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RESUMO 

 

A presente dissertação possui como tema o controle prévio de atos de 

concentração econômica instituído no Brasil pela Lei n. 12.529/2011, 

bem como a prática infracional à ordem econômica conhecida pelo 

jargão próprio de Gun Jumping. O objetivo geral da pesquisa foi 

verificar as fronteiras da coordenação legítima entre os agentes 

econômicos envolvidos no processo de negociação que antecede as 

integrações de notificação obrigatória ao Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (CADE) para que não incorram no ilícito 

concorrencial consubstanciado na consumação prematura desse tipo de 

operação empresarial. Como objetivos específicos, procurou-

se: (i) explicar a evolução do Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência (SBDC), demonstrando as principais alterações 

legislativas advindas da Lei n. 12.529/2011, dando ênfase ao controle 

prévio de estruturas que trouxe para o Direito Antitruste Brasileiro um 

relativamente novo ilícito concorrencial, o denominando Gun Jumping; 

(ii) analisar aspectos relevantes relacionados aos atos de concentração, 

ressaltando algumas das mais utilizadas figuras societárias e contratuais 

através das quais as concentrações econômicas se expressam no 

mercado, bem como a necessidade de coordenação entre os envolvidos 

no processo de negociação que antecede esse tipo de operação 

empresarial e; (iii) discutir a tensão existente entre o instituto da análise 

prévia de atos de concentração econômica e a necessidade 

de coordenação entre as partes antes e durante o processo de notificação 

obrigatória, delineando as fronteiras para essa interação, a partir da 

Legislação e da Jurisprudência do CADE. Como marco teórico adotou-

se os trabalhos de Paula A. Forgioni e Ana Frazão. O método de 

abordagem adotado foi o dedutivo, o método de procedimento seguido 

foi o monográfico e a técnica de pesquisa implementada foi 

essencialmente a bibliográfica e jurisprudencial. 

 

Palavras-chave: Atos de concentração. Análise prévia. Coordenação 

legítima. Gun Jumping. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present dissertation addresses the premerger review regime enacted 

in Brazil by the Law 12.529/2011, as well as the infringement to the 

economic order known in the jargon of the area as Gun Jumping. The 

general objective of the research was to check the boundaries for the 

legitimate coordination between the economic actors involved in the 

negotiation processes that precede mergers with mandatory notification 

to the Administrative Council of Economic Defense (CADE, in 

Portuguese) so that they may not incur a competition unlawful act 

evinced in the untimely execution of this type of business operation. The 

following specific objectives were considered: (i) to explain the 

evolution of the Brazilian System for the Defense of Competition 

(SBDC, in Portuguese), showing the main legislative changes stemming 

from Law 12299/2011, by emphasizing the premerger dealings that 

brought to the Brazilian Antitrust Law a fairly new competition offense, 

named Gun Jumping; (ii) to analyze relevant aspects concerning 

mergers, by highlighting some of the most commonly used corporate 

and contract-based ways through which mergers occur in the market, as 

well as the need for coordination among those involved in the course of 

the negotiation preceding this kind of business operation; iii) to discuss 

the strain between the regulations for premerger reviews and the need 

for coordination between the parties before and during the mandatory 

notification processes by outlining the boundaries for such interactions, 

from CADE Law and Jurisprudence. Paula A. Forgioni‘s and Ana 

Frazão‘s studies were taken on as the theoretical framework. The 

methodological approach was the deductive one whereas the procedure 

adopted was monograph writing. This research was carried out by 

means bibliographical and jurisprudential enquiry. 

 

Keywords: Merger. Premerger review. Legitimate coordination. Gun 

Jumping. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

A Lei n. 12.529, de 30 de novembro de 2011, que entrou em 

vigor em 29 de maio de 2012, trouxe alterações significativas ao sistema 

de controle de estruturas Brasileiro, instituindo, em seu artigo 88, § 2º, o 

sistema de notificação prévia de atos de concentração econômica, 

considerado o mais adequado pelas principais jurisdições concorrenciais 

do mundo, como é o caso dos Estados Unidos da América (EUA) e da 

Europa. A mesma legislação, em seu artigo 88, §§ 3º e 4º, também 

estipulou que a ―consumação‖ de atos de concentração econômica e a 

―alteração das condições de concorrência‖ entre as partes envolvidas 

nesse tipo de operação antes da decisão final da Autoridade Antitruste 

sobre a viabilidade do negócio são vedadas, e incorrer nessas condutas 

pode levar à caracterização da prática denominada no jargão próprio de 

Gun Jumping (ou ―queimar a largada‖, no vernáculo), com aplicação de 

severas penalidades. 

Ocorre que, embora a Lei imponha a necessidade de 

autorização, pela Autoridade Concorrencial, para a efetivação de 

determinadas concentrações econômicas, não apresenta diretrizes 

objetivas capazes de balizar o comportamento das partes envolvidas no 

processo de negociação que antecede as integrações econômicas, 

adotando, ademais, tipificação aberta, genérica, inclusive. 

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) até 

tentou minimizar os efeitos da lacuna legislativa e da imprecisão 

conceitual dos dispositivos de Lei regulamentando a matéria através do 

Regimento Interno (RiCADE), que, em seu artigo 147, § 1º, determinou 

que as notificações dos atos de concentração devem ser protocoladas 

após a assinatura do instrumento formal que vincule as partes e antes de 

consumado qualquer ato relativo à operação, bem como, estipulou, em 

seu § 2º, que as partes envolvidas em um ato de concentração devem 

manter as estruturas físicas e as condições competitivas inalteradas até a 

avaliação final do Órgão Antitruste. Não obstante, manteve-se a tradição 

de utilização de conceitos indeterminados, que não definem plenamente 

as condutas vedadas. 

Sabe-se que o controle de atos de concentração pelo Estado 

tem por objetivo prevenir a formação de estruturas de mercado 

demasiadamente concentradas, como é o caso do oligopólio e do 

monopólio, em que determinados agentes ficam imbuídos de tanto poder 

econômico que passam a ter condições de dele abusar, aumentando 
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preços, diminuindo a produção e agindo com independência e 

indiferença em prejuízo dos demais concorrentes e dos consumidores.  

Efetivamente, as concentrações econômicas podem trazer 

prejuízos à concorrência, todavia, essa não é a regra. Certo é que, na 

maioria dos casos, tais integrações acarretam benefícios à economia 

como um todo, viabilizando empreendimentos cuja execução não seria 

possível, ou se daria de forma muito lenta, caso o capital permanecesse 

pulverizado. Não é sem motivo, pois, que as empresas têm adotado os 

atos de concentração como estratégia para a obtenção de inovação e 

desenvolvimento, indispensáveis ao seu ingresso ou sobrevivência em 

mercados competitivos, resultantes da dinâmica capitalista e do mundo 

globalizado. 

A conclusão desse tipo de negócio, todavia, depende de 

diversas formas de coordenação entre as empresas envolvidas, as quais 

não apenas são lícitas, mas essenciais para que a operação se concretize 

e possa se tornar exitosa. É que o processo de negociação que antecede 

os atos de concentração econômica depende de um certo grau de 

intercâmbio e organização entre empresas, as quais necessitam 

compartilhar informações, analisar riscos, planejar o processo de 

conexão, determinar preços e debater as condições do contrato, com o 

objetivo de identificar os pontos fortes e fracos da operação. E nem 

poderia ser diferente, porquanto exigir das partes que esse tipo de 

operação, que normalmente envolve vultosos investimentos, seja 

realizada ―às cegas‖, certamente a inviabilizaria. 

Assim, um paradoxo se apresenta: ao mesmo tempo em que a 

Lei n. 12.529/2011 instituiu o controle prévio de atos de concentração 

econômica no Brasil, determinando que as partes deixem de consumar 

qualquer ato relativo à operação, bem como preservem suas condições 

competitivas inalteradas até que a integração seja autorizada pelo 

CADE, essas mesmas integrações entre empresas pressupõem, para a 

sua concretização, indispensável coordenação e sinergias que 

influenciam o comportamento dos agentes econômicos no mercado 

desde a simples intenção de integrar as suas atividades.  

Ora, não sendo objetivo da Lei Antitruste criar empecilhos 

desnecessários às concentrações entre empresas, mas apenas garantir 

que essas não infrinjam as regras de proteção à concorrência, é 

necessário definir, a partir de critérios objetivos, quais as fronteiras da 

coordenação entre agentes econômicos envolvidos nesse tipo de 

negócio, sob pena de impor-lhes os altos custos advindos da insegurança 

jurídica, situação que, no seu limite, pode afastar o interesse da 

autonomia privada na realização da operação. 
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Essa situação piora – ou ao menos não melhora – a condição 

econômica do Brasil, já considerado País de grande instabilidade para 

investimentos, dado o elevado risco para a realização das operações, a 

falta de financiamentos e a baixa produtividade dos poucos 

investimentos que aqui ocorrem, os quais já são estruturados dessa 

forma com objetivo de evitar perdas financeiras, dado o risco de se 

implementar negócios em ambientes instáveis.  

Portanto, considerando as leituras e pesquisas realizadas 

durante o mestrado, no Programa de Pós-Graduação em Direito da 

Universidade Federal de Santa Catarina (PPGD-UFSC), o trabalho 

desenvolvido junto ao Centro de Estudos Jurídico-Econômicos e de 

Gestão do Desenvolvimento (CEJEGD) e, sobretudo, a orientação do 

professor Dr. Everton das Neves Gonçalves, formulou-se o seguinte 

problema de pesquisa: Quais as fronteiras da coordenação legítima entre 

os agentes econômicos envolvidos no processo de negociação que 

antecede os atos de concentração de notificação obrigatória ao CADE 

para que não incorram na prática infracional à ordem econômica 

denominada Gun Jumping? 

A hipótese que se confirma é a de que a tipificação aberta, 

genérica, adotada pela Lei n. 12.529/2011, no que se refere às atividades 

vedadas no âmbito da análise prévia de atos de concentração, não pode 

ser interpretada de modo restrito, literal, sob pena de inviabilizar a 

efetivação de operações dessa natureza, o que não condiz com o escopo 

da Legislação Antitruste. O objetivo do controle de estruturas é, tão 

somente, evitar a ocorrência de efeitos anticompetitivos no mercado 

previamente à análise do caso pelo CADE e, além disso, garantir a 

manutenção do status quo ante em situações em que a operação seja, ao 

final, rejeitada pelo Órgão Antitruste, de forma que as únicas condutas 

vedadas devem ser aquelas que ultrapassam o limite do planejamento do 

negócio, adentrando na seara da implementação da atividade, sendo 

essa, portanto, a fronteira da atuação legítima das partes no processo de 

negociação que antecede as operações de integração entre empresas.  

O estudo de tal questão se justifica se consideradas as 

benesses que podem ser alcançadas pelos atos de concentração 

realizados de acordo com as normas concorrenciais, notadamente no que 

diz respeito à qualidade dos produtos e tecnologias colocados à 

disposição do consumidor no mercado, tornando-se imprescindível, 

portanto, estancar eventuais causas de insegurança jurídica e, 

consequentemente, de aumento de custos de transação, visando 

incentivar operações dessa natureza, para o fim de alcançar a eficiência 



22 

 

econômica, o bem-estar social e o tão almejado desenvolvimento 

econômico. 

O objetivo geral é, portanto, verificar as fronteiras da 

coordenação legítima entre os agentes econômicos envolvidos no 

processo de negociação que antecede atos de concentração de 

notificação obrigatória, para que não incorram no ilícito concorrencial 

consubstanciado na consumação prévia de atos de concentração 

econômica. 

Os objetivos específicos são, por sua vez: (i) explicar a 

evolução do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, 

demonstrando as principais alterações legislativas trazidas pela Lei n. 

12.529/2011, dando ênfase ao controle prévio de estruturas e a prática 

infracional à ordem econômica denominada Gun Jumping; (ii) analisar 

os principais aspectos dos atos de concentração econômica, ressaltando 

algumas das figuras societárias e contratuais através das quais os 

mesmos se expressam no mercado e a necessidade de coordenação entre 

agentes econômicos envolvidos no processo de negociação desse tipo de 

operação empresarial; e, (iii) discutir a tensão existente entre o instituto 

da análise prévia e a necessidade de coordenação entre as partes antes e 

no decorrer do processo de notificação obrigatória de integrações 

econômicas ao CADE, delineando as fronteiras dessa coordenação, a 

partir da Legislação e da Jurisprudência do Órgão Antitruste. 

Para o desenvolvimento do presente estudo, adotam-se como 

teoria de base as obras ―Os Fundamentos do Antitruste‖ (2014), de 

Paula A. Forgioni, e  ―Direito da Concorrência: Pressupostos e 

Perspectivas‖ (2017), de Ana Frazão. 

Assim, para atingir os objetivos propostos, aborda-se, no 

primeiro Capítulo, a questão do desenvolvimento do moderno Direito da 

Concorrência – dado o panorama de liberalismo econômico e, também, 

a utilização deste como um instrumento de políticas públicas que visam 

o desenvolvimento econômico – nos principais e pioneiros Países do 

mundo e no Brasil, dando ênfase à formação e reestruturação do Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) e à adoção, pelo 

Ordenamento Jurídico Pátrio, do regime de análise prévia de atos de 

concentração econômica, que trouxe para o Direito Antitruste Brasileiro 

um novo ilícito concorrencial, o denominado Gun Jumping. 

No segundo Capítulo, são apresentados aspectos relevantes 

sobre os atos de concentração, como conceito, causas, efeitos e a 

necessidade de ponderação entre os prejuízos e benefícios 

concorrenciais para a sua autorização. Exibe-se, ademais, as espécies de 

estrutura de mercado conforme o grau de concentração econômica, os 
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tipos de integração entre empresas de acordo com o mercado relevante 

em que atuam, bem como as principais figuras societárias e contratuais 

através das quais os atos de concentração se expressam no mercado, 

para, ao final, demonstrar a necessidade de interação entre os agentes 

econômicos envolvidos nesse tipo de operação empresarial. 

Já no terceiro e último Capítulo, demonstra-se a tensão 

existente entre o instituto da análise prévia e a necessidade de 

coordenação entre agentes econômicos envolvidos no processo de 

negociação que antecede os atos de concentração, e expõem-se, também, 

o problema do aumento dos custos de transação que advém da 

insegurança jurídica gerada pela ausência de parâmetros para a conduta 

das partes envolvidas nesse tipo de operação. Estende-se o estudo, 

ainda, sobre as atividades que podem levar à caracterização do Gun 

Jumping, os limites identificados na Legislação e na jurisprudência do 

CADE para a interação dos agentes econômicos envolvidos nesse tipo 

de negócio, os principais procedimentos para a diminuição dos riscos da 

configuração da consumação prévia de atos de concentração e as 

sanções a que estão sujeitas as partes que incorrerem na prática de tal 

ilícito concorrencial. Para concluir, oferece-se, ainda nesse capítulo, 

uma possível solução para o conflito inicialmente identificado. 

