, del diritto alla prova e ai suoi mezzi, del doppio grado e dell'uniformità delle 

decisioni. Concludiamo con l'individuazione dei punti critici in cui l‟istruttoria non 

raggiunge soddisfacentemente gli scopi del processo, ma il sistema si sposta verso la 

legittimazione della sua attività.  

 

  



 

 

Abstract 
 

The present thesis proposes to examine the hypothesis of carrying the instrumentalist 

theory to the antitrust proceedings before the Brazilian Competition Policy System 

(SBDC). Structural and procedural technique assumptions were collated in order to 

examine whether the antitrust proceedings is able to achieve the grand purpose of 

pacification with justice, availing itself of appropriate procedural techniques to reach those 

social, political and legal scopes established as premise of reasoning thinking. Throughout 

the present thesis, the history of the foreign and Brazilian antitrust thought is analyzed to 

define the scope of the antitrust law in Brazil, and it exams the concept of administrative 

adjudicate function (almost jurisdictional) exerted by the Brazilian Council for Economic 

Defense (CADE), conceived from the absence of formality of the tripartite conception of 

the function-power-activities of the State. The agency nature, its conception in the 

institutional design of the State and the influence of the politics and the administrative 

discretionarity on its activity is discussed. In the scope of the procedural axioms, the 

democratic principles, the concept of process and its definition in a constitutional 

procedural model are analyzed throughout the text. The General Theory of the Process also 

supplies relevant methodological disciplines applicable to all and any procedure, amongst 

them, the administrative-antitrust procedure, whose nature is also examined. Moreover, a 

critical analysis of the process by means of its scope and by its respective techniques of 

performance is proposed, from the structure provided by the instrumentalist thought of the 

process by Professor Candido Rangel Dinamarco. The social scope is examined in the light 

of the techniques related with the immunization, the structural suitability, the impartiality 

(considering the principle of the action, the dispositive principle, the examination of the 

appointment, term and quarantine of the Commissioners) and the educational purpose. The 

political scopes are discussed taking into account the conceptions of power and freedom 

(constitutionality and due process of law), democratic participation (as access of interested 

parties and third parties to the legal system), right to information and publicity of acts. 

Finally, the legal scope of the process is examined from the perspective of the practical 

performance of the preexisting law by means of techniques incident on the subjects of the 

conflict between Unitarian and Dualist doctrines, the pursue of the possible truth and its 

relation with the ideal of pacification brought with the definitive and fast solution of 

controversies by techniques of immutability and acceleration of judgments, of legal 

certainty afforded by the forms, of the right of production of evidence and those inherent 

instruments, of the right of appeal to a hierarchically superior body and the predictability 

of decisions. In conclusion, sensitive points are identified where the administrative 

procedures do not satisfactorily achieve the scope of process, but where the system moves 

toward the legitimization of its activity.  
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I.  INTRODUÇÃO E ESCOPO DO TRABALHO  
 

O presente trabalho é uma proposta de exame do processo 

administrativo
1
 de apuração de conduta perante o Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência - SBDC, à luz dos preceitos da instrumentalidade do processo, numa 

aproximação entre o direito material e processual, tendência antiga, expressa nas linhas 

gerais do pensamento instrumentalista. Pergunta-se aqui se é possível transportar a teoria 

instrumentalista ao processo administrativo de apuração de condutas perante o SBDC, 

partindo de uma comparação metodológica, do cotejo de premissas estruturais e de 

técnicas processuais. Com isso, pretende-se verificar se o processo administrativo de 

apuração de condutas anticoncorrenciais seria hábil para a consecução do escopo magno de 

pacificação com justiça, e dos escopos social, político e jurídico estabelecidos como 

premissa de raciocínio instrumentalista. 

O trabalho explora alguns temas introdutórios de direito econômico, 

constitucional e administrativo relacionados com o direito concorrencial/antitruste,
2
 em 

especial o escopo de proteção da concorrência
3
 por meio da educação para a difusão da 

cultura da concorrência e da repressão de ilícitos anticoncorrenciais por meio dos 

processos administrativos de apuração de conduta.
4
  

                                                 
1
 Dentro do gênero do processo administrativo está a espécie destinada à apuração de condutas 

anticoncorrenciais. No texto é feita referência também à espécie como processo administrativo, sempre 

dentro de um contexto em que se possa discernir que se trata dela, e não do gênero. 
2
 No texto são utilizados de forma indistinta os termo concorrencial e antitruste. Algum debate poderia 

existir sobre a conceituação de ambos, sobre uma maior ou menor amplitude de um ou de outro, ou ainda 

sobre a rejeição de anglicanismos. A história do termo antistruste remonta os trustees americanos e a 

disciplina do seu combate, que resultou em profunda reação do Congresso americano, na edição do Sherman 

Act (norma de referência, editada em 1890) e representa a tradição centenária americana sobre a matéria. O 

autor não se opõe a utilização indistinta de conceitos capazes de transmitir bem a idéia.  
3
 Na atuação antitruste, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE assume a conhecida 

função administrativa de orientar, fiscalizar, prevenir e apurar abusos de poder econômico, estruturalmente 

auxiliado pela Secretária de Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE) e pela Secretaria de 

Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (SEAE), compondo assim o Sistema Brasileiro de 

Defesa da Concorrência. A Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, por determinação do art. 19, 

inc. XIX, da lei n. 9.472/97 (a Lei Geral de Telecomunicações – LGT), exerce competências legais em 

matéria de controle, prevenção e repressão às infrações à ordem econômica. É, portanto, responsável pela 

instrução de processos administrativos. Não se pretende o exame específico da instrução realizada na 

ANATEL, porém, é importante destacar que se trata de agência reguladora que se imiscui em atividade 

concorrencial, por determinação que acrescenta agente instrutor estranho ao SBDC e, sob aspecto 

estritamente processual, não contribui para a simplificação do processo administrativo. 
4
 Ficam excluídas as análises de atos de concentração e de consulta.  
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Na vertente processual, à luz de escopos específicos, o Estado impõe seu 

poder por meio de uma autoridade – conceito importado do direito norte americano e 

ulteriormente do direito francês – que exerce função administrativa judicante e expressa 

sua capacidade de decidir e impor coercitivamente (ainda que de forma limitada) os seus 

comandos fora do âmbito jurisdicional. 

Na construção de uma decisão voltada à imposição de poder estatal em 

matéria de infrações contra a ordem econômica perante um órgão não pertencente ao Poder 

Judiciário, verificam-se aqueles atos concatenados de forma lógica e racional destinados ao 

fim protetivo pretendido, realizados essencialmente após a formação de uma relação 

jurídico-processual entre as partes envolvidas e que culminam, ao final, com a declaração 

administrativa da existência ou não de uma infração e, no primeiro caso, com a imposição 

e controle da efetividade de medidas destinadas à preservação da concorrência. Trata-se de 

processo administrativo que inegavelmente se serve de axiomas processuais. 

Por meio desse devido processo (CF, art. 5º, inc. LIV) em sede 

administrativa/repressiva que se faz valer as disposições do art. 170 da Constituição 

Federal (valorização do trabalho humano, livre iniciativa, existência digna, justiça social, 

observando sempre a propriedade privada, a livre concorrência e a defesa do consumidor). 

A atividade de proteção da ordem econômica, em seu flanco repressivo a condutas de 

caráter abusivo, somente se legitima se o processo de atuação da administração estiver 

permeado por normas processuais constitucionais e preceitos da teoria geral do processo.  

A aproximação dos conceitos processuais – analisados usualmente no 

processo jurisdicional – do processo administrativo em questão tem então a finalidade clara 

de fortalecimento da atuação administrativa, exaltando sua importância no exercício do 

Poder Estatal no âmbito da defesa da livre concorrência. Para tanto, são estabelecidas 

premissas para a análise que se pretende fazer no presente trabalho: a criação de um órgão 

vinculado ao Poder Executivo de defesa da concorrência, que exerce função judicante 

(mantida sempre a garantia de inafastabilidade do controle jurisdicional); a coordenação 

conceitual de atividades administrativas e jurisdicionais de modo a criar sinergias entre 

ambas, alcançando-se na medida do possível uma tutela que seja célere, efetiva e que 

administrativamente pacifique com justiça (no sentido instrumentalista do dizer); a 

evolução significativa do processo jurisdicional brasileiro e a necessidade de se incorporar 

ao processo administrativo o que há de melhor (e rejeitar lições oriundas de um 
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imanentismo exacerbado ou de um formalismo injustificado) e a necessidade de equilíbrio 

entre as garantias processuais e as dinâmicas necessidades do direito material do direito 

antitruste. 

Com esse exercício procura-se também vencer alguma resistência mútua 

entre ramos do direito que dependem de uma intensa intercomunicação.  