O método de abordagem será o dedutivo, porque se parte do 

geral (teorias e leis) em direção ao particular, ou seja, dos princípios 

considerados verdadeiros em direção a uma conclusão formal. O método 

de procedimento será o monográfico. E, com a finalidade de inserir o 

leitor em contato direto com o tema, a técnica de pesquisa será 

essencialmente a bibliográfica (artigos de revistas, livros e dissertações) 

e jurisprudencial (decisões CADE que abordem a questão da 

consumação prévia de atos de concentração econômica, desde a 

publicação da Lei n. 12.529/2011 até dezembro de 2017). 
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2 CAPÍTULO 1 A ANÁLISE PRÉVIA DE ATOS DE 

CONCENTRAÇÃO E A PRÁTICA INFRACIONAL À ORDEM 

ECONÔMICA DENOMINADA GUN JUMPING: 

FUNDAMENTOS, PRESSUPOSTOS E DISCIPLINA 

 

A necessidade de intervenção do Estado na economia – ainda 

que única e exclusivamente para combater os efeitos autodestrutíveis do 

mercado – encontra respaldo nos ensinamentos de Montesquieu (1987, 

p. 136) segundo o qual, ―[...] todo homem que tem poder é levado a 

abusar dele. Vai até onde encontrar limites. Quem diria! A própria 

virtude precisa de limites. Para que não possam abusar do poder, pela 

disposição das coisas, o poder freie o poder.‖ Com base nessa premissa, 

as normas de Direito Antitruste se mostram justificáveis, porquanto 

visam evitar que as empresas abusem do seu poder de mercado, em 

prejuízo à concorrência e, assim, ao consumidor, destinatário econômico 

final desse tipo de legislação
1
. 

Para tanto, o Direito da Concorrência atua em três diferentes 

frentes: prevenção, a partir do controle de estruturas de mercado e da 

análise de atos de concentração; repressão, por meio da fiscalização e 

imposição de penalidades sobre condutas anticoncorrenciais; e 

educação, através da disseminação da cultura da defesa da concorrência 

à sociedade. Para a presente dissertação, importa o viés preventivo da 

Legislação Antitruste, quando é feito um exame prospectivo dos efeitos 

gerados pelos atos de concentração sobre a concorrência, notadamente 

uma particularidade dessa investigação, a de que, em alguns 

ordenamentos, como é o caso do Brasil, a mesma é realizada ex ante, ou 

seja, previamente à consumação de quaisquer atos que possam ser 

entendidos como uma integração entre as empresas. 

Assim, no presente Capítulo, procura-se identificar como o 

moderno Direito da Concorrência se desenvolveu – dado o panorama de 

liberalismo econômico e, também, a utilização das normas Antitruste 

como um instrumento de políticas públicas que visam o 

desenvolvimento econômico – nos principais e pioneiros Países do 

mundo e no Brasil, dando ênfase à formação e reestruturação do SBDC, 

                                                 

1
   Calixto Salomão Filho (2003, p. 81–84), defende que o consumidor é o 

destinatário econômico final das normas concorrenciais, embora não o 

destinatário jurídico final. Mesmo não sendo o destinatário direto das 

normas de concorrência, de acordo com o autor, vai ser sempre a sua 

justificação última.  
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e à adoção, pelo Ordenamento Jurídico Pátrio, do regime de análise 

prévia de atos de concentração econômica, que trouxe para o Direito 

Antitruste Brasileiro um novo ilícito concorrencial, o denominado Gun 

Jumping. 

 

2.1 O LIBERALISMO ECONÔMICO: UM ―TERRENO FÉRTIL‖ 

PARA O DESENVOLVIMENTO DO DIREITO ANTITRUSTE 

 

No período da Revolução Industrial (1760-1840), houve 

intensa modificação no cenário da economia mundial: os centros de 

produção deixaram de ser as seguras corporações de ofício medievais, 

próprias da Idade Média
2
, e deslocaram-se para as fábricas. Os 

empresários, ao realizarem grandes investimentos em maquinários, 

espaços para a sua acomodação e mão de obra, organizando-se em 

indústrias, trouxeram para si o risco do empreendimento, cujo retorno 

dependia única e exclusivamente da produção obtida; em contrapartida, 

exigiram maior liberdade e, com ela, o restabelecimento da competição 

entre os agentes econômicos (FORGIONI, 2014, p. 55–56). 

Foi nesse contexto de liberdade de comércio e indústria que 

Adam Smith escreveu, em 1776, sua obra ―A Riqueza das Nações‖, 

dando nova perspectiva à concepção de mercado, que deixava de ser 

relacionada apenas ao local ou à reunião de pessoas em torno das trocas, 

para fundir-se às ideias de liberdade econômica e concorrência. Livre 

iniciativa e livre concorrência tornam-se, neste momento, princípios 

norteadores do Sistema Econômico Liberal. Nas palavras de Paula A. 

Forgioni (2014, p. 59): 

 
A concorrência passa a ser encarada como solução 

para conciliar liberdade econômica individual e 

interesse público: preservando-se a competição 

entre os agentes econômicos, atende-se ao 

interesse público (preços inferiores aos de 

monopólio, melhora da qualidade de produtos, 

maior nível de atividade econômica etc.), ao 

mesmo tempo em que se assegura ao industrial ou 

comerciante ampla liberdade de atuação, com a 

                                                 

2
   Estas entendidas como associações entre agentes econômicos, com o 

objetivo de proteção de interesses comuns e neutralização da concorrência 

entre os partícipes da coalização, que em muito se assemelhavam aos atuais 

cartéis (FORGIONI, 2014, p. 43–45).  
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concorrência evitando qualquer comportamento 

danoso à sociedade. 

 

Fabio Nusdeo (1995, p. 9) corrobora: ―O mercado funcionaria, 

assim, como um imenso aparelho regenerador, promovendo a 

reciclagem do hedonismo individual em acomodação racional do 

interesse da coletividade.‖ 

Apesar disso, não demorou muito para que se percebesse – 

resguardadas opiniões em sentido oposto, tais como a de Friedrich A. 

Hayek
3
 – que a livre atuação dos agentes econômicos trazia ―à baila‖ 

fatores de instabilidade que comprometiam a preservação do mercado: é 

que livres, determinados agentes econômicos incorriam em práticas 

prejudiciais à concorrência, tais como as concentrações que culminavam 

na monopolização dos mercados. Essas concentrações e monopólios 

geravam elevada acumulação de capital nas mãos de poucos, o que, por 

sua vez, causava distúrbios sociais importantes, tal como a submissão da 

classe operária a condições desfavoráveis de trabalho. Sobre o 

comportamento nocivo dos agentes econômicos no mercado, já dizia 

Adam Smith (2017, p. 143): ―As pessoas do mesmo ofício raramente se 

encontram, mesmo para festas e diversão, mas a conversação sempre 

termina numa conspiração contra o público, ou em alguma maquinação 

para elevar os preços.‖ E Modesto Souza de Barros Carvalhosa (1971, p. 

81–82) valida: 

 
O empreendedor, inserido num contexto 

rigidamente concorrencial, é necessariamente 

levado a procurar a melhor combinação dos 

                                                 

3
     Para Hayek tais prejuízos à classe trabalhadora jamais existiram: ―[...] 

alegam que ‗o capitalismo em seus primórdios‘, ou o ‗liberalismo‘ provocou 

um rebaixamento do padrão material da classe trabalhadora. A lenda, 

embora totalmente falsa, tornou-se parte do folclore de nossa época. O fato 

é, evidentemente, que, em decorrência do desenvolvimento de mercados 

livres, a remuneração do operariado conheceu, nos últimos cento e 

cinquenta anos, uma elevação jamais ocorrida em qualquer período anterior 

da história. Grande parte das obras contemporâneas sobre filosofia do 

direito também está repleta de clichês ultrapassados acerca da suposta 

tendência autodestrutiva da complexidade do mundo moderno, clichês 

decorrentes do entusiasmo pelo ‗planejamento‘ de trinta ou quarenta anos 

atrás, quando a ideia gozava de grande prestígio e suas implicações 

totalitárias ainda não eram claramente compreendidas‖ (HAYEK, 1985, p. 

76). 



28 

 

fatores produtivos e a obter o máximo de 

produção ao mínimo custo. Consequentemente, e 

face à relativa inflexibilidade de grande parte de 

seus custos industriais, tende a reduzi-los dentre 

as rubricas economicamente mais tolerantes, ou 

seja, sobre o custo do fator trabalho. A tendência, 

historicamente constatada, foi a de reduzir-se, de 

um lado, os salários e, de outro, aumentar as horas 

de trabalho. 

 

Assim, do conflito entre capital e trabalho – tema amplamente 

explorado por Karl Marx
4
, em sua obra ―O Capital‖ –, incontestável 

fator de instabilidade do sistema, surge a necessidade de regulamentação 

da concorrência entre os agentes econômicos. Sobre o tema, Oscar Dias 

Corrêa (1994, p. 169–170) preleciona: 

 
[...] os abusos da concorrência, as deformações de 

mercado em face da disparidade das forças em 

confronto [a concorrência e o consumidor], 

levaram à ação do Estado, para impedir a morte da 

concorrência pelos desvios de sua extensão e 

intensidade. Sucedendo à liberdade de 

concorrência, com o pressuposto da igualdade nas 

condições, a concorrência monopolística, com os 

oligopólios e os oligopsônios, os monopólios e 

                                                 

4
     Karl Marx explica o conflito entre capital e trabalho da seguinte forma: O 

que impulsiona o processo de acumulação de capital é a maior produção 

possível de ―mais-valia‖ – essa entendida pela diferença entre o valor 

agregado pelo trabalho ao produto final e o valor apropriado pelo trabalho 

como remuneração. A ―mais-valia‖, por sua vez, é o resultado da maior 

exploração possível da força de trabalho. Nas palavras do autor (MARX, 

1984, p. 447): ―[...] o motivo que impulsiona e o objetivo que determina o 

processo de produção capitalista é a maior autovalorização possível do 

capital, isto é, a maior produção possível de mais-valia, portanto, a maior 

exploração possível da força de trabalho pelo capitalista. Com a massa dos 

trabalhadores ocupados ao mesmo tempo cresce também sua resistência e 

com isso necessariamente a pressão do capital para superar essa resistência. 

A direção do capitalista não é só uma função específica surgida da natureza 

do processo social de trabalho e pertencente a ele, ela é ao mesmo tempo 

uma função de exploração de um processo social de trabalho e, portanto, 

condicionada pelo inevitável antagonismo entre o explorador e a matéria-

prima de sua exploração.‖ 
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monopsônios, impôs-se ação do Estado para, de 

certa forma, impedir-lhe aqueles abusos. Essa 

missão não lhe pode ser retirada, se há sempre 

necessidade de um órgão superior que assegure a 

normalidade da ação, ainda que só para agir em 

face do desnaturamento das regras do mercado. 

 

Tornou-se necessário, desta forma, superar alguns princípios 

do liberalismo em virtude de ―[...] acontecimentos [distorções 

conjunturais do próprio mercado liberal] que não poderiam ser 

imaginados ao tempo em que Adam Smith elaborou sua doutrina, no 

bucólico retiro de Kirkcaldy.‖ (CARVALHOSA, 1971, p. 81). É o que 

ensina Fábio Konder Comparato (1967, p. 30): 

 
Mas é a partir do liberalismo econômico que a 

necessidade de uma disciplina específica da 

concorrência no mercado apresenta-se como 

problema à espera de solução jurídica. Posto o 

princípio de liberdade de acesso ao mercado, 

mister se fazia impedir que esta liberdade 

degenerasse em licença, com prejuízo da própria 

concorrência. Se o jogo era doravante livre, 

necessário se fazia, para que esta liberdade 

perdurasse, que as regras do jogo fossem 

respeitadas. Nascia daí um conjunto de normas 

específicas no bojo do Direito Comercial, cujo 

fundamento era a princípio a defesa dos interesses 

dos próprios comerciantes. 

 

Ao Estado, coube, nesta senda, cumprir determinados 

requisitos indispensáveis a manutenção de modo de produção, dentre os 

quais, Habermas (1980, p. 69) cita a proteção do mercado contra seus 

efeitos autodestrutíveis mediante o controle das condições de trabalho, a 

regulamentação da concorrência e a estabilização do sistema monetário. 

O princípio da liberdade de iniciativa econômica, portanto, 

―[...] jamais foi consignado em termos absolutos‖ (GRAU, 1983, p. 24), 

antes o contrário, existiam restrições, impostas pelo próprio Estado para 

a sua prática. Inicialmente, frisa-se, essas restrições não tinham o 

―condão‖ de caracterizar atividade intervencionista do Estado sobre e 

economia, mas visavam apenas garantir a manutenção do novo sistema, 

ou seja, garantir a liberdade de atuar e de concorrer (FORGIONI, 2014, 
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p. 58). É o que esclarece Modesto Souza de Barros Carvalhosa (1971, p. 

89): 

 
As medidas eram puramente episódicas, 

supletivas, causídicas e empíricas, dentro de uma 

conotação eminentemente pragmática. O Estado 

não possuía um projeto, para conduzir a economia 

privada, através de determinados programas. A 

liderança do Estado, através da implantação do 

dirigismo seria fruto de outros fatores históricos, 

surgidos a partir de 1914, os quais ensejaram os 

primeiros elementos para a formulação do Direito 

Econômico. 

 

E Fábio Nusdeo (1995, p. 25) corrobora: 

 
Ora, estaria, assim, o sistema econômico posto em 

sossego, não mais com uma presença 

imperceptível, ou quase, do Estado, mas com uma 

ação por parte deste, voltada apenas à ação 

corretiva tornada necessária em função da 

chamada ―market failure‖ e dando origem ao 

Capitalismo Regulamentar, ou seja, o mesmo 

sistema fundamentalmente descentralizado e 

autônomo, mas com poder público ativo no seu 

papel de regulamentador, impondo restrições à 

ação dos particulares primordialmente voltadas a 

impedir maiores perturbações ao seu 

funcionamento. 

 

Assim, concomitantemente com o surgimento de leis que 

regulamentavam a concorrência entre os agentes econômicos, 

identificou-se, já a partir do Século XIX, a atuação do Estado na 

economia, eliminando distorções, afastando fatores de instabilidade e 

preservando a livre concorrência e o livre mercado. Essa atuação se 

acentuou a partir do Século XX, com o início da Primeira Grande 

Guerra Mundial em 1914, quando ―surtos de regulamentação estatal‖ se 

fizeram presentes (BARROS, 1953, p. 45), com o objetivo de direcionar 
a economia para as guerras.  

Ocorre que as ingerências realizadas pelo Estado até aquele 

momento não se mostravam suficientes para conter as chamadas ―crises 

do capitalismo‖ (HABERMAS, 1980, p. 11) que, recorrentes – e porque 
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não dizer cíclicas, como defende John Maynard Keynes
5
 – em Sistemas 

Econômicos Capitalistas, assolavam as sociedades sobremaneira. 

Foi, então, a própria Crise de 1929
6
, quando ocorreu visível 

estagnação dos fatores de produção, o marco da intervenção estatal na 

economia. Sobre o tema, Paula A. Forgioni (2014, p. 76) explica: 

                                                 

5
     Para John Maynard Keynes (1982, p. 285) a economia se movimenta de 

forma cíclica, o que significa dizer ―que, quando o sistema evolui, por 

exemplo, em direção ascendente, as forças que o impelem para cima 

começam por ganhar força, exercendo um efeito cumulativo umas nas 

outras, mas depois vão gradualmente perdendo o vigor até que, em certo 

momento, tendem a ser substituídas pelas forças que operam no sentido 

oposto, as quais, por sua vez, também vão ganhando força durante algum 

tempo, reforçando-se mutuamente, até que, alcançado o máximo 

desenvolvimento, se vão desvanecendo e cedendo lugar às forças contrárias. 

Todavia, por movimento cíclico não entendemos simplesmente que essas 

tendências ascendentes e descendentes, uma vez iniciadas, não persistem 

indefinidamente na mesma direção, mas que acabam por se inverter. 