Não se pode negar que o processo historicamente sofre uma propensão ao 

formalismo e isolamento e dista da realidade da vida e da linguagem do homem comum – 

“o homem comum o ignora, o próprio jurista o desdenha e os profissionais do foro 

lamentam as suas imperfeições, sem atinar com meios para melhorá-lo”.
5
 O ranço 

formalista (na concepção pejorativa liebmaniana
6
) trazido da história do processo e da 

exacerbação de sua fase autonomista, tão comumente utilizado pelos operadores do direito 

em todas as esferas onde o processo se faz presente, pouco colabora para a quebra de 

preconceitos. Esse panorama traz uma falsa impressão de que a ciência processual seria 

uma mazela à solução de processos, destinada apenas à procrastinação e à proteção de 

interesses ilegítimos, porque materialmente (e supostamente) infundados – em miúdos, um 

obstáculo à administração da justiça. Trata-se evidentemente de um pensamento de pouco 

rigor científico: as regras processuais são inerentes aos processos decisórios; não podem 

ser desprezadas e devem ser cautelosamente examinadas e aperfeiçoadas.  

Para combater esse repúdio ao processo, é preciso examinar o estágio 

atual de desenvolvimento da ciência processual, ratificando estudos anteriores que 

demonstram a sua intensa preocupação social, econômica, política e, por óbvio, jurídica. 

Esta é apenas mais uma oportunidade de se expor que processo não é um sinônimo de 

formalismo, procrastinação ou injustiça.  Ao contrário, o processo bem entendido e bem 

aplicado não é “lento”, mas sim um instrumento de imposição de poder, garantista e célere, 

no limite do democraticamente tolerável e estruturalmente factível, sendo suficiente que 

este se adapte às necessidades de um direito material dinâmico, complexo, exigente e que 

requer do processualista atenção em alguns pontos nodais. Alguns desses pontos serão 

analisados com mais atenção à luz da idéia instrumentalista do processo.   

                                                 
5
 Dinamarco, A instrumentalidade do processo, p. 11.  

6
 “As formas são necessárias, mas o formalismo é uma deformação” (Liebman, Manual de processo civil, p. 

327-328). 
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Por sua vez, a atenção ao direito processual em processos administrativos 

de apuração de conduta é instrumento de fortalecimento e consolidação das decisões 

administrativas sobre a matéria. A esfera administrativa é uma das instâncias onde a 

ilegalidade de uma conduta (no sentido concorrencial da palavra) poderá ser apreciada. 

Para oferecer real utilidade à decisão do CADE no âmbito da defesa efetiva da 

concorrência, é preciso legitimá-la institucional e tecnicamente; torná-la a referência para 

futuros julgamentos (pela aplicação da cláusula de inafastabilidade do controle pelo Poder 

Judiciário), um paradigma estabelecido por um órgão com profundo conhecimento sobre a 

matéria. Em poucas palavras, deve ser incessante a luta para sanar vícios formais e 

estruturais em processos de apuração de conduta, bem como também incessante a correta 

perseguição dos escopos processuais antitruste.  

Não se propõe uma desatenta jurisdicionalização do processo 

administrativo. Evidente que a importação de conceitos e de experiências é inevitável –

mais do que isso, ela é desejada, quando se toma consciência de que “o processo bem 

estruturado na lei e conduzido racionalmente pelo juiz cônscio dos objetivos 

preestabelecidos é o melhor penhor da segurança dos litigantes (...)” sendo “apto a cumprir 

integralmente toda a sua função sócio-político-jurídica atingindo em toda a plenitude todos 

os seus escopos institucionais”.
7
 Mas essa importação deve ser sempre atenta, ou ao menos 

profícua e seletiva: que se importe aquilo que funciona; que os defeitos sejam deixados de 

lado. 

A OCDE afirma que “The BCPS (Brazilian Competition Policy System) 

agencies exhibit a strong institutional dedication to high standards of integrity, autonomy, 

sound policy, and fair procedure; have an excellent leadership cadre; and enjoy a 

supportive business community”.
8
 Somos capazes ainda assim de uma autocrítica 

processual? Aos olhos estrangeiros, merecemos ecômios. Será possível melhorar, fazendo 

da procedure ainda mais fair? Seria nosso processo fair enough? 

Comparato já reconhecia em concepção mais ampla que “não basta 

reconhecer o mal-estar persistente do mundo jurídico, diante da evolução da sociedade 

moderna, e o incontestável divórcio entre o direito e a realidade social. Por outro lado, 

                                                 
7
 Dinamarco, A instrumentalidade do processo, p. 329-330. 

8
 OECD, “Competition law and policy in Brazil”, in Policy Brief, 2005 (disponível em 

http://www.oecd.org/dataoecd/62/35/35415135.pdf). 
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seria inútil, senão ridículo, continuar a denunciar a torto e a direito o demônio das 

„inovações perniciosas‟. O exorcismo é totalmente ineficaz nesse terreno. A moléstia 

exige, ao contrário, um diagnóstico menos precipitado e uma terapêutica mais minuciosa”.
9
  

São claras as benesses de se transportar para a esfera administrativa 

alguma riqueza conceitual extraída do desenvolvimento da ciência processual perante a 

esfera judicial. Em especial aquela referente ao processo civil, cujo apuro é referência de 

desenvolvimento científico.
10

 

Espera então a criação de círculo virtuoso: o reforço institucional do 

SBDC chega ao conhecimento da sociedade; reconhece-se o instrumental antitruste, com o 

enraizamento de uma cultura de defesa da concorrência; o enraizamento dessa cultura 

auxilia na quebra de uma possível litigiosidade contida a respeito da matéria; garantido o 

acesso aos órgãos do SBDC, deve ele, além de aplicar com rigor as normas de direito 

material, respeitar atentamente normas processuais; fazendo dessa forma, a possibilidade 

de anulação de uma decisão condenatória perante o Poder Judiciário é substancialmente 

reduzida; se o percentual de anulação é reduzido, a arrecadação aumenta; com a redução 

do percentual de anulação, a confiança dos cidadãos na instituição aumenta, o que pode 

também levar ao aumento de denúncias de condutas; o excesso de demandas conduz à 

crescente necessidade de ampliação da estrutura dos órgãos do SBDC (v.g., crescimento 

físico, de pessoal), possibilitando ao órgão atender adequadamente todas as representações 

feitas; finalmente o aumento do número de demandas cuja decisão final – ainda que 

proferida em sede Jurisdicional – coincida com a decisão do CADE consolida o 

fortalecimento institucional do SBDC, estabelecendo uma mensagem aos administrados 

destinada a educar e coibir a realização de ilícitos antitruste, fechando esse círculo 

virtuoso. 

Aplica-se o direito processual em sede administrativa, sem perder de 

vista sua específica função nesta sede de oferecer meios para a preservação da ordem 

econômica, regulada por intermédio de intervenção estatal e sem descurar também do fato 

de que o direito concorrencial é instrumento de preservação da ordem econômica, 

implementado por meio da proteção do consumidor e do pleno emprego, da redução das 

                                                 
9
 Comparato, “O indispensável direito econômico”, p. 453. 

10
 Ainda que se discuta a própria natureza do processo administrativo de apuração de conduta, conforme será 

exposto no item V.4.  
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desigualdades sociais, da proteção da livre iniciativa dentro dos limites da legalidade, da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Somente dessa forma é possível promover mudanças 

político-institucionais e a discussão política de valores protegidos pelas normas: sempre 

ciente de que o direito material e o direito processual aliados trabalham como a mola 

propulsora da mudança político institucional e expressam aquilo que se conhece da própria 

sociedade. Sendo assim, “urge então reconhecer normas que incorporem valores, metas 

individuais e sociais, exatamente para que não sejam mera extensão dos direitos 

individuais” – não só as de direito material, como também as de direito processual, 

conforme será demonstrado.
11

  

É o que se pretende ao examinar o instrumento do instrumento, de modo 

que essa potência seja capaz de instrumentalizar a correta imposição de poder.  

  

                                                 
11

 Calixto Salomão Filho, Direito concorrencial – as condutas, 1ª. ed., 2ª. tir, São Paulo, Malheiros, 2007, p. 

43-45. 
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VII. CONCLUSÕES 

 

A presente tese propôs-se a examinar a possibilidade de se transportar a 

teoria instrumentalista ao processo administrativo de apuração de condutas perante o 

SBDC. A instrumentalidade do processo, que tem seu expoente no Brasil em Cândido 

Rangel Dinamarco e é exposta em obra homônima, mostrou-se sempre uma profícua 

concepção processual e, mais que isso, um interesse pressuposto metodológico para exame 

de processos da mas variada natureza. 

Partindo então de uma comparação metodológica, pretendeu-se aqui o 

cotejo de premissas estruturais e de técnicas processuais, de modo a examinar se o 

processo administrativo de apuração de condutas anticoncorrenciais, dentro de uma 

perspectiva instrumentalista, seria hábil para a consecução do escopo magno de pacificação 

com justiça, valendo-se de técnicas processuais adequadas para o alcance daqueles escopos 

sociais, políticos e jurídicos estabelecidos como premissa de raciocínio. 