Queremos também dizer com isso que é possível reconhecer alguma 

regularidade na sequência temporal e na duração dos movimentos 

ascendentes e descendentes.‖ Mais adiante, o autor se refere às crises como 

uma característica do chamado ciclo econômico e adverte que as mesmas 

nada mais são do que ―a substituição de uma fase ascendente por outra 

descendente [...] de modo repentino e violento, ao passo que, regra geral, na 

transição de uma fase descendente para uma ascendente não há um ponto de 

viragem tão repentino.‖
 

6
    A crise de 1929 desencadeou a primeira grande depressão da história do 

capitalismo. Ocorre que, após a Primeira Guerra Mundial, os Estados 

Unidos da América (EUA) se tornaram o maior produtor industrial e o 

maior credor do mundo, porquanto investiram fortemente, através de 

concessão de empréstimos, na reconstrução do continente Europeu, 

devastado pela guerra. Assim, na década de 1920, a economia do País estava 

em pleno crescimento e cada vez mais se escutava falar no aumento dos 

preços das ações e dos ganhos dos empresários. Nesse contexto, muitas 

histórias de investimentos bem-sucedidos se alastraram pelos EUA, fazendo 

com que cada vez mais americanos investissem no mercado acionário. A 

especulação era tanta que o preço das ações começou a subir. Inobstante, o 

otimismo reinante desencadeou uma superprodução que a demanda do 

mercado interno não conseguiu atender. Paralelamente, o mercado 

internacional estava se reconstruindo dos prejuízos da guerra, e, tampouco, 

consumia os bens produzidos pelo País. Como reação, os produtores 

pararam de adquirir matéria prima e os investidores começaram a se retirar 

do mercado acionário. Na sequência dos fatos, a confiança da população 
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O Estado é chamado a reimpulsionar a máquina 

econômica e o faz intervindo em diversos setores, 

oferecendo crédito para a produção industrial, 

incentivando a produção agrícola, intervindo no 

setor bancário e de seguros, planejando o 

comércio exterior etc. 

 

A partir desse momento, o Estado passou a atuar como 

―condutor do Sistema Econômico‖, com o nítido propósito de evitar 

crises (HABERMAS, 1980, p. 39 e 71). Essa atuação Estatal, não raras 

vezes, era realizada por meio da utilização de norma destinada a 

promover a defesa da livre concorrência e a repressão ao abuso do poder 

econômico, ou seja, por uma Legislação Antitruste, derivando disto a 

ideia de concorrência não como um valor em si, mas como instrumento 

de implementação de política pública que o Estado utiliza para 

promover o desenvolvimento econômico-social
7
. É o que bem explica 

Fábio Nusdeo (1995, p. 25): 

 
Mas, como já se deixou antever, não se conteve o 

Estado naquele papel de relativa neutralidade e 

platonismo. Aberto o caminho para a sua entrada 

no sistema, passa gradualmente a assumir um 

segundo papel, dentro do qual marca presença ao 

                                                                                                        

americana no mercado de ações começou a reduzir, diminuindo também o 

valor dessas ações. Como resultado, as transações na bolsa de valores 

aumentaram tanto e o valor das ações diminuíram tanto que, em 29/10/1929, 

dia que ficou conhecido como ―quinta-feira negra‖, a Bolsa de Nova York 

registrou os piores números de sua história. Esse colapso financeiro logo se 

alastrou pelo País, impactando negativamente a produção, o emprego, a 

renda da população e o consumo. Consequentemente, o Governo norte-

americano passou a buscar a devolução do capital empregado na Europa, 

piorando as condições dos Países que a integravam. A depressão, portanto, 

foi ganhando contornos internacionais, na medida em que se espalhou por 

vários Países que mantinham negócios com os EUA. (ROMANIELO, 2013, 

p. 51–58) 
7
 Sobre a utilização do Direito de Concorrência como um instrumento de 

política pública utilizado pelo Estado para proporcionar desenvolvimento 

econômico, ver ―O Direito da Concorrência como instrumento de política 

pública de desenvolvimento econômico frente às crises econômicas e 

financeiras‖ (GONÇALVES; SILVA, 2016). 
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impor finalidades outras que não a de mero 

suprimento de condições para superar as 

imperfeições anteriormente apontadas. Trata-se, 

agora, de lograr a obtenção de objetivos de 

política econômica bem definidos para o 

desempenho do mesmo sistema, o que implica, 

em última análise, impor-lhe distorções, alterá-lo, 

intervir no seu funcionamento, a fim de fazer com 

que os resultados produzidos deixem de ser 

apenas os naturais ou espontâneos, para se 

afeiçoarem às metas fixadas. Esse, estritamente 

falando, o campo de política econômica, no qual 

as variáveis identificadoras do sistema são vistas 

segundo a ótica de que algumas constituem meios 

ou instrumentos para outras, tidas como fins, se 

materializem ou assumam valores previamente 

determinados. Mas quais seriam essas variáveis 

vistas como meios ou instrumentos? Em geral, 

aquelas mesmas correspondentes à outra ordem de 

ação estatal: a destinada a coadjuvar o mercado 

para levá-lo à superação de algumas de suas 

disfunções. 

 

Nesse contexto, as Escolas de pensamento jurídico passaram a 

analisar o Direito da Concorrência visando identificar qual era, afinal, o 

seu real objetivo, destacando-se, nos estudos sobre o tema, as Escolas 

norte-americanas de Harvard e de Chicago. 

 

2.2 OS OBJETIVOS DO DIREITO DA CONCORRÊNCIA: AS 

ESCOLAS DE PENSAMENTO ANTITRUSTE 

 

Nos Estados Unidos da América (EUA), identificou-se a 

existência de duas Escolas de pensamento antitruste, Escola de Harvard 

e de Chicago, as quais influenciaram, e muito, o desenvolvimento e a 

disciplina norte-americana sobre Direito da Concorrência. A Escola de 

Harvard, também conhecida como estruturalista, teve seu apogeu por 

volta do ano de 1930, sendo permeada, portanto, pela tendência política 

intervencionista, keynesiana
8
, que exsurgiu da crise instaurada naquele 

período. 

                                                 

8
    Desde que Adam Smith publicou ―A riqueza das nações‖ (2017), delineando 

o que se convencionou chamar de economia clássica, era consenso entre os 
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A referida Escola, que tem como precursores Areeda, Turner, 

Sullivan e Blake, embasa a sua Teoria em duas premissas básicas: (i) os 

agentes econômicos com poder de mercado sempre vão utilizá-lo com o 

fim de implementar condutas anticompetitivas, tornando necessária a 

intervenção Estatal para o fim de amenizar os prejuízos daí advindos; e, 

ademais, (ii) esse modo de agir das empresas, que dá azo às 

imperfeições de mercado, são inerentes ao próprio mercado – porquanto 

inexiste a propalada concorrência perfeita
9
 defendida pela doutrina 

                                                                                                        

economistas que a economia chegaria naturalmente ao equilíbrio, sem a 

necessidade de qualquer intervenção Estatal. John Maynard Keynes em sua 

obra denominada ―Teoria geral do emprego, do juro e da moeda‖ (1982), 

revolucionou esse pensamento, ao defender uma política econômica de 

Estado intervencionista. O autor defendeu, em síntese, que a principal causa 

das crises identificadas em sistemas capitalistas é a incapacidade de se 

encontrar oportunidades de investimento necessários à compensação dos 

níveis cada vez mais altos de poupança gerados pelo crescimento 

econômico. Como resposta ao problema, sugeriu a intervenção Estatal no 

sentido de ―tomar emprestado‖ o excesso da poupança para investimento em 

projetos socialmente úteis, o que resultaria em geração de emprego, 

aumento de demanda e retorno de receita para o Governo, é o chamado 

―multiplicador keynesiano‖. Nas palavras do autor: ―Se o Tesouro enchesse 

garrafas usadas com notas de banco, as enterrasse a uma profundidade 

adequada em minas de carvão abandonadas que fossem cobertas com lixos 

urbanos e deixasse à iniciativa privada, de acordo com os bem 

experimentados princípios da laissez-faire, a tarefa de desenterrar 

novamente as notas (sendo que, claro, o direito de fazer ficaria sujeito à 

obtenção de concessões sobre os terrenos onde estão enterradas), o 

desemprego poderia desaparecer e, por efeito das repercussões do processo, 

é provável que o rendimento real da comunidade, bem como a sua riqueza 

em capital, fossem sensivelmente mais altas do que na realidade o são. Claro 

está que seria mais ajuizado construir casas ou algo semelhante, mas se a 

isso se opõe dificuldades políticas e práticas, o recurso citado não deixa de 

ser preferível a nada.‖ (KEYNES, 1982, p. 116–117). 
9
   O modelo de concorrência perfeita é tema a ser explorado em tópico 

específico, no Capítulo 2 do presente esforço. Neste momento, ressalta-se 

apenas que, para os economistas neoclássicos, ―mercado 

concorrencialmente perfeito é aquele que possui vários vendedores e 

compradores, de tal modo que nenhum vendedor ou comprador pode, 

individualmente, intervir no preço dos produtos‖ (PINDYCK; 

RUBINFELD, 2013, p. 8), mas apenas acatá-lo. Esse tipo de mercado é 

contestado por muitos doutrinadores, tal como Fábio Nusdeo (1995, p. 23), 

que defende que o mercado é caracterizado por imperfeições que o impedem 
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liberal. Não obstante, se as referidas falhas ainda não fizeram com que o 

sistema entrasse em colapso, tal como previram muitos economistas, é 

de se concluir que as mesmas não são necessariamente danosas a longo 

prazo (FORGIONI, 2014, p. 166–167).  

A partir desses pressupostos, os estudiosos da Escola de 

Harvard concluem que o Direito da Concorrência deve ser analisado 

com base no modelo ―estrutura-conduta-performance‖, que pressupõe, 

em apertadíssima síntese, que a estrutura de mercado tem influência 

direta sobre a conduta de cada agente econômico e, consequentemente, 

também sobre o seu desempenho (FERRAZ, 2014, p. 188). Em outras 

palavras, defende-se que, em um mercado concentrado (estrutura), as 

empresas agem de modo a aumentar seus lucros,  diminuindo a 

produção e a qualidade, bem como e impedindo a entrada de novos 

competidores no mercado (conduta); tal situação acaba por desencadear 

o  aumento dos preços dos produtos e o domínio de mercado, em 

prejuízo ao consumidor e ao pequeno produtor (desempenho) (RUIZ; 

GAMA, 2004, p. 235). A contrario sensu, em mercados pulverizados, 

não há espaço para comportamento anticompetitivo. 

Nesse contexto, os teóricos da Escola de Harvard alegam que 

o objetivo do Direito da Concorrência é, portanto, evitar as imperfeições 

do mercado, consubstanciadas nas excessivas concentrações e nas 

barreiras à entrada de novos competidores. Todavia, não sendo possível 

                                                                                                        

de operar a contento, seja em decorrência de falhas de estrutura ou de falhas 

de adequada sinalização de escassez. Ele afirma que ―Em síntese 

extremamente apertada, é posição do autor deste trabalho compreenderem, 

elas, [as falhas de mercado] basicamente cinco grandes inoperacionalidades 

que, se não inquinam o mercado como mecanismo dúctil e ágil de 

coordenação e de controle das decisões econômicas, mostram, no entanto, a 

sua inaptidão para eficiência quando alguns de seus pressupostos deixam de 

estar presentes. São elas: - a falta de mobilidade de fatores que gera crises 

de super ou sub produção; - o deficiente acesso a todas as informações 

relevantes pelos agentes econômicos que falseia as suas decisões; - a 

concentração empresarial derivada do fenômeno das economias de escala 

que elimina o jogo concorrencial por inquinar a estrutura mercantil; - os 

efeitos externos da atividade econômica produzindo custos e benefícios 

sociais – as externalidades – que se quedam incompensados e, assim, 

deixam de sinalizar adequadamente a escassez; - a impossibilidade de captar 

as necessidades da comunidade por bens de caráter coletivo, isto é, aqueles 

que atendem concomitantemente às necessidades de um número 

razoavelmente grande de pessoas.‖  
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extirpá-las do sistema por completo, porquanto se mostram intrínsecas 

ao próprio mercado, se faz necessário estabelecer uma workable 

competition, ou seja, um modelo de concorrência viável (FORGIONI, 

2014, p. 168–169). Sobre o tema, Phillip Elias Areeda e Louis Kaplow 

(1997, p. 35) prelecionam: 

 
Não obstante, pode-se dizer que as leis antitruste 

não são comprovadamente insensatas na 

promoção da concorrência e na contestação dos 

impedimentos a ela. Garantir que haja pelo menos 

alguma rivalidade pode tender para os resultados 

do modelo competitivo, embora de forma menos 

precisa ou inevitável. A rivalidade tende a manter 

os custos e os preços mais baixos e a qualidade 

mais alta do que o monopólio. Ele fornece um 

estímulo para uma produção mais eficiente, para 

reduzir custos e, assim, reduzir preços. Também 

tende a induzir recursos para sair de áreas de 

demanda em declínio e para indústrias de 

demanda crescente – com atrasos e imperfeições. 

Mas, claro, a questão é: quanta rivalidade? E 

como pode ser testado? Diz-se que um mercado 

imperfeito cujos resultados são razoavelmente 

compatíveis com o bem-estar econômico geral é 

competitivo. Concorrência viável não é um 

conceito preciso, nem pretende ser. Ele direciona 

nossa atenção para aproximações práticas, em vez 

do hipotético, raramente existente, extremo de 

competição "perfeita". (Tradução nossa)
10

 

                                                 

10
  No original: Nevertheless, it can be said that the antitruste laws are not 

demonstrably unwise in promoting competition and in challenging the 

impediments to it. Ensuring that there is at least some rivalry can tend 

toward the results of the competitive model, although less precisely or 

inevitably so. Rivalry tends to keep costs and prices lower and quality 

higher than monopoly would. It provides a stimulus to more eficiente 

production, to lower costs, and thus to lower prices. It also tends to induce 

resources to move out of áreas of declining demand and into industries of 

increasing demand – with, to be sure, time lags and imperfections. But, of 

course, the question is: How much rivalry? And how can it be tested? It is 

said that na imperfect market whose results are reasonably compatible with 

general economic welfare is workably competitive. Workable competition is 

not a precise concept, nor it intended to be. It directs our attention to 
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A despeito disso, a Escola que se consolidou nos EUA
11

, 

principalmente a partir de 1980, quando Ronald Reagan assumiu o 

Governo do País e utilizou-se de suas ideias, foi a de Chicago, cujos 

expoentes são Coase, Bork, Bowman, Mac Gee, Telser e Posner. Tal 

Escola, diferentemente do que se pregava em Harvard, vê com ceticismo 

as intervenções Estatais na economia, defendendo que o ―jogo da 

concorrência (apto a, por si só, disciplinar o fluxo das relações 

econômicas) deve desenvolver-se livremente, com o mínimo de 

intervenção Estatal.‖ (FORGIONI, 2014, p. 171). 

Os teóricos de Chicago, notadamente Richard A. Posner, 

trazem para o Direito a denominada Análise Econômica (AED) ou Law 
and Economics, corrente de estudos que aborda, do ponto de vista 

econômico, questões que geralmente não são consideradas econômicas, 

notadamente as de cunho jurídico. Posner (2010a, p. 3–4) defende que, 

embora o objeto tradicional da economia seja o comportamento dos 

indivíduos e organizações no contexto mercadológico, existe um 

pressuposto que orienta o economista em seu estudo sobre os mercados, 

o de que cada indivíduo maximiza racionalmente a sua satisfação, que 

também deve ser utilizado em outras áreas do conhecimento, porquanto 

não seria sensato supor que as pessoas ajam de forma racional apenas 

quando estão inseridas em transações mercadológicas, não o fazendo 

quando estão envolvidas em outras atividades da vida. Para o autor 

mostra-se  

 

                                                                                                        

practical approximations rather than the hypothetical, rarely existing 

extreme of „perfect‟ competition. 
11

   De acordo com André Santos Ferraz (2014, p. 199–200), a Escola de 

Chicago perdeu espaço no cenário da política antitruste dos EUA, 

principalmente a partir da crise financeira de 2008, que apontou para a 

dificuldade dos mercados se autorregularem sem o aparecimento de graves 

depressões. Paula A. Forgioni (2014, p. 180) também reconhece um 

―inegável abalo‖ nas crenças emanadas da Escola de Chicago, mas assevera 

que: ―[...] essa reação de parte da doutrina norte-americana longe está de 

alterar o cenário de supremacia da Escola de Chicago e as crenças de muitos 

de seus seguidores. O antitruste norte-americano tem aplicação rareada. 

Quase todas as práticas são permitidas; pouca ou nenhuma é a contestação 

às concentrações. Os governos que se seguiram à Era Reagan perseveraram 

na linha conservadora e a maioria consolidada da Suprema Corte parece 

acreditar que ‗o antitruste faz mais mal do que bem‘.‖ 
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[...] implausível e anti-intuitiva a visão de que os 

processos decisórios de um indivíduo são 

totalmente compartimentados, a ponto de este agir 

racionalmente quando realiza uma compra 

qualquer e irracionalmente quando decide cursar 

uma faculdade de direito [...]. (POSNER, 2010a, 

p. 4) 

 

 Assim, se a racionalidade não se restringe às transações 

realizadas no mercado, sendo, pois, uma característica do 

comportamento social, todo o aparato conceitual desenvolvido pelos 

economistas em séculos de estudos para explicar a conduta dos agentes 

no mercado também pode ser utilizado fora desse contexto (POSNER, 

2010a, p. 4). 

De tal modo, partindo do pressuposto econômico de existência 

de recursos escassos, geradores de conflitos de interesses, Richard A. 

Posner e seus seguidores defendem a interpretação do Direito segundo o 

enfoque da maximização da riqueza
12

, de forma que a eficiência 

                                                 

12
  Richard A. Posner (2010a, p. 72–75) dá o nome de ―princípio da 

maximização da riqueza‖ (wealth maximization principle) ao seu conceito 

de eficiência. Para o autor, eficiência significa explorar os recursos 

econômicos de forma que seu valor – esse entendido pelo valor que as 

pessoas estariam dispostas a pagar por uma mercadoria ou pelo valor que 

essas pessoas pediriam em troca de renunciarem a coisas que possuem, e 

não pelo valor que elas pagam, efetivamente – seja maximizado. Assim, a 

riqueza da sociedade é a totalidade da satisfação das preferências (as únicas 

que têm peso ético num sistema de maximização de riqueza) 

financeiramente sustentadas, ou seja, que podem se manifestar em um 

mercado. O mercado, por sua vez, não precisa ser explícito (são exemplos 

de mercados inexplícitos o ―mercado de casamentos‖, de criação dos filhos, 

etc), do que se conclui que a riqueza não significa o mesmo que o produto 

interno bruto ou qualquer outra medida de bem-estar. Para corroborar com o 

entendimento do assunto, o autor apresenta um exemplo prático: ―[...] eu lhe 

ofereço $5 por um saco de laranjas, você aceita e a transação se efetua. A 

sociedade deve ter ficado mais rica. Antes da transação, você tinha um saco 

de laranjas que julgava valer menos que $5, enquanto eu tinha $5. Agora 

você tem $5 e eu tenho um saco de laranjas que julgo valer mais que $5‖. 

Assim, Posner conclui que caberia ao Direito, por meio dos juízes, o papel 

de maximizar a riqueza da sociedade através da obtenção de resultados 

eficientes, o que seria possível mediante a adjudicação do direito à parte que 

mais o valoriza, isto é, que lhe dá maior valor econômico, tendo como 

medida a sua disposição de pagar. Para Posner, a regra de maximização da 
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alocativa, nos termos concebidos por Wilfredo Pareto (1984) e Kaldor-

Hicks (1939)
 13

, se torna o valor máximo a ser perseguido pelo Direito.  

A AED aparece, então, dentre os mecanismos de interpretação 

da lei, como aquele responsável por adotar um critério de justiça 

específico, a maximização da riqueza, a qual confere o grau de 

previsibilidade necessário a afastar o problema da indeterminação do 

                                                                                                        

riqueza pode ser ditada pelo critério Kaldor-Hicks de forma que seja 

maximizada a soma das variações patrimoniais que se produzam para 

aqueles que foram afetados por uma determinada decisão judicial. 
13

   A definição clássica de eficiência econômica é trazida por Pareto (1984), 

que apresenta dois conceitos de eficiência, a ―superioridade de Pareto‖ e a 

―optimalidade de Pareto‖. Gonçalves (1997, p. 52) explica que a 

superioridade de Pareto é quando ―[...] um estado de coisas P é superior a Q 

se, e somente se, ao mover-se de Q para P ninguém fica em pior condição 

que antes e pelo menos uma pessoa melhora sua posição‖. Quanto à 

optimalidade de Pareto, tem-se que ―[...] um estado de coisas é ótimo, se 

nenhum outro estado é superior a ele, em termos de Pareto, ou seja, é a 

situação em que qualquer modificação com respeito a esse estado de coisas 

faz com que pelo menos um indivíduo piore sua posição‖. Em resumo, ―[...] 

uma situação é eficiente ou ótima em termos paretianos, quando não é 

possível encontrar outra situação em que alguém possa ver melhorada sua 

posição sem que, para isso, ao menos uma outra pessoa veja-se 

prejudicada‖. Ocorre que a definição de eficiência concebida por Pareto é de 

difícil aplicação no mundo real, já que a maioria das transações tem efeitos 

sobre terceiros, sendo praticamente impossível que alguma alteração 

introduzida venha a ocasionar melhoras, sem prejudicar alguém, o que levou 

Richard A. Posner e os teóricos da Análise Econômica do Direito (AED) a 

adotar o conceito de eficiência de Kaldor-Hicks (1939), também conhecido 

como ―superioridade potencial de Pareto‖, que, conforme explica Gonçalves 

(1997, p. 53–54), ―pressupõe que, um estado de coisas X é eficiente, em 

termos de Kaldor-Hicks, em relação a outro estado Y, se, depois de 

modificar-se do estado X para o estado Y, verificar-se a possibilidade de 

compensação dos perdedores por parte dos ganhadores com esta mudança. 

Assim, a Eficiência Potencial de Kaldor-Hicks caracteriza-se por toda a 

situação em que aquilo que pode melhorar a posição de alguém é mais 

valoroso do que os prejuízos causados a outrem que se vê diminuído em seu 

bem-estar ou, ainda, eficiência potencial é verificada quando os benefícios 

totais - sociais - líquidos são máximos tornando possível comprar a 

aquiescência dos perdedores com o que obtém os ganhadores. A regra exige, 

pois, que o prejudicado seja ressarcido quando ocorra o efetivo prejuízo; já 

que, não ocorrendo tal indenização, tem-se o critério paretiano.‖ 
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Direito – há muito identificado por Hans Kelsen
14

 –, adjudicando 

certeza e segurança às decisões judiciais. Sobre a questão, Gonçalves e 

Stelzer (2005, p. 202-203) prelecionam: 

 
Os pensadores racionalistas da LaE e das 

Economic Scholls adotam critério criador e 

analítico-interpretativo da lei característico da 

economia de mercado capitalista. De fato, a LaE, 

antes de tudo, é opção de critério de justiça, 

assumindo sua origem dentro do próprio sistema 

sócio-econômico, para resolver problemas que lhe 

                                                 

14
  Hans Kelsen, em sua obra denominada ―Teoria Pura do Direito‖, defendeu a 

independência científica do Direito e, para tanto, definiu o objeto da ciência 

jurídica como sendo única e exclusivamente a norma, libertando (ou 

purificando) o Direito de discussões filosóficas e sociológicas, como aquelas 

que vinculam o Direito a moral e a justiça. Não obstante, Kelsen identificou 

o problema da indeterminação do Direito que, utilizando-se de uma 

linguagem nem sempre clara, abre espaço para interpretações. Nas palavras 

do autor (KELSEN, 1998, p. 245): ―Quando o Direito é aplicado por um 

órgão jurídico, este necessita de fixar o sentido das normas que vai aplicar, 

tem de interpretar estas normas. A interpretação é, portanto, uma operação 

mental que acompanha o processo da aplicação do Direito no seu progredir 

de um escalão superior para um escalão inferior.‖ Richard A. Posner 

(2010b, p. 207), por sua vez, ressalta que, ao abrir espaço para a 

interpretação, Kelsen dá margem à utilização de outras áreas do 

conhecimento, notadamente da economia, para a formulação de doutrinas 

legais. Ele afirma: ―O que há de significativo na teoria de Kelsen referente 

ao direito e à economia e às ciências sociais e a outras fontes de 

conhecimento extrajurídicas (num sentido estreito de ‗jurídicas‘), em geral, 

é o espaço que cria para extrair dessas fontes o auxílio na formulação de 

doutrinas legais.‖ Isso porque, de acordo com Posner (2010b, p. 208): ―Os 

juízes têm que preencher esse espaço com algo, mas, apesar desse algo ser 

legal, não é a lei no sentido de um corpo de doutrinas preexistentes. Kelsen 

até usa o termo ‗ideologia‘ para descrever o que o juiz deve usar para criar 

as normas jurídicas específicas necessárias para decidir processos não 

regidos pelas leis preexistentes‖. E, por fim, o autor conclui que, a Teoria 

Pura do Direito de Kelsen ―[...] não estava sugerindo que os juristas não 

deveriam querer conversa com qualquer coisa que saísse fora de sua teoria. 

Ele queria demarcar a gama de perguntas sobre o sistema jurídico que 

poderiam ser respondidas sem recorrer a quaisquer ferramentas que não 

fosse a lógica.‖ 
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são apresentados neste contexto sistêmico sem 

recorrer a fórmulas outras que não a racionalidade 

intrínseca ao meio em que ocorrem os 

questionamentos e segundo argumentação lógico-

racional e critério único e conhecido de todos. 

Destarte, a Teoria Econômica, simultaneamente, 

exerce papel normativo e positivo no estudo dos 

institutos jurídicos da Civil Law e, ainda, é 

aplicável na interpretação do Direito Econômico 

Pátrio. A LaE busca a compreensão do universo 

jurídico partindo de pressupostos e valores 

metajurídicos pertencentes ao mundo do 

econômico, aplicáveis, tanto, quando da criação 

da norma jurídica, como, quando de sua 

verificabilidade, já, em instância de aplicação ao 

caso concreto pelo magistrado. Desta forma, a 

racionalidade econômico-jurídica interage com o 

meio de forma a determinar e influenciar a práxis 

jurídico-social e o delineamento de novas matizes 

no ordenamento em geral, segundo novos padrões 

econômico-valorativos quando da apreciação 

judicial de casos por meio deste novo enfoque 

interpretativo-jurídico.  

 

Para os referidos teóricos, portanto, o ―[...] único valor social 

a ser considerado seria o da ‗eficiência alocativa‘, de forma que todos os 

problemas jurídicos e sociais devem ser ‗traduzidos‘ e, portanto, 

considerado apenas o seu viés econômico.‖ (FORGIONI, 2014, p. 175–

176). Nesse contexto, as concentrações e o poder de mercado, tão 

temidos pelos ―harvistas‖, não são, por si só, um mal a ser combatido, já 

que, com base no critério de eficiência alocativa, os atos de 

concentração, ainda que culminem na formação de um monopólio, 

podem trazer benefícios ao mercado, se resultarem, por exemplo, em 

uma economia de recursos que compense seus efeitos anticompetitivos.  

Assim, os ―chicaguianos‖ defendem, como não poderia deixar 

de ser, que o objetivo do Direito da Concorrência é a busca pela 

eficiência alocativa de recursos, conforme explica Richard A. Posner 

(1976, p. 4): 

 
A teoria econômica fornece uma base firme para a 

crença de que o preço do monopólio, que resulta 

quando as empresas criam uma escassez artificial 

de seu produto e, portanto, elevam o preço acima 
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de seu nível sob competição, é ineficiente. Como 

a eficiência é um valor social importante, embora 

não o único, essa conclusão estabelece um critério 

prima facie para se ter uma política antitruste. 

Implica também a limitação dessa política: na 

medida em que a eficiência é o objetivo da 

aplicação da lei antitruste, não há justificativa para 

a aplicação de fundos em áreas onde a 

concorrência é menos eficiente do que o 

monopólio porque o custo do monopólio é 

compensado pelas economias centralizadoras da 

produção em uma ou poucas empresas. Também 

não há justificativa para usar as leis 

antimonopólio para atingir metas não relacionadas 

ou antitéticas à eficiência, como a promoção de 

uma sociedade de pequenos comerciantes. De 

fato, não segue necessariamente que, como a 

eficiência é um objetivo social importante, deveria 

ser o único objetivo da lei antitruste. Mas o 

capítulo 2 argumenta que deveria ser, porque o 

único objetivo concorrente sugerido com qualquer 

frequência ou convicção - a proteção das 

pequenas empresas - qualquer que seja seu mérito 

intrínseco não pode ser alcançado dentro da 

estrutura dos princípios e procedimentos 

antitruste. O pequeno empresário é, em geral, 

ajudado em vez de ferido pelo monopólio, 

portanto, a menos que as leis antimonopólio 

estejam completamente de cabeça para baixo, elas 

são um veículo inapto (comparado, digamos, às 

preferências tributárias) a ajudar pequenas 

empresas. (Tradução nossa)
15

 

                                                 

15
  No original: [...] economic theory provides a firm basis for the belief that 

monopoly pricing, whitch results when firms create an artificial scarcity of 

their product and thereby drive price above its level under competition, is 

inefficient. Since efficiency is an important, although not the only, social 

value, this conclusion establishes a prima facie case for having antitrust 

policy. It also implies the limitation of that policy: to the extent that 

efficiency is the goal of antitrust enforcement there ir no justification for 

carryng eforcement into areas where competition is less efficient that 

monopoly because the cost of monopoly pricing are outweighed by the 

economies of centralizing production in one or a very few firms. Nor is there 

justification for using the antitrust laws to attain goals unrelated or 
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E, como o bem-estar do consumidor é corolário lógico da 

promoção da eficiência econômica – porquanto o consumidor se 

beneficia com a obtenção do máximo de bens desejados que lhe sejam 

alocados pelo mercado –, esse [o bem-estar do consumidor] se 

apresenta, ao fim e ao cabo, como escopo primordial da aplicação das 

normas de Direito da Concorrência
16

 (NUSDEO, A., 2002, p. 247). É o 

que explica Paula A. Forgioni (2014, p. 171–172):  

 
A Escola de Chicago traz para o antitruste, de 

forma indelével, a análise econômica, instrumento 

de uma busca maior: a eficiência alocativa do 

mercado, que sempre beneficiaria os 

consumidores. Esse fato é verdadeiro, esteja o 

agente econômico em posição monopolista ou 

sujeito à competição. Os principais institutos 

antitruste passam a ser pensados em termos de 

―eficiência alocativa‖: sob esse prisma, as 

                                                                                                        

antithetical to efficiency, such as promoting a society of small tradespeople. 