A conclusão alcançada é a de que o processo administrativo examinado 

caminha de forma frutífera, mas enfrenta problemas consideráveis para sua plena 

legitimação. Alguns pressupostos sensíveis da interpretação instrumentalista não são 

satisfeitos a contento, razão pela qual foram submetidos a discussões mais aprofundadas, 

com sugestões de lege ferenda ao longo do texto, amparadas na experiência internacional e 

nas particularidades do sistema brasileiro. Essas ponderações estão distantes de retirar do 

processo administrativo de apuração de conduta a sua utilidade e importância no cenário 

antitruste brasileiro, mas alertam para a necessidade de um constante desenvolvimento do 

pensamento técnico processual aplicado. Equilíbrio e concessões recíprocas entre o direito 

processual e o direito material antitruste devem ser feitas para alçar o processo antitruste a 

um novo patamar de desenvolvimento. 

Para o alcance dessas conclusões gerais, de forma específica, foram 

trabalhadas as seguintes idéias: 

1. A evolução histórica do pensamento antitruste ajuda a explicar as 

razões da intervenção do Estado na economia, desde a obra de Adam Smith, passando pela 

edição do Sherman Act, pela criação da Federal Trade Comission, pela quebra da Bolsa de 
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Nova York até, mais recentemente, o duelo das chamadas escolas de pensamento a respeito 

do antitruste (v.g., Harvard, Chicago, pós-chicago, institucionalista e suas diversas 

variações). Contrapõem-se e equilibram-se preceitos como a eficiência, a pulverização da 

concorrência, a proteção institucional, a integração nacional, a influência do direito e de 

preceitos constitucionais sobre a economia, sempre de modo a estabelecer uma maior ou 

menor intervenção estatal.   

2. No Brasil, a despeito de discussões iniciais sobre o direito 

concorrencial na década de 30 e a Criação do CADE como Conselho na década de 60, foi 

apenas a partir dos anos 90 que o direito concorrencial ganha expressão, com o fim do 

regime ditatorial, as “privatizações”, a abertura da economia nacional, o fenômeno da 

globalização, a estabilização da moeda e o estímulo da economia de mercado. O SBDC, 

em sua conformação atual, nasce em 1994.   

3. Sem desconsiderar os influxos de todas as escolas de pensamento, o 

direito antitruste brasileiro tem por escopo a garantia efetiva da concorrência como 

instituição, elevando-a a instrumento de promoção de bem estar social. 

4. O Estado é uno, expresso em funções e objetivos específicos. A 

jurisdição é a função essencialmente repressiva, contando com juízes com poder de dizer o 

direito e impor coercitivamente os comandos, oferecendo tutela aos jurisdicionados. Não 

obstante, por meio de expressão administrativa do poder do Estado, é possível o 

oferecimento de tutela por meio de órgão judicante distinto dos órgãos do Poder 

Jurisdicional. Trata-se da função administrativa judicante, concebida a partir da ausência 

de rigidez da concepção tripartite das funções-poderes-atividades do Estado. O SBDC 

contempla estrutura de julgamentos em que o CADE seria um Tribunal administrativo de 

natureza quase jurisdicional. 

5. O CADE é uma autoridade. Esse conceito é concebido a partir do 

modelo da common law para regulação de setores sensíveis e para decisões em matérias 

específicas e ostentando escopos pré-determinados. A disciplina econômica-antritruste, 

pela sua especificidade, merece em sistemas estrangeiros a atenção de uma autoridade. O 

Estado deixa de ser um ator privilegiado e assume a função de árbitro, intermediário em 

relação aos interesses em jogo, de modo a melhorar a relação entre os cidadãos e a 

administração pela correção de desvios do mercado e controle da iniciativa econômica. 
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Cria-se então órgão de alta especialização técnica, independente e autônomo – um palco de 

contato entre os três poderes, mas que não escapa de discussões sobre um apontado déficit 

democrático. 