Of couse it does not necessarily follow that, because efficiency is an 

important social goal, it should be the only goal of antitrust law. But 

chapter 2 argues that it should be, because the only competing goal 

suggested whith any frequency or conviction - the protection of small 

business - whatever its intrinsic merit cannot be attained within the 

framework of antitrust principles and procedures. The small businessman is, 

in general, helped rather than hurt by monopoly, so unless the antitrust laws 

are stood completely on their head they are an inapt vehicle (compared, say, 

to tax preferences) for assisting small business. 
16

    Para alguns autores, a identificação da eficiência ao bem-estar do 

consumidor é uma declaração política que tem a finalidade de tornar 

palatável a coexistência de uma teoria liberal, como é a neoclássica, com o 

intervencionismo inerente ao Direito da Concorrência. Sobre o tema, se 

posiciona Calixto Salomão Filho (2007, p. 204): ―[...] a menção aos 

interesses dos consumidores é antes de tudo uma declaração política dos 

neoclássicos, direcionada a tornar palatável em um campo intervencionista 

por natureza como é o direito antitruste – intervenção aqui entendida no 

sentido de garantia da preservação do sistema concorrencial – uma teoria tão 

extremadamente liberal como é a neoclássica. Só nesse sentido pode ser 

entendida a declaração genérica de intenção de promover o bem-estar dos 

consumidores acompanhada da desconsideração das transferências de 

riqueza entre consumidores e monopolistas (ou de consumidores para 

monopolistas)‖. 
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concentrações (e o poder econômico que delas 

deriva) não são vistas como mal a ser evitado, os 

acordos verticais passam a ser explicados em 

termos de economia de custos de transação, 

eficiências e ganhos para os consumidores. 

 

Entendimento diverso, todavia, foi defendido na Europa, onde 

se solidificou a ideia da legislação da concorrência como instrumento, 

cujo escopo precípuo seria garantir a integração entre os mercados dos 

Estados-membros e impedir barreiras aos atos dos agentes econômicos 

em seu território. É o que dispõe o item ―1‖ do artigo 3-A do Tratado da 

União Europeia (UE): ―Para alcançar os fins enunciados no artigo 2°, a 

acção dos Estados-membros e da Comunidade implica [...] a adopção de 

uma política económica [...] conduzida de acordo com o princípio de 

uma economia de mercado aberto e de livre concorrência.‖ (EUROPA, 

1992). Nas palavras de Paula A. Forgioni (2014, p. 181): 

 
A disciplina antitruste na União Europeia tem por 

escopo principal garantir a integração entre os 

mercados dos Estados-membros, impedindo o 

levantamento de barreiras [públicas e privadas] à 

atuação dos agentes econômicos em todo 

território, ou seja, ―realizar a integração dos 

mercados nacionais pelo estabelecimento de um 

mercado único‖. Em linhas gerais, busca-se a 

concorrência qualitativa, integração do mercado, 

preservação da cultura e de um sistema de 

distribuição gerador de centros pulverizados de 

organização dos fatores de produção; ―proteger 

não apenas os interesses dos concorrentes ou dos 

consumidores, mas a estrutura de mercado‖. 

 

Assim, no tocante à concorrência no Continente Europeu, 

Jorge de Jesus Ferreira Alves (1989, p. 38) arremata a questão: ―não é 

um valor absoluto, mas um meio normal, eventualmente privilegiado, de 

obter equilíbrio econômico. Daí deriva consequências importantes: se a 

concorrência não é um valor em si mesmo, pode ser sacrificada em 

homenagem a outros valores.‖ 
Já no cenário brasileiro, defende-se que ao longo dos anos, o 

Direito da Concorrência Pátrio incorporou o conceito de ―concorrência 

instrumento‖ do estilo Europeu, tanto que restou disciplinado na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), que 
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―A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos 

mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos 

lucros.‖(artigo 173, § 4°), porquanto pretenderia não apenas a correção 

dos efeitos autodestrutíveis do mercado, mas o alcance de um bem 

maior, qual seja, ―[...] assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social [...].‖ (artigo 170). 

Destarte, Eros Roberto Grau e Paula A. Forgioni (2005, p. 

123) entendem os Princípios da Livre Iniciativa e da Livre Concorrência 

e sua regulamentação, no Brasil, como ―instrumentais da promoção da 

dignidade humana. Nesse sentido, a Constituição do Brasil, em seu todo, 

persegue objetivos mais amplos e maiores do que, singelamente, o do 

livre mercado.‖ 

Independentemente do marco teórico a ser adotado, desde os 

que defendem a Legislação Antitruste como recurso necessário à 

obtenção da eficiência alocativa e o bem-estar do consumidor, até 

aqueles que entendem o Direito da Concorrência como meio disponível 

para se atingir bem maior, dependendo do contexto em que está 

inserido, não há dúvidas sobre tratar-se de instrumento de política 

pública útil à intervenção estatal na economia. Corroborando com essa 

ideia, Rafael Rocha de Macedo (2008, p. 115–116) acentua: 

 
Ainda que se admita que a defesa da concorrência 

seja uma política pública em si, a complexidade 

das relações que gravitam em torno do Estado, 

impõe por vezes que a política concorrencial ceda 

a outros imperativos, como por exemplo, o 

desenvolvimento econômico. Não se pretende 

com isso, atribuir ao Direito da Concorrência, um 

caráter de flexibilidade diante do poder 

discricionário do Estado regulador ou da 

necessidade e urgência de determinadas políticas 

públicas. A seu modo, a defesa da concorrência 

constitui também uma garantia institucional da 

ordem econômica, sendo composta por normas e 

conteúdos mínimos que devem ser preservados. 

Igualmente, no caso brasileiro, ainda que se 

classifique o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE), como órgão judicante que 

tem a função precípua de implementar políticas 

públicas de concorrência, em sentido técnico, não 

se deve ignorar ou desprezar os impactos 

decorrentes das decisões administrativas 
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concorrenciais diante dos objetivos político-

econômicos do país. 

 

A política da livre concorrência pode ser adotada pelo Estado 

de duas formas, a saber: (i) pela aplicação mais ou menos rigorosa da 

Legislação Antitruste às práticas restritivas (concessões, autorizações ou 

isenções), ou (ii) pela não aplicação, flexibilização ou diminuição da 

Legislação às práticas restritivas
17

. Especificamente, a Legislação 

Antitruste, seja no bojo do seu texto ou no próprio processo de aplicação 

da norma, possui instrumentos que possibilitam a sua flexibilização para 

que, com isso, possa se adequar à realidade em que se insere. Esses 

instrumentos são chamados de ―válvulas de escape‖
18

. 

Sabe-se que cada ordenamento jurídico possui princípios 

próprios que são definidos de acordo com as diferentes realidades que o 

circundam. Com isso, pretende-se estabelecer que cada direito se liga ao 

contexto histórico, econômico ou social em que está inserido, e que 

tanto a realidade pode alterar o ordenamento jurídico, como ele próprio 

pode alterar a realidade, por meio do que se chama de ―relação 

simbiótica‖ (FORGIONI, 2014, p. 161). Nas palavras de Andrade 

(1991, p. 13): ―[o] direito positivo, a dogmática jurídica e o conteúdo da 

justiça estão condicionados pela concepção do mundo dominante em 

determinado momento histórico. Assim, atrás da aparente objetividade 

                                                 

17
    É o que ensinam Gonçalves e Stelzer (2011): ―Destarte, quando o Estado, 

por meio de seus governantes, cria normas como as estudadas 

anteriormente, que têm, por objetivo, disciplinar as condições de 

concorrência e de consumo; certamente são devidamente sinalizados, para o 

mercado, estímulos e sanções para a conduta econômica que vão, por fim, 

fazer modificar as condições do ponto de equilíbrio inicial.‖ 
18

  ―Válvulas de escape‖ é como Paula A. Forgioni (2014, p. 196) se refere aos 

―meios técnicos‖ de que dispõe a Legislação Antitruste, para permitir ―à 

realidade permear o processo de interpretação/aplicação das normas nelas 

contidas‖. Como visto, a possibilidade de flexibilização das normas de 

Direito da Concorrência é fundamental para que se torne possível adequá-lo 

à realidade em que se insere, bem como utilizá-lo como instrumento de 

implementação de políticas públicas. Para Eros Roberto Grau (1978, p. 

187): ―[...] versando continuamente a ordenação de situações conjunturais, 

assumindo as disposições de direito econômico a função de ferramenta 

normativa, é imprescindível que sejam dotadas de caráter extremamente 

flexível‖. Como exemplo de válvula de escape, Paula A. Forgioni (2014, p. 

229) menciona o conceito de mercado relevante, que pode ser delimitado de 

forma a concretizar a política econômica vigente. 
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ou neutralidade de conceitos e princípios ocultam-se interesses e 

objetivos que o jurista não pode ignorar.‖ O Direito da Concorrência 

não é diferente, tomando diferentes direções dependendo do contexto 

(histórico, econômico e social) em que está inserido, conforme detalha 

Fábio Nusdeo (1977, p. 121): 

 
A tutela da concorrência e a repressão aos abusos 

do poder econômico são objetivos de caráter 

múltiplo, inseridos no próprio conjunto da política 

econômica de cada país, com a qual devem 

guardar uma necessária coerência. É por esse 

motivo que se tem observado, ao longo da história 

econômica dos vários países, posições e atitudes 

diversas frente aos mesmos. Tal diversidade tem 

refletido menos diferenças de cunho doutrinário e 

ideológico e muito mais em preocupações com as 

metas assinadas para a economia de cada país em 

determinados momentos históricos. 

 

Assim, mediante a utilização do Direito da Concorrência 

como instrumento de implementação de política pública – que se aplica 

de diferentes formas dependendo do contexto histórico, econômico e 

social em que está inserido – é que surgem, nos principais Países do 

mundo, a começar pelo Canadá, mas mais intensamente nos EUA e na 

Europa, as primeiras normas disciplinadoras da concorrência. 

 

2.3 O DESENVOLVIMENTO DO DIREITO DA CONCORRÊNCIA 

NOS PRINCIPAIS E PIONEIROS PAÍSES DO MUNDO 

 

O início da disciplina da concorrência, ao contrário do que se 

possa imaginar, é muito anterior ao surgimento do Sistema de Produção 

Capitalista. Esse tipo de regulamentação se verifica sempre que, pelo 

menos, duas ou mais pessoas estão dispostas a trocar, comprar ou 

vender a terceiro o mesmo bem, ou seja, sempre que agentes 

econômicos competirem pela mesma oportunidade de troca. Nas 

palavras de Max Weber (1999, p. 419): ―Falamos de mercado quando 

pelo menos por um lado há uma pluralidade de interessados que 

competem por oportunidades de troca.‖ 

Assim, constata-se que a concorrência existe desde que se 

identificaram as primeiras formas de comércio e de mercado, havendo 

referência aos monopólios – como ―um meio rápido de fazer fortuna, 

sendo utilizado por algumas cidades, quando precisam de dinheiro, as 
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quais reservam-se a si mesmas a faculdade de vender certas mercadorias 

e, por conseguinte, de fixar seus preços como querem.‖ 

(ARISTÓTELES, 2004, p. 24) – e outros assuntos relacionados à 

matéria concorrencial, até mesmo em ―Política‖, obra de Aristóteles 

escrita no período da Antiguidade Grega.  

Todavia, por questões de recorte metodológico, aprofunda-se 

o esforço a partir do moderno Direito da Concorrência e como esse se 

desenvolveu nos principais e pioneiros Países do mundo e no Brasil. 

O primeiro País a regulamentar a concorrência foi o Canadá 

que, em 1889, editou o Act for the Prevention and Suppression of 

Combinations formed in Restraint of Trade, com o objetivo de reprimir 

condutas atinentes aos conluios que visavam à restrição de comércio, de 

produção, bem como a fixação de preços. Referida legislação acabou 

por ser incorporada ao primeiro Código Penal Canadense três anos após 

a sua promulgação (OLIVEIRA; RODAS, 2004, p. 4–5) e lá 

permaneceu até o ano de 1960, quando o Governo Federal instituiu o 

Combines Investigation Act. 
Note-se que, até a instituição desse regramento, o foco das 

atenções do Governo do Canadá estava voltado exclusivamente para a 

repressão das condutas com potencial ofensivo à concorrência, sendo 

que as concentrações econômicas apenas se tornaram uma preocupação 

do Órgão Antitruste após a sua edição, quando se identificou um 

aumento no número de operações de fusões e aquisições no mercado 

(GABAN; DOMINGUES, 2016, p. 70–71). 

Em 1986, realizou-se ampla reforma nas regras de Direito 

Antitruste Canadense, as quais foram compiladas no que se 

convencionou chamar de Competition Act, legislação que, ao tipificar 

condutas anticompetitivas, acabou por dar maior efetividade do Direito 

da Concorrência no País, principalmente no que se refere a criação de 

medidas de combate aos cartéis.  

Em que pese o pioneirismo do Canadá no que se refere a 

criação de normas de Direito da Concorrência, foi nos EUA, mais 

precisamente no ano de 1890, que surgiu o Sherman Act, legislação que 

permitia aos juízes atacar colusões e monopolizações ilegais e que, 

ademais, foi eleita por muitos doutrinadores como o ponto de partida 

para estudos relacionados ao Direito Antitruste no mundo. 

O Sherman Act nasceu num contexto de muitas mudanças no 

cenário da economia norte-americana. É que, com o fim da Guerra da 

Secessão (1865), a economia Estadunidense passou por grande 

desenvolvimento em virtude da ocupação do Oeste e da imigração 
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Europeia. Neste período, a economia do Sul dos EUA, 

predominantemente oriunda do plantio de algodão e tabaco, 

enfraqueceu, e os magnatas das finanças, siderurgias, ferrovias e 

petróleo passaram a dominar o mercado, concentrando enormes capitais 

e recursos (OLIVEIRA; RODAS, 2004, p. 4–5).  

As grandes empresas, então, visando à mútua proteção, 

passaram a constituir cartéis, forma de organização que, todavia, 

apresentou grande inconveniente, a instabilidade: como os termos dos 

acordos não eram juridicamente vinculantes, não havia como fazer valer 

o ajuste legalmente caso alguma das partes o descumprisse 

(FORGIONI, 2014, p. 68–69). É o que explica Richard A. Posner (1976, 

p. 53, tradução nossa): ―Um cartel secreto é repleto de incentivos e 

tentativas de traição, tal como a história dos efetivos cartéis confirma, os 

quais geralmente são bastante instáveis, mesmo quando não são 

forçados pela coerção da legislação antitruste.‖
19

 

Assim, percebeu-se que a organização dos agentes 

econômicos em cartéis não atingia os resultados almejados pelas partes. 

Foi quando referida prática deu lugar aos denominados trustes, instituto 

que transfere a um fideicomisso, ou trustee, o poder de voto 

correspondente às ações de um(s) acionista(s) de uma(s) empresa(s), a 

ponto de torná-lo controlador dos negócios da(s) mesma(s) (BERLE 

JR.; MEANS, 1957, p. 104). Os trustes permitiam, desta forma, ―[...] a 

administração centralizada dos agentes econômicos que atuavam no 

mesmo mercado, impedindo, de maneira segura e estável, que a 

concorrência se restabelecesse entre eles.‖ (FORGIONI, 2014, p. 70). 

De acordo com Carvalhosa (1967, p. 41): 

 
[...] caracteriza-se o truste pela transferência de 

capitais e valores econômicos de uma determinada 

pessoa física ou jurídica, que tem como objetivo 

gerir e administrar aqueles capitais e valores; 

exerce esta última o papel de agente fiduciário, 

trustee, cabendo-lhe, com plena autonomia, 

aplicar tais bens e valores da melhor forma, no 

interesse do agenciador. Ao trustee cabe a 

direção, de maneira uniforme, do conjunto de 

negócios que lhe são confiados.  

                                                 

19
   No original: A clandestine cartel it rife with inducements and templations to 

cheating, as is confirmed by the history or factual cartels, which are usually 

quite unstable even when not forced underground by antitrust enforcement. 
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Por volta de 1880, muitos agentes econômicos já haviam se 

organizado em trustes nos EUA, até mesmo alguns setores de utilidade 

pública, tal como eletricidade. Tamanho o nível de concentração entre 

empresas em virtude do fenômeno, que se verificou, na prática, a 

diminuição do número de empresas atuantes no mercado, com a 

consequente concentração de poder em mãos de poucos, prática que foi 

veemente rechaçada pelos consumidores, agricultores e pequenos 

empresários que eram fortemente prejudicados pelos preços de 

monopólio (FORGIONI, 2014, p. 70–71). 

A população, então, colocou-se contra os trustes, a ponto de, 

nas eleições de 1888, o assunto fazer parte da campanha do Presidente 

Harrison, que acabou se elegendo. Em janeiro do mesmo ano, o 

Congresso norte-americano já discutia o projeto de Lei trazido pelo 

Senador John Sherman, até que, em 1890, o Sherman Act foi 

promulgado (FORGIONI, 2014, p. 72–73). 

Em um primeiro momento, portanto, a Lei Antitruste em 

questão foi concebida como forma de limitar a concentração de poder 

em mãos de poucos, já que a mesma colocava em risco a estabilidade do 

sistema, sendo que o meio encontrado para eliminar seus efeitos 

autodestrutíveis foi (i) combater a formação de grandes núcleos de 

poder econômico, e (ii) controlar o exercício desse poder; tudo com 

objetivo de manter a chamada ―estrutura democrática.‖ (FORGIONI, 

2014, p. 412). 

Em que pese o ineditismo da legislação, não demorou muito 

para que se percebesse a insuficiência do Sherman Act na promoção da 

defesa da livre concorrência nos EUA, porquanto não continha em seu 

texto regras sobre o controle de estruturas, de forma que atos de fusões e 

aquisições não eram submetidos ao controle das autoridades. 

A partir desse contexto, foram promulgados, então, no ano de 

1914, o Clayton Act com o objetivo de regular práticas entendidas como 

desleais, como a discriminação de preços e os contratos de 

exclusividade, bem como, a aquisição do controle de empresas 

concorrentes; e o Federal Trade Commission Act, que criou agência 

com o mesmo nome, com o objetivo de investigar práticas de 

concorrência desleal (OLIVEIRA; RODAS, 2004, p. 6–7). Em 1936 foi 

criado o Robson-Patman Act, abordando novamente a questão da 

discriminação de preços; e em 1950, o Celler-Kefauver Act, que 
objetivava reforçar as previsões do artigo 7º do Clayton Act 

relativamente às fusões e aquisições (FORGIONI, 2014, p. 74). Em 
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1976, sobreveio o Hart-Scott-Rodino Act, instituindo, pela primeira vez 

no mundo, o controle prévio de atos de concentração econômica, sendo 

estas as legislações que embasam o direito concorrencial americano até 

os dias atuais. 

A título de curiosidade, ressalta-se que, ao contrário do que se 

possa imaginar, as concentrações econômicas se intensificaram após a 

instituição de normas de Direito da Concorrência nos EUA, 

notadamente da promulgação do Sherman Act, identificando-se períodos 

de grande atividade concentracionista nos País, mesmo durante a década 

de 60, quando a estrutura industrial era governada pelo paradigma 

―estrutura-conduta-desempenho‖, desenvolvido pela Escola de Harvard, 

que sugeria tornarem-se as empresas menos competitivas (FORGIONI, 

2014, p. 418).  

Novos surtos de concentração foram identificados na década 

de 70, quando o paradigma intentado pelos teóricos de Harvard 

começou a ser contestado e a Suprema Corte americana adotou o 

entendimento esposado pela Escola de Chicago, no sentido de que as 

concentrações não deveriam ser vistas com presunção de ilegalidade, 

mas de eficiência. Em 1980, com a eleição de Ronald Reagan e a 

nomeação de William F. Baxter para Assistant Attoney General 
encarregado da divisão antitruste do governo norte-americano, 

consolidou-se o poder da escola de Chicago e do entendimento de que 

as concentrações eram benéficas à economia. Tanto é verdade, que, os 

Merger Guidelines, criados em 1968 com o objetivo de orientar as 

partes envolvidas em atos de concentração econômica, foram revistos 

em 1982 e 1984, exprimindo, a partir daí, a visão neoliberal dos teóricos 

de Chicago, sendo certo que na vigências desses Guias, bem como das 

Guidelines de 1992 (revistas em 1997), poucas operações de 

concentração foram rejeitadas nos Estados Unidos, tendência que se 

manteve com a nova regulamentação de 2010. (FORGIONI, 2014, p. 

418–419). 

Atualmente, a Legislação Antitruste dos EUA declara ilícito 

todo e qualquer contrato, combinação ou conspiração em restrição ao 

comércio entre Estados ou com nações estrangeiras (artigo 1º do 

Sherman Act), bem como veda a dominação de mercado e a tentativa de 

atingi-la (artigo 2º do mesmo diploma legal). 

Com relação às concentrações econômicas, adota-se o sistema 

de notificação prévia, em que as partes são obrigadas a submeter a 
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operação à Autoridade Antitruste
20

 previamente ao seu fechamento e 

aguardar o encerramento do chamado período suspensivo (waiting 

period). Nesse espaço de tempo, que é de 30 (trinta) dias – podendo ser 

reduzido a 15 (quinze) dias no caso de ofertas de aquisição ou aquisição 

de bens de empresas em regime falimentar –, a operação não pode ser 

implementada, exceto se houver autorização do Poder Judiciário. É o 

que dispõe o parágrafos 18 ―a‖ do  Hart-Scott-Rodino Act (EUA, 1976):  
 

§ 18a. Notificação prévia e período de espera. A – 

Arquivamento. Salvo isenção nos termos da alínea 

―c‖, ninguém deverá adquirir, direta ou 

indiretamente, quaisquer valores mobiliários com 

direito a voto ou ativos de qualquer outra pessoa, 

sem que ambas as pessoas (ou, no caso de uma 

oferta pública, a pessoa adquirente) realizem a 

notificação prevista na subseção ―d.1‖ e que tenha 

expirado o período de espera descrito na subseção 

―b.1‖.
21

 (Tradução nossa) 

 

Na Europa, a disciplina da concorrência estava presente desde 

o início da formação da Comunidade Europeia e tinha como objetivo 

promover a integração do mercado comum entre os Estados Membros. 

A primeira legislação a mencionar a matéria foi o Plano 

Schuman, criado pelo ministro das relações exteriores francês, Robert 

Schuman, no ano de 1950, com o objetivo de regulamentar a produção 

de aço da França e da Alemanha, bem como de eleger uma autoridade 

comum para a resolução dos conflitos. No que diz respeito ao aspecto 

concorrencial, o plano fazia expressa menção aos ―efeitos danosos dos 

cartéis internacionais‖ (ROMANIELO, 2013, p. 22–23). 

                                                 

20
   Nos EUA, não há um sistema de controle de estruturas administrativo, já que 

a Autoridade Antitruste não aprova ou rejeita os atos de concentração 

econômica, mas analisa o caso e, identificando efeitos negativos à 

concorrência, realiza a sua impugnação judicialmente (MORGULIS, 2017, 

p. 46). 
21

  No original: §18a. Premerger notification and waiting period. (a) Filing. 

Except as exempted pursuant to subsection (c), no person shall acquire, 

directly or indirectly, any voting securities or assets of any other person, 

unless both persons (or in the case of a tender offer, the acquiring person) 

file notification pursuant to rules under subsection (d)(1) and the waiting 

period described in subsection (b)(1) has expired [...]. 
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Em 1951, o Plano Schuman cedeu lugar ao Tratado de Paris, 

que formou a Comunidade Europeia do carvão e do aço entre 

Alemanha, França, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Esse tratado 

trouxe, em seu texto, importantes medidas de repressão aos atos 

anticoncorrenciais e regulamentação de atos de concentração 

(FORGIONI, 2014, p. 80–81). Todavia, foi o Tratado de Roma, do ano 

de 1957, criado com o objetivo de constituir a Comunidade Econômica 

Europeia (CEE), que estabeleceu as normas consideradas como os 

verdadeiros pilares do Direito Concorrencial da UE até os dias atuais. 

Do Tradado de Roma, sucederam os seguintes documentos: o 

Merger Regulation, de 1989 (também conhecido por Regulamento 

4.064), que regulamentava os atos de concentração econômica, exigindo 

a aprovação prévia para determinadas operações de concentração; o 

Tratado de Maastricht, de 1992, que transformou a Comunidade 

Econômica Europeia em UE; o Council Regulation, de 2004 (ou 

Regulamento 139), que alterou critérios para a notificação de atos de 

concentração; o Tratado de Lisboa, de 2007, e o Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (TFUE), de 2009, codificações que, 

a respeito da concorrência, trouxeram poucas novidades em relação às 

regras dispostas no Tratado de Roma. 

Somente em 1989, portanto, a UE emanou disciplina 

específica sobre a concentração de empresas, muito atrasada se 

comparada aos EUA. Essa regulamentação tardia nada tem de acidental, 

e a demora na sua implementação se deu em virtude da convicção de 

que os atos de concentração eram benignos para a economia Europeia, 

eis que possibilitavam às empresas atingir dimensões julgadas 

adequadas para enfrentar a concorrência internacional e também 

incentivavam uma maior conexão entre economias nacionais 

(FORGIONI, 2014, p. 410–411). 

Atualmente, o Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (TFUE), de 2009, veda acordos (artigo 101) e o abuso de 

posição dominante (artigo 102) que possam prejudicar o comércio entre 

os Estados-Membros e que tenham por objetivo ou efeito impedir, 

restringir ou falsear a concorrência no mercado interno.  

Quanto às concentrações econômicas, estas são disciplinadas 

pelo Regulamento n. 139, de 2004, que determina que a notificação 

deve ser realizada antes da celebração do negócio
22

 e as operações não 

                                                 

22
   Na Europa, terceiros podem solicitar que a Comissão Europeia verifique se 

uma operação teria de ser submetida ao crivo da Autoridade Antitruste, 
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podem ser concretizadas antes de serem declaradas compatíveis com o 

mercado, havendo a possibilidade, todavia, de o Órgão Antitruste 

conceder autorização para que sejam produzidos todos ou parte dos 

efeitos do negócio antes da decisão final, a pedido das partes. É o que 

dispõem o artigo 4º e 7º do mencionado regramento (EUROPA, 2004): 

 
Art. 4º Notificação prévia das concentrações e 

remessa anterior à notificação a pedido das partes 

notificantes. 1. As concentrações de dimensão 

comunitária abrangidas pelo presente regulamento 

devem ser notificadas à Comissão antes da sua 

realização e após a conclusão do acordo, o 

anúncio da oferta pública de aquisição ou a 

aquisição de uma participação de controlo. [...].  

Art. 7º Suspensão da concentração: 1. Uma 

concentração de dimensão comunitária, tal como 

definida no artigo 1º, incluindo as concentrações 

que serão examinadas pela Comissão nos termos 

do n. 5 do artigo 4º, não pode ter lugar nem antes 

de ser notificada nem antes de ter sido declarada 

compatível com o mercado comum por uma 

decisão tomada nos termos da alínea b) do n. 1 do 

artigo 6º, ou dos n. 1 ou 2 do artigo 8º, ou com 

base na presunção prevista no n. 6 do artigo 10º. 

2. O n. 1 não prejudica a realização de uma oferta 

pública de aquisição ou de uma série de 

transacções de títulos, incluindo os que são 

convertíveis noutros títulos, admitidos à 

negociação num mercado como uma bolsa de 

valores, através da qual seja adquirido controlo, 

na acepção do artigo 3º, junto de vários 

vendedores, desde que: a) A concentração seja 

notificada à Comissão nos termos do artigo 4º, 

sem demora; e b) O adquirente não exerça os 

direitos de voto inerentes às participações em 

causa ou os exerça apenas tendo em vista proteger 

                                                                                                        

cabendo a Comissão fornecer resposta devidamente fundamentada 

(MORGULIS, 2017, p. 50–51), instituto semelhante ao existente no Brasil, 

atualmente, conforme disposto no artigo 147, § 5º, do Regimento Interno do 

CADE (2018): ―§ 5º Será disponibilizado canal para que quaisquer 

interessados se manifestem a respeito de eventuais operações consumadas 

e/ou não notificadas.‖ 
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o pleno valor do seu investimento com base numa 

derrogação concedida pela Comissão nos termos 

do n. 3. 3. A Comissão pode, a pedido, conceder 

uma derrogação ao cumprimento das obrigações 

previstas nos n. 1 ou 2. O pedido de derrogação 

deve ser fundamentado. Ao decidir do pedido, a 

Comissão tomará em consideração, 

nomeadamente, os efeitos que a suspensão poderá 

produzir numa ou mais das empresas em causa na 

concentração ou em relação a terceiros e a ameaça 

à concorrência colocada pela concentração. A 

derrogação pode ser acompanhada de condições e 

de obrigações destinadas a assegurar condições de 

concorrência efectiva. A derrogação pode ser 

pedida e concedida a qualquer momento, quer 

antes da notificação, quer depois da transacção. 

 

Apesar da ampla legislação que regulamenta a matéria na 

Europa, impende ressaltar que, desde que foi emanado o Regulamento 

Europeu n. 4.064/1989, tem-se notícia de poucas operações de 

concentração obstadas pela Autoridade Antitruste do País, que intervém 

apenas nos casos em que restar constatada grave infração ao ―espírito 

comunitário‖. Esse olhar complacente da Comissão Europeia para os 

atos de concentração é resultado da política de incentivo do processo 

interno de concentração entre empresas, adotada desde a implementação 

do mercado único Europeu, como forma de fortalecer as empresas 

nacionais e evitar crises (FORGIONI, 2014, p. 414). 

No Brasil, por sua vez, não havia que se falar em concorrência 

antes da chegada da Corte Portuguesa, em 1808, porquanto vigia, nesta 

época, política fiscalista, na qual a Coroa utilizava a sua soberania para 

efeitos fiscais, impondo à Colônia o pagamento de impostos que 

garantissem o abastecimento de seus cofres. Não havia, portanto, 

interesse pelo progresso econômico e cultural do País, mas apenas pela 

sua exploração. Para o sucesso da referida política fiscalista, todavia, 

fazia-se necessário sufocar qualquer tentativa de desenvolvimento 

industrial Brasileiro. 

 
2.4 O DESENVOLVIMENTO DO DIREITO DA CONCORRÊNCIA 

NO BRASIL: A CRIAÇÃO DO SISTEMA BRASILEIRO DE 

DEFESA DA CONCORRÊNCIA 
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A vinda da família real para o Brasil, motivada pela 

necessidade de o Governo Português transferir sua sede, em virtude da 

invasão napoleônica da península Ibérica, deu início à implementação 

de política que acabou por fomentar o desenvolvimento econômico do 

País. É que, tão logo D. João VI pisou em solo Brasileiro, tratou de 

determinar a abertura dos portos às nações amigas, fundou o Banco do 

Brasil e instituiu a liberdade de manufatura e indústria (FORGIONI, 

2014, p. 89–90). Tratava-se da implementação, pelo Imperador, sob a 

influência do Visconde de Cairu
23

, que, por sua vez, era entusiasta das 

ideias de Adam Smith, de um  

 
[...] liberalismo pragmático, não ortodoxo, que 

visa a retirar do princípio da liberdade de 

comércio e de iniciativa todas as vantagens que 

pudesse proporcionar, deixando de aplicá-lo 

quando contrariasse os interesses nacionais. 

(JAGUARIBE, 1969, p. 146). 

 

Mais tarde, no entanto, forte crise financeira assolou Portugal, 

o que deu início a Revolução Constitucionalista Portuguesa, movimento 

que pretendia a restauração dos privilégios mercantis da Metrópole 

sobre a Colônia, visando o reabastecimento dos cofres do rei 

(FORGIONI, 2014, p. 92). Era o início da revolta Brasileira contra o 

domínio Português, que culminou na independência do Brasil, em 7 de 

setembro de 1822. 