6. É grande a aproximação atribuída aos órgãos do SBDC à política, quer 

pela vinculação do CADE ao Ministério da Justiça, quer pela participação de secretarias 

pertencentes a pastas dos Poder Executivo. Porém, no exercício da função administrativa 

judicante, as “escolhas” (com base em, v.g., prioridades, metas e opções axiológicas e 

discricionárias) de um conselheiro do CADE refletem, na verdade, ato de subsunção do 

fato à norma tanto quanto ocorre perante o Poder Judiciário. No momento de construção da 

decisão, tanto o Conselheiro quanto o juiz se valem de “linguagem técnica e linguagem 

comum, esquemas e modelos de argumentação, formas dedutivas, juízos de valor, 

instrumentos de persuasão retórica, conhecimentos de variada natureza, regras éticas e de 

comportamento, interpretações, escolhas de diversos gêneros” (Taruffo) e são 

influenciados por “seu modo de entender as coisas, seja por sua origem, por seu 

envolvimento pessoal, pela educação cultural recebida, por suas experiências próprias e 

profissionais, e muitos outros fatores” (Larenz). Ambos realizam processos interpretativos 

a partir de normas (específicas ou lastreadas em conceitos vagos), subjetivamente abertos à 

política mas nunca condicionados por ela.  

7. Importante discutir se, nesse cenário, as Autoridades são dotadas de 

meios processuais capazes de preservar o sistema concorrencial, fazendo cessar as 

violações através de instrumentos punitivos que permitam desestimular novo 

descumprimento à norma.  

8. O processo é um “microcosmo democrático do Estado-de-direito, com 

as conotações da liberdade, igualdade e participação (contraditório), em clima de 

legalidade e responsabilidade” (Dinamarco); ele estabelece uma relação jurídica entre os 

sujeitos, atribuindo-lhes poderes, deveres, ônus, faculdades e sujeições. Essa relação é 

permeada por garantias constitucionais e infraconstitucionais, segue forma estabelecida por 

regras procedimentais e tem a finalidade de alcançar a prolação do comando, a decisão, a 

emanação do preceito declarando o direito da parte, atuando-o ainda de forma concreta, em 

conformidade com os seus escopos sociais, políticos e jurídicos e atento ao direito material 

correlato.  
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9. A Constituição oferece a justificativa de métodos e a base de aplicação 

do processo, projetando garantias e princípios mínimos. No modelo processual 

constitucional brasileiro, na busca do giusto processo (Comoglio), destacam-se as 

seguintes garantias e princípios: devido processo legal, acesso à justiça, o direito de ação e 

petição, contraditório e a ampla defesa (e direito à prova), legalidade, independência e 

imparcialidade do juiz, duração razoável do processo, publicidade e motivação das 

decisões.  A teoria geral do processo, por sua vez, condensa os princípios e garantias de 

nível constitucional e infraconstitucional para estabelecer uma visão unitária do direito 

processual que ofereça canais eficientes de acesso, diálogo produtivo, decisão justa, 

implementação legítima de comandos e equilíbrio na relação segurança-celeridade. Esses 

preceitos são aplicados a processos jurisdicionais e também a processos administrativos de 

apuração de conduta anticoncorrencial.  

10. O processo administrativo em questão é bastante peculiar. Amolda-se 

ao conceito de processo (e não de procedimento). É administrativo pela posição 

topológica, mas recebe influxos penais e civis. Taxá-lo de penal ou civil é 

contraproducente. Seu tratamento específico não demanda uma classificação sui generis, 

mas a consciência de sua inserção em um modelo constitucional e do respeito à disposições 

da teoria geral, que estabelece uma moldura adaptável ao processo e ao procedimento à luz 

do direito material, alimentando-se de fontes que dialogam entre si. Afinal, exige-se do 

jurista a “capacidade de escolher e de aprimorar as instituições existentes, ou de criar 

outras novas em função de objetivos que lhes são propostos pelas necessidades da vida 

cotidiana” (Comparato). Porém, é preciso estar sempre atento para a competência 

constitucionalmente estabelecida para legislação a respeito de matéria processual, 

considerando-se inclusive a oportunidade para uma regular condensação das normas 

processuais do SBDC.  

11. Propôs-se então a análise do processo por meio de seus escopos e 

pelas técnicas de atuação dos respectivos escopos, a partir da estrutura fornecida pelo 

pensamento instrumentalista do processo de Dinamarco.  

12. O escopo social  representa a pacificação por decisão justa, proferida 

por meios idôneos, imune e educativa.  
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- sobre a imunização, após um paralelo entre a coisa julgada e a preclusão 

administrativa, assentou-se que (a) ela é justificada pelos princípios da 

moralidade, segurança jurídica, boa-fé e proteção da confiança; (b) dá-se 

exclusivamente perante a esfera administrativa quando examinado o mérito do 

processo instaurado (cognição não superficial) e é passível de revisão judicial 

(ou seja, não se trata de uma imunização exauriente a respeito da pretensão); (c) 

aplicável aqui a idéia de eficácia preclusiva da coisa julgada (rectius, eficácia 

preclusiva da preclusão administrativa), na medida em que fatos pré-existentes 

à condenação ou à rejeição da demanda, capazes de influir sobre o 

convencimento do Conselheiro e que poderiam ter sido analisados no processo, 

consideram-se deduzidos; (d) a dinâmica de mercado (relações 

continuativas/sentenças determinativas) não altera o regime da preclusão 

administrativa em razão da cláusula rebus sic stantibus que lhe é inerente; e (e) 

pelas especificidades do SBDC, o representante atua como assistente, perante o 

qual não se opera a imunização em razão de seu reduzido papel na relação 

processual. 

- Sobre a idoneidade do meio, o CADE está inserido na perspectiva da função 

administrativa judicante, independente e legitimada constitucionalmente em sua 

estrutura. Trata-se de órgão técnico, independente (organizativa e 

funcionalmente), inserido em modelo de Estado que o admite, outorgando-lhe 

paridade substancial em relação aos demais órgãos do Poder Político. O poder 

parajurisdicional é incompatível com a idéia de submissão ao Poder Político e 

ao Governo.  

- O princípio da demanda é pressuposto de imparcialidade, mas o sistema 

processual administrativo prevê a oficialidade: perante o SBDC, a mesma 

administração instaura (eventualmente, de ofício), instrui e julga, (a despeito de 

uma espécie de chinese wall entre a SDE e o CADE e da independência e 

autonomia da autarquia). A SDE não é simples parte no processo, podendo 

influir mediante a determinação de condutas e seleção do material probatório 

que será acostado ao processo, o que influi sobre o resultado do processo (a 

despeito da independência do CADE em relação à SDE).  
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- O princípio dispositivo aduz que se as partes dispõem da propositura e de seu 

objeto, também devem dispor dos meios para defesa de seus interesses 

privados. Mas o processo administrativo assume postura inquisitória, na medida 

em que a administração propõe e instrui de forma ativa na busca da verdade 

processual para a proteção de um interesse institucional. Anote-se que, se no 

processo civil, exemplo de dispositividade, a regra não intervencionista sofre 

temperamentos, a inquisitoriedade administrativa não pode causar espécie, 

desde que exercida de forma equilibrada, à luz da relação jurídica de direito 

material e do caso concreto.  

- Para blindagem da imparcialidade, a sistemática atual de seleção de julgadores 

pode ser associada à regra usualmente atribuída aos magistrados pela CNJ, o 

mandato pode ser estendido para a implementação de um trabalho eficiente e é 

preciso observar o critério da quarentena no momento do desligamento de um 

julgador. Essas considerações podem ser estendidas a todos aqueles que 

exercem atividade fim do órgão. 

- O escopo sócio-educativo do processo administrativo de apuração de conduta 

concorrencial é expresso não só nos atos de divulgação de sua existência 

perante o CADE, mas também pela sua vertente de educação pela pena (função 

retributiva ou reação opressiva ao alarme social) e de educação construtivista, 

expressa nos profícuos contatos entre operadores do direito antitruste e nas 

formas de composição de interesses (v.g., elaboração de TCC). 

14. O processo, em seu escopo político, é instrumento de imposição do 

poder de decidir imperativamente e impor concretamente os efeitos comando. É a 

afirmação da capacidade estatal de decidir imperativamente, cultuar a liberdade, limitar e 

delinear os contornos do poder e de seu exercício, garantir a dignidade dos indivíduos e 

assegurar a participação dos cidadãos nos desígnios da socidade.  

- O equilíbrio entre a imposição do poder e a liberdade do indivíduo está no 

respeito à norma. O princípio da legalidade, como constitucionalização 

axiomática da relação ente poder e liberdade, associa-se ao devido processo 

legal como instrumento de combate à arbitrariedade para compor um cenário de 

imposição de poder sem desrespeito à liberdade individual.  
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- A participação é inerente à ideologia democrática. Implica transparência, 

acesso e abertura em todos os processos (nacional, local ou atomizado) e a 

criação de um senso de comunidade; ela minimiza efeitos das influências dos 

mais ricos e legitima condutas pelo procedimento participativo. No processo, 

participação é o poder de atuar no processo decisório; assim, nenhum elemento 

do processo pode, como regra, obstar a participação, que não é do titular do 

poder decisório, mas sim daqueles submetidos a esse poder. 