Após a independência Brasileira, identificaram-se poucas 

alterações no cenário econômico do País. O primeiro reinado (1822-

1831) foi marcado por graves crises que impediam que se compusesse 

ambiente propício para o desenvolvimento da manufatura (LIMA, 

1976a, p. 206). Já o período regencial (1831-1840) e o segundo reinado 

(1840-1889), se caracterizaram pela ausência de políticas protecionistas 

que possibilitassem o desenvolvimento da indústria nacional, o que fez 

com que predominasse, nos referidos períodos, as atividades comerciais 

e as mercadorias estrangeiras, sendo certo que a indústria interna não 

tinha força suficiente para se apresentar, frente a concorrência 

internacional, como ameaça.  

                                                 

23
   Visconde de Cairu, discípulo brasileiro de Adam Smith, é ―tido como uma 

espécie de ministro sem pasta, [que] era consultado para os atos importantes 

desse período extraordinário de nossa história, em que foi lançado o 

fundamento definitivo do que é hoje o Brasil.‖ (LIMA, 1976b, p. 77). 
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Na primeira república (1889-1930), as ações econômicas do 

Estado continuaram extremamente reduzidas, e somente finalizado este 

período, bem como com a  

 
[...] tomada de poder por Getúlio Vargas, em 

1930, ter-se-ia formado no país, nas palavras de 

Robert Haynes, ―um espírito nacionalista que 

determinou o fim do laissez-faire econômico e 

enfatizou uma nova posição de força do governo 

federal na economia‖. (TOPIK, 1962, p. 12–13). 

 

Naquele período da década de 30, o mundo estava em 

profunda crise econômica e sócio-política, a ponto de, na sequência dos 

tempos e acontecimentos, ter se desencadeado a Segunda Grande Guerra 

Mundial. Assim, em decorrência das vicissitudes político-econômicas 

do período, implementou-se forte intervenção Estatal também no Brasil. 
Exsurge, desta forma, na Constituição da República dos 

Estados Unidos do Brasil de 1934 e, posteriormente, na Constituição da 

República dos Estados Unidos do Brasil de 1937, os primeiros 

mandamentos constitucionais balizadores para a construção do Direito 

Concorrencial Brasileiro, eis que os dispositivos legais ali constantes 

serviram de base para a criação do Decreto-lei n. 869, de 18 de 

novembro de 1938, o qual dispunha sobre a proteção da economia 

popular. 

Neste contexto, estabelecia o artigo 115 da Constituição de 

1934:  

 
A Ordem Econômica deve ser organizada 

conforme os princípios da Justiça e as 

necessidades da vida nacional, de modo que 

possibilite a todos existência digna. Dentro desses 

limites, é garantida a liberdade econômica. 

(BRASIL, 1934). 

 

A palavra ―limites‖ aparece, então, no sentido de que a 

liberdade dos agentes econômicos pode ser restringida para garantir a 

justiça e as necessidades da vida nacional, ou seja, a liberdade 

econômica está relacionada a ideia de que ao Estado é facultado intervir 
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na
24

 e sobre
25

 a economia, no resguardo de interesses maiores que 

aquele dos agentes econômicos individualmente considerados 

(FORGIONI, 2014, p. 96). Para José Inácio Gonzaga Franceschini e 

José Luiz Vicente de Azevedo Franceschini (1985, p. 7): 

 
Obviamente não era o texto autoexequível; e, a 

seguir, não foi objeto de regulamentação. Não 

deixou, contudo, de ser o primeiro preceito 

constitucional pátrio a preocupar-se em retirar o 

Estado da posição de mero expectador de 

fenômenos econômicos que atingissem a 

coletividade, correlacionando a organização da 

ordem econômica a ―princípios de justiça e às 

necessidades da vida social‖, com o escopo de 

possibilitar ―a todos existência digna‖. Só 

presentes estes parâmetros, garantia a Carta 

Magna a liberdade econômica. 

 

Tratava-se da regulamentação do intervencionismo Estatal 

necessário à minimização dos efeitos da crise de 1929, que se estendeu 

por toda a década de 30, e para suprir a ausência de investimento 

privado, que marcaram o período (FORGIONI, 2014, p. 99). Nesse 

contexto é que se coloca a Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil de 1937, em que a liberdade de iniciativa é tomada nos 

seguintes termos: 

 
Art. 135. Na iniciativa individual, no poder de 

criação, de organização e de invenção do 

indivíduo, exercido nos limites do bem público, 

                                                 

24
   A título exemplificativo, ressalta-se a disposição constante do artigo 116 da 

Constituição (BRASIL, 1934): ―Por motivo de interesse público e 

autorizada em lei especial, a União poderá monopolizar determinada 

indústria ou atividade econômica, asseguradas as indenizações, devidas, 

conforme o art. 112, nº 17, e ressalvados os serviços municipalizados ou de 

competência dos Poderes locais.‖ 
25

  É o que se depreende da leitura de dispositivos como o 117 da Constituição 

(BRASIL, 1934): ―A lei promoverá o fomento da economia popular, o 

desenvolvimento do crédito e a nacionalização progressiva dos bancos de 

depósito. Igualmente providenciará sobre a nacionalização das empresas de 

seguros em todas as suas modalidades, devendo constituir-se em sociedades 

brasileiras as estrangeiras que atualmente operam no País.‖ 
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funda-se a riqueza e a prosperidade nacional. A 

intervenção do Estado no domínio econômico só 

se legitima para suprir as deficiências da iniciativa 

individual e coordenar os fatores da produção, de 

maneira a evitar ou resolver os seus conflitos e 

introduzir no jogo das competições individuais o 

pensamento dos interesses da Nação, 

representados pelo Estado. A intervenção no 

domínio econômico poderá ser mediata e 

imediata, revestindo a forma do controle, do 

estímulo ou da gestão direta. (BRASIL, 1937) 

 

Da análise do artigo de Lei em referência, depreende-se o 

protecionismo à iniciativa privada. Waldemar Ferreira (1956, p. 102), ao 

comentar tal dispositivo, ressalta a influência fascista, semelhante 

àquela adotada por Mussolini, na Itália, sobre o Governo da época, que 

fazia com que o Estado reconhecesse a primazia do setor privado e não 

tivesse maior função do que a condução do sistema para corrigir seus 

efeitos autodestrutíveis, visando a continuidade do processo de 

acumulação de capital.  

Ao mesmo tempo, o artigo 141 da Constituição Federal de 

1937, colocou, como princípio, a proteção à economia popular:  

 
Art. 141. A lei fomentará a economia popular, 

assegurando-lhe garantias especiais. Os crimes 

contra a economia popular são equiparados aos 

crimes contra o Estado, devendo a lei cominar-

lhes penas graves e prescrever-lhes processos e 

julgamentos adequados à sua pronta e segura 

punição. (BRASIL, 1937) 

 

Ao comentar o referido dispositivo legal, Paula Forgioni 

(2014, p. 100) esclarece: 

 
O art. 141 do texto constitucional brasileiro de 

1937 colocava, como princípio, a proteção à 

economia popular. Regulamentando o referido 

dispositivo, veio o Decreto 869, de 18 de 

novembro de 1938, nitidamente, em muitos de 

seus aspectos, uma lei antitruste. O primeiro 

diploma brasileiro antitruste surge com a função 

constitucional bastante definida, buscando a tutela 
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da economia popular e, portanto, precipuamente, 

do consumidor. 

 

O Decreto-lei n. 869/38, promulgado pelo Presidente, à época, 

Getúlio Vargas, foi a primeira legislação a inserir, no Ordenamento 

Jurídico Brasileiro, normas de Direito antitruste. Referido regramento, 

de autoria de Nelson Hungria, tratava dos crimes contra a economia 

popular e contava com dispositivos legais que visavam coibir o aumento 

arbitrário de lucros, a manipulação de oferta e procura, a cartelização, o 

preço predatório e a exclusividade (artigo 2º), práticas que ainda são 

combatidas atualmente. O referido Decreto-lei teve pouca efetividade. 

Nelson Hungria chegou a afirmar que: ―o Decreto-lei n. 869 [...] foi 

feito de afogadilho. Encomendado com urgência, tive que organizá-lo 

um tanto atabalhoadamente.‖ (FRANCESCHINI; FRANCESCHINI, 

1985, p. 9). Tanto é verdade que, conforme preleciona Benjamin 

Shieber (1966, p. 6), a análise da jurisprudência e dos livros de doutrina 

da época revelaram:  

 
[...] um só caso em que os dispositivos antitruste 

do decreto-lei foram executados, e isto ocorreu 

não em um processo judicial, mas em um parecer 

do Consultor-Geral da República respondendo a 

uma consulta da Standard Oil Company of Brazil. 

 

Em 1945, foi promulgado o Decreto-lei n. 7.666, projeto de 

Agamemnon Magalhães, ministro de Getúlio Vargas, voltado à 

regulamentação das concentrações e ao combate do abuso do poder 

econômico. Também conhecido por Lei Malaia – por causa das 

características físicas de seu autor – tal Decreto-lei é tido como ponto de 

partida para a implantação da Legislação Antitruste Brasileira.  
A Lei Malaia atribuiu à Administração Pública o dever de 

coibir atos ―contrários aos interesses da economia nacional e não apenas 

crimes contra a economia popular‖. Para tanto, criou a Comissão 

Administrativa de Defesa Econômica (CADE) – ainda não um conselho, 

frisa-se – vinculada ao Chefe do Poder Executivo e presidido pelo 

Ministro da Justiça
26

, com poderes para autorizar ou impedir fusões, 

                                                 

26
  Os demais membros eram o Procurador Geral da República, o Diretor Geral 

da CADE, o representante do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, 

o representante do Ministério da Fazenda, o representante das classes 
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agrupamentos ou transformações de empresas nos mais variados setores 

da economia Brasileira, dentre os quais cita-se o bancário, de mineração, 

de transportes e de alimentos. Era a inclusão, no Ordenamento Jurídico 

Brasileiro, de um sistema de notificação prévio e obrigatório. Nas 

palavras de Alberto Venâncio Filho (1968, p. 290), era a primeira vez 

que se falava em: ―autorização prévia para a formação, incorporação, 

transformação e agrupamento de determinadas empresas, além do 

registro de outros ajustes e acordos, com a interferência no processo de 

produção e circulação de riquezas.‖ Dispunha o artigo 1º do Decreto-lei: 

 
Art. 1º Consideram-se contrários aos interêsses 

(sic) da economia nacional: [...] V – a 

incorporacão, fusão, transformação, associação ou 

agrupamento de emprêsas (sic) comerciais, 

industriais ou agrícolas, ou a concentração das 

respectivas cota, ações ou administrações nas 

mãos de uma emprêsa ou grupo de empresas ou 

nas mãos de uma pessoa ou grupo de pessoas, 

desde que de tais atos resulte ou possa resultar 

qualquer dos efeitos previstos nas alíneas a, b e c 

do item I. (BRASIL, 1945) 

 

Mais adiante, o artigo 8º estabelece: 

 
Art. 8º Não se poderão fundir, incorporar, 

transformar, agrupar de qualquer modo, ou 

dissolver, sem prévia autorização da C.A.D.E.: a) 

os estabelecimentos bancários; b) as emprêsas que 

tenham por objeto a produção ou distribuição de 

gêneros alimentícios; c) as emprêsas que operem 

em seguros e capitalização; d) as emprêsas de 

transportes ferroviário, rodoviário e as de 

navegação marítima, fluvial ou aérea; e) as 

emprêsas editôras, jornalísticas, de rádio e 

teledifusão, de divulgação e publicidade; f) as 

indústrias bélicas, básicas, de interêsse nacional e 

as emprêsas distribuidoras dos respectivos 

produtos; g) as indústrias químicas, de 

especialidades farmacêuticas ou de laboratório e 

                                                                                                        

produtora e distribuidora e o técnico em economia de comprovada 

idoneidade e competência. 
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de materiais odontológicos; h) as indústrias de 

tecidos e calçados; i) as emprêsas de mineração; j) 

a produção e distribuição de instrumentos de 

trabalho, de um modo geral; k) as emprêsas de 

eletricidade, gás, telefone e transportes urbanos e, 

em geral, os concessionários de serviços de 

utilidade pública. (BRASIL, 1945) 

 

Não obstante, a resistência ao Decreto-lei n. 7.666/45 foi 

ferrenha e tida por muitos como forte política intervencionista adotada 

pelo Governo Brasileiro, sendo acusada até mesmo de dificultar o 

desenvolvimento econômico do País, porquanto colocava nas mãos do 

Poder Público instrumento apto a controlar atividade de grandes 

empresas atuantes em território nacional. É o que nos conta Darcy 

Ribeiro (1985, n.p.): 

 
Getúlio promulga a Lei antitruste, que provoca a 

maior reação nos testas-de-ferro das empresas 

internacionais. Otávio Mangabeira chega a pedir 

intervenção do Exército, contra a aplicação da Lei 

Malaia, assim chamada porque foi defendida pelo 

Ministro da Justiça, Agamenon Magalhães, 

nordestino, cabeça chata, olhos oblíquos em nobre 

cara mongólica. A Lei Malaia visava à repressão 

dos atos contrários à ordem moral e econômica. A 

moralidade não comoveu ninguém, mas a 

regulamentação da economia – inspirada, aliás, na 

legislação antitruste norte-americana – provocou 

compreensível revolta, principalmente nas 

empresas estrangeiras, que não queriam aqui 

nenhum dos controles que aceitavam lá. Raul 

Fernandes, João Daudt de Oliveira e Sobral Pinto, 

comandados por Assis Chateaubriand, se 

insurgem publicamente contra a lei, na defesa da 

liberdade de empresa. 

 

Nessa senda, em 1945, com a queda de Getúlio Vargas, a Lei 

Malaia foi revogada, menos de três meses após a sua promulgação, sem 

que tenha havido tempo hábil para provocar qualquer efeito. Assim, 

pode-se referir, a partir de Waldemar Ferreira (1956, p. 193), que: 

 
O Decreto-lei de 1945, dispondo sobre os atos 

contrários à ordem econômica, estabeleceu 
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sistema incompatível com a tradição brasileira, na 

repressão dos trustes. Era remédio mais pernicioso 

que a moléstia que se propusera debelar; por isso, 

no regime instaurado pelo golpe de Estado de 

outubro de 1945, revogou-se aquele decreto-lei. 

 

Apesar da ―vida curta‖ do polêmico Decreto-lei 7.666/45, não 

se pode negar que o mesmo contribuiu, e muito, para o posterior 

aprimoramento da Legislação Antitruste no Brasil. Tanto é verdade que, 

em 1946, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil 

trouxe de forma expressa o Princípio de Repressão ao Abuso do Poder 

Econômico, que teve eficácia limitada, eis que somente em 1962 foi 

regulado por Lei ordinária (Lei n. 4.137, de 10 de setembro de 1962). O 

artigo 148 da Carta Magna de 1946 (BRASIL, 1946) estabelecia: 

 
Art. 148. A lei reprimirá toda e qualquer forma de 

abuso do poder econômico, inclusive as uniões ou 

agrupamentos de empresas individuais ou sociais, 

seja qual for a sua natureza, que tenham por fim 

dominar os mercados nacionais, eliminar a 

concorrência e aumentar arbitrariamente os lucros. 