- Participar do processo significar ter acesso a ele e à ordem jurídica justa. No 

processo administrativo, o acesso se dá por meio do exercício do direito de 

petição sem óbices ilegítimos (quantitativamente ainda incipiente no Brasil).  

- Concretamente, o acesso se dá pela representação, aberta a qualquer cidadão 

sem questionamento sobre legitimidade (admissíveis inclusive denúncias 

anônimas). Também podem participar terceiros interessados, que ingressam no 

processo como assistentes. Essa figura deve ser amplamente aceita no processo 

e paulatinamente restrita em caso de assistentes multitudinários, de modo a 

garantir a participação de sujeitos mediatamente prejudicados-protegidos pelo 

direito concorrencial. O acesso é ainda balizado pelos pressupostos de 

admissibilidade do julgamento de mérito e pelo abuso do direito de petição 

(aplicação de teoria do sham litigation). 

- O acesso também se expressa na publicidade dos autos, limitada tão somente 

por questões atinentes ao sigilo.  

 O escopo jurídico do processo é a atuação prática da vontade jurídica 

preexistente mediante técnicas que revelem o direito em ambiente de segurança jurídica. 

De fato:  

- Respeitada a distinção entre os planos processual e material,  as predições 

econômicas, os calculos econométricos e a dinâmica do mercado não criam um 

direito, mas reconhecem a adequação da predição referida.  

- Ao contrário do que se usa afirmar, na atividade judicante exercida no SBDC, 

o CADE não protege um interesse público, mas atua a vontade concreta da lei. 
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- O escopo está relacionado com a busca da verdade possível sobre os fatos, 

num esforço para se atingir o maior nível possível de verdade (Biavatti). Essa 

busca deve ser contrabalanceada pelo ideal de pacificação por meio de solução 

definitiva e célere de controvérsias. Utilizam-se juízos de probabilidade 

baseados na avaliação de intensidade de riscos, gravidade de males e 

expectativas de vantagens. Além da relação entre dispositividade e 

inquisitoriedade, o sistema processual se vale usualmente de técnicas de 

aceleração do processo pautadas em regimes de ônus, preclusões e presunções.  

- A segurança jurídica pode ser alcançada por meio de formas procedimentais 

estabelecidas por lei. É preciso atribuir com cuidado a medida entre a proposta 

de informalismo administrativo-antitruste e o exacerbado tecnicismo 

contecioso. A medida está em lições instrumentais, preocupadas com a 

finalidade do ato, atenta à moderna concepção do processo e a uma possível 

adaptabilidade do órgão às exigências do processo e do direito material. Vale a 

referência a Liebman: “as formas são necessárias, mas o formalismo é uma 

deformação”.  

- O direito à prova também é observado no processo administrativo. Aos 

administrados são garantidos todos os meios legítimos e não vedados em direito 

para a defesa de seus interesses. Os instrumentos em destaque são a oitiva de 

testemunha, o depoimento pessoal (destaque para técnicas de coerção à 

oitiva/depoimento), a busca-e-apreensão de documentos (controlada pelo Poder 

Judiciário, de utilização produtiva na identificação de condutas 

anticoncorrenciais à luz da discussão sobre padrões de prova); as inspeções 

(sem controle judicial, delimitada pelas questões controvertidas no processo), as 

requisições (e o dever de colaboração de terceiros e órgãos públicos), a perícia 

(com atenção para sua escassez, a freqüente utilização de argumentos técnicos 

em decisões e a relevância desse fato na estrutura da fundamentação dos  atos 

decisórios), a juntada de documentos pela via do programa de leniência (e o 

tema das condições para um programa efetivo), as interceptações (e sua relação 

com os preceitos de inviolabilidade) e a prova emprestada. 

- O duplo grau, a despeito de discussões sobre sua natureza constitucional ou 

não e sobre a recomendação de sua estrita observância, não é observado de 
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forma suficiente no processo administrativo. São poucas as hipóteses e tipos 

recursais, o que não contribui para a legitimação das decisões proferidas no 

âmbito do SBDC. 

- A uniformização de decisões é instrumento de segurança e previsibilidade na 

interpretação sobre fatos semelhantes. No CADE, a pretensão uniformizadora 

se reflete a partir da edição de súmulas; ainda que elas não se justifiquem no 

atual estado da arte, trata-se de esforço adequado ao alcance do escopo jurídico 

do processo.  
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