 

Antes da regulamentação do referido dispositivo 

Constitucional por Lei Ordinária, sobreveio, no Ordenamento Jurídico 

Brasileiro, a Lei n. 1.521, de 1951, que, embora tivesse por objetivo 

―alterar dispositivos da legislação vigente sobre crimes contra a 

economia popular‖, continha, em seu bojo, verdadeiras regras antitruste, 

tais como aquelas que consideravam crime ―[...] 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, transportes ou comércio‖ (artigo 

3º, inciso III) e ―[...] vender mercadorias abaixo do preço de custo com o 

fim de impedir a concorrência” (inciso V do mesmo artigo) (BRASIL, 

1951). 

Em 1962, foi sancionada pelo presidente João Goulart – que 

assumiu o cargo após a renúncia de Jânio – a Lei n. 4.137/62
27

, essa sim, 

                                                 

27
    O então Deputado Agamemnon Magalhães apresentou o Projeto de Lei n. 

122, de 1948, que, com a sua morte, em 1952, restou ―engavetado‖. Em 

1955, seu filho, Paulo Germano de Magalhães, apresentou o Projeto de Lei 
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a responsável por regulamentar o artigo 148 da Constituição vigente. A 

Lei em questão, entre outras previsões não menos importantes, criou o 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), órgão 

integrante da estrutura da Presidência da República, composto de um 

presidente e mais quatro membros nomeados pelo Presidente da 

República; regulamentou a associação entre empresas (artigo 2º, incisos 

I e VI); proibiu elevação injustificada de preços, a provocação de 

condições monopolísticas, e a cartelização (artigo 2º, incisos II, III, V). 

No que se refere ao controle de estruturas, inseriu no 

Ordenamento Jurídico a necessidade de aprovação, pelo CADE, de 

ajustes, acordos ou convenções entre empresas, que pudessem acarretar 

algum dos efeitos citados nas alíneas do artigo 74 da Lei. O controle de 

atos de concentração, nesta época, contava com dois tipos de análise, 

uma a posteriori (artigo 2º) e outra a priori (artigo 74). Senão veja-se: 

 
Art. 2º Consideram-se formas de abuso do poder 

econômico: I - Dominar os mercados nacionais ou 

eliminar total ou parcialmente a concorrência por 

meio de: [...]. b) aquisição de acervos de emprêsas 

ou de cotas, ações, títulos ou direitos; c) coalizão, 

incorporação, fusão, integração ou qualquer outra 

forma de concentração de emprêsas; [...].  

Art. 74. Não terão validade, senão depois de 

aprovados e registrados pelo CADE os atos, 

ajustes, acordos ou convenções entre as emprêsas, 

de qualquer natureza, ou entre pessoas ou grupo 

de pessoas vinculadas a tais emprêsas ou 

interessadas no objeto de seus negócios que 

tenham por efeito: a) equilibrar a produção com o 

consumo; b) regular o mercado; c) padronizar a 

produção; d) estabilizar os preços; e) especializar 

a produção ou distribuição; f) estabelecer uma 

restrição de distribuição em detrimento de outras 

mercadorias do mesmo gênero ou destinadas à 

satisfação de necessidades conexas. (BRASIL, 

1962). 

 

No entanto, a atuação do CADE entre a década de 1960 e 

1980 foi pouco expressiva. O motivo dessa inércia se devia, em grande 

                                                                                                        

n. 3, de 1955, uma reedição do projeto anteriormente formulado por seu pai, 

o qual acabou por ser aprovado como Lei n. 4.137/62. 
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parte, ao ambiente econômico, à política de desenvolvimento vigentes à 

época e ao posicionamento do Poder Judiciário frente às decisões do 

Órgão Antitruste. É que o Governo que assumiu o poder após a 

Revolução de 1964, adotou política de controle de preços – 

incompatível com a livre concorrência – e de estímulo às concentrações 

econômicas. Assim, identificaram-se, no período, muitas decisões do 

CADE que em nada obstaram o processo de concentração entre 

empresas (FORGIONI, 2014, p. 115–119), vigorando, nesse momento, a 

Ementa 53 do Órgão Antitruste, referida por José Ignácio Gonzaga 

Franceschini e José Luiz Vicente de Azevedo Franceschini (1985, p. 

58), com a seguinte redação: ―[...] a simples compra de empresa 

concorrente não é por si só abuso do poder econômico‖. E nas raras 

oportunidades em que o CADE se manifestava no sentido de condenar 

empresas por abuso, as decisões eram anuladas na Justiça. 

Como visto, nessa época, o Brasil ainda estava longe de 

contar com uma política da concorrência efetiva. É o que esclarece 

Paula A. Forgioni (2014, p. 121): 

 
Em seu período de vigência, sem embargo de 

alguns breves ―surtos‖ ou ―ondas‖ de 

aplicabilidade, a Lei Antitruste de 1962 não 

encontrou maior efetividade na realidade 

brasileira, sendo impossível identificar qualquer 

atuação linear e constante de diretriz econômica 

que se tenha corporificado em uma política da 

concorrência. 

 

Com o advento da Constituição da República Federativa do 

Brasil, de 1988, se estabeleceu título exclusivamente destinado à Ordem 

Econômica (artigos 170 a 192) e positivou-se expressamente a defesa da 

livre concorrência, conforme seus artigos 170, inciso IV, e 173, § 4° 

(BRASIL, 1988): 

 
Art. 170. A Ordem Econômica, fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos 

existência digna, conforme os ditames da justiça 

social, observados os seguintes princípios: [...]. IV 

- livre concorrência; [...].  

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta 

Constituição, a exploração direta de atividade 

econômica pelo Estado só será permitida quando 
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necessária aos imperativos da segurança nacional 

ou a relevante interesse coletivo, conforme 

definidos em lei. [...]. § 4º A lei reprimirá o abuso 

do poder econômico que vise à dominação dos 

mercados, à eliminação da concorrência e ao 

aumento arbitrário dos lucros. 

 

Nos anos que se seguiram, o CADE ficou praticamente 

abandonado, a ponto de ser cogitada a sua extinção. Tércio Sampaio 

Ferraz Júnior, secretário-executivo do Ministério da Justiça à época, 

narra, em entrevista publicada no livro de comemoração dos 50 anos de 

CADE, que, nos idos de 1990 ocorreu reunião da nova administração 

para discutir a extinção do Órgão Antitruste: ―Ninguém sabia muito bem 

para quê o Cade servia e eu o salvei da extinção fazendo uma pergunta 

muito simples aos economistas: vocês vão acabar com o Conselho 

Monetário Nacional também? Ouvi que não, não poderia acabar.‖ 
(CARVALHO; RAGAZZO, 2013, p. 52). O então integrante do 

Ministério da Justiça segue relatando:  

 
Na época havia uma grande dúvida em que 

ministério colocar a Funai [Fundação Nacional do 

Índio]. Aí a brincadeira era: quem levar os índios 

leva o Cade. Fazia todo sentido que a Funai 

ficasse no Ministério da Justiça porque é uma 

questão de direitos humanos. E aí disseram que a 

concorrência não tinha nada que ver com direito. 

Eu disse: ―tem sim, direito da concorrência‖, que 

era uma expressão nova para a época. 

 

Não obstante, como sucedâneo dos ditames Constitucionais 

Brasileiros de 1988, em vista de momento de liberação dos mercados 

internos após a queda do Muro de Berlim, em 1989, e da desconstituição 

da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), em 1990; 

conforme a política econômico-financeira institucionalizada no Brasil, 

segundo abertura comercial implementada pelo ex-Presidente da 

República Fernando Collor de Melo, no período, e as políticas de 

estabilização monetária e de aquecimento da economia nacional 

iniciadas em 1994 pelo, então, Ministro da Fazenda, Fernando Henrique 

Cardoso, surgiram outras legislações que objetivaram regulamentar a 

concorrência no Brasil, tais como a Lei n. 8.158, de 8 de janeiro de 1991 

e, posteriormente, a Lei n. 8.884, de 11 de junho de 1994.  
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A Lei n. 8.158/91 viabilizou a celeridade do procedimento 

administrativo que visava a apuração das violações à ordem econômica, 

com a criação da Secretaria Nacional de Direito Econômico (SNDE), 

vinculada ao Ministério da Justiça, determinando que referido Órgão 

desse ao CADE ―suporte pessoal e administrativo‖. A competência da 

SNDE foi definida no artigo 1º da Lei (BRASIL, 1991): 

 
Art. 1º Compete à Secretaria Nacional de Direito 

Econômico (SNDE), do Ministério da Justiça, 

apurar e propor as medidas cabíveis com o 

propósito de corrigir as anomalias de 

comportamento de setores econômicos, empresas 

ou estabelecimentos, bem como de seus 

administradores e controladores, capazes de 

perturbar ou afetar, direta ou indiretamente, os 

mecanismos de formação de preços, a livre 

concorrência, a liberdade de iniciativa ou os 

princípios constitucionais da ordem econômica.  

 

CADE e SNDE, então, passaram a atuar em conjunto. Era o 

início do que, mais tarde, se convencionou chamar de Sistema Brasileiro 

de Defesa da Concorrência. Ao primeiro, cabia o julgamento e, à 

segunda, a instrução dos processos. Sobre o resultado dessa parceria, 

Paula A. Forgioni (2014, p. 121) comenta: ―[...] o incremento da 

qualidade técnica das decisões emanadas pelo CADE sob a égide da 

nova lei foi sensível, e várias práticas julgadas [...] de sorte que se tem, 

mais uma vez, ciência da existência de uma ‗autoridade antitruste‘ no 

Brasil.‖ 

Adicionalmente, a Lei em referência adotou o regime de 

análise a posteriori de atos de concentração econômica, transferindo à 

SNDE a responsabilidade de analisá-los. Ademais, previa a legislação 

em destaque que os atos a serem apresentados para aprovação da SNDE 

eram todos aqueles cujo potencial lesivo à concorrência se apresentasse, 

fugindo-se do rol taxativo das alíneas do artigo 74 da Lei n. 4.137, de 

1962. Foi, também, incluído critério para que se pudesse aferir a 

lesividade da concentração, qual seja, a detenção de participação de ao 

menos 20% do mercado afetado pelas partes de uma operação, caso em 
que a notificação era obrigatória. Senão veja-se: 

 
Art. 13. O art. 74 da Lei nº 4.137, de 10 de 

setembro de 1962, passa a vigorar com a seguinte 

redação: "Art. 74. Os ajustes, acordos ou 
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convenções, sob qualquer forma manifestados, 

que possam limitar ou reduzir a concorrência 

entre empresas, somente serão considerados 

válidos desde que, dentro do prazo de trinta dias 

após sua realização, sejam apresentados para 

exame e anuência da SNDE, que para sua 

aprovação deverá considerar o preenchimento 

cumulativo dos seguintes requisitos: a) tenham 

por objetivo aumentar a produção ou melhorar a 

distribuição de bens ou o fornecimento de 

serviços ou propiciar a eficiência e o 

desenvolvimento tecnológico ou econômico ou 

incrementar as exportações; b) os benefícios 

decorrentes sejam distribuídos eqüitativamente 

entre os seus participantes, de um lado, e os 

consumidores ou usuários finais, do outro; c) não 

sejam ultrapassados os limites estritamente 

necessários para que se atinjam os objetivos 

visados; d) não implique a eliminação da 

concorrência de uma parte substancial do mercado 

de bens ou serviços pertinentes. [...]. § 2º Incluem-

se nos atos de que trata o ―caput‖, aqueles que 

visem a qualquer forma de concentração 

econômica, seja através de fusão ou incorporação 

de empresas, constituição de sociedade para 

exercer o controle de empresas ou qualquer outra 

forma de agrupamento societário ou concentração 

econômica, cuja conseqüência implique a 

participação da empresa ou grupo de empresas 

resultante, em vinte por cento de um mercado 

relevante de bens ou serviços. (BRASIL, 1991). 

 

Em 1994, após o lançamento do Plano Real, foi promulgada a 

Lei 8.884, momento a partir do qual a atuação do Poder Executivo na 

área do Antitruste passou a se dar de forma mais linear, identificando-se, 

nos 17 anos de vigência dessa Lei, grande progresso do Direito da 

Concorrência no País. 

A SNDE, criada em 1991, passou a chamar-se Secretaria de 

Direito Econômico (SDE), também vinculada ao Ministério da Justiça, 

sendo que tal Órgão, em conjunto com a Secretaria de 

Acompanhamento Econômico (SEAE), do Ministério da Fazenda – 

criada em 1995 por meio da Medida Provisória n. 813 –, e o CADE, 

formavam o SBDC, esse, por sua vez, encarregado de promover a 
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política de defesa da concorrência no Brasil. Nessa estrutura, competia 

ao CADE julgar os processos administrativos relativos a condutas 

anticompetitivas e aos atos de concentração submetidos à sua 

aprovação, os quais eram instruídos pela SDE e pela SEAE, por meio de 

pareceres técnicos não vinculativos. 

A Lei em referência, ao revogar a antiga Lei n. 4.137/62, 

transformou o CADE em autarquia vinculada ao Ministério da Justiça, 

com jurisdição em todo o território nacional, tornando-o autônomo 

administrativamente, além de beneficiário de destinação orçamentária 

própria. Com isso, houve significativo aumento na quantidade – o 

CADE passou a contar, por exemplo, com seis Conselheiros, e não mais 

quatro, como definido na Lei n. 4.137/62 – e qualidade do corpo técnico 

do Órgão Antitruste, o que fez com que o nível de suas decisões também 

aumentasse. Em resposta, o Poder Judiciário passou a respeitar mais as 

decisões do CADE, o Ministério Público Federal começou a atuar de 

forma mais contundente na proteção do interesse público e o gosto 

acadêmico pelo Direito da Concorrência aumentou substancialmente 

(FORGIONI, 2014, p. 123).  

Consectário lógico, as regras que norteavam o Direito da 

Concorrência no Brasil passaram a ser de conhecimento geral, e práticas 

que antes, já regulamentadas, eram ignoradas pelos agentes econômicos, 

passaram a ser respeitadas. Sobre o tema, Paula A. Forgioni (2014, p. 

123) esclarece: 

 
Não obstante os textos normativos anteriores 

previssem a necessidade da apresentação dos atos 

de concentração para aprovação do CADE, 

inexistia regulamentação a respeito e nenhuma 

empresa sequer se preocupava com essa 

―formalidade‖. [...] atualmente não há advogado 

especializado em fusões e aquisições que 

desconheça tal obrigação e os riscos envolvidos 

em seu eventual descumprimento. [...]. Antes do 

ano 2000, no Brasil, não se via qualquer 

consciência da ilicitude em relação aos cartéis, ou 

seja, muito embora expressamente proibidos pelos 

textos normativos, a grande maioria dos agentes 

econômicos não entendia que ajustes com os seus 

concorrentes poderiam ser ilícitos. Nada a se 

estranhar, pois essas associações chegavam até 

mesmo a ser incentivadas pelo governo em vários 

setores da economia. O quadro atual é 
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completamente diverso, com a modificação da 

percepção do empresariado em relação às práticas 

colusivas. 

 

Quanto ao direito material, a Lei foi construída com base em 

três pilares: atuação preventiva, via controle de concentrações, atuação 

repressiva, via controle de condutas, e atuação educativa, via promoção 

da cultura da concorrência.  

No que se refere ao controle de condutas, destaca-se, entre 

outros pontos relevantes, que a Lei não condenava as infrações per se, 

mas, tão somente, aquelas condutas cujo efeito culminasse em abuso do 

poder econômico caracterizado pela eliminação da concorrência, 

dominação de mercados, aumento arbitrário de preços e exercício 

abusivo da posição dominante.  

Quanto ao controle de estruturas, por sua vez, a Lei retornou 

ao CADE a palavra final sobre a matéria; tornou obrigatória a 

notificação de atos de concentração que envolvessem empresas ou 

grupos empresariais com faturamento igual ou superior a R$ 

400.000.000.00 (quatrocentos milhões de reais) ou que resultassem no 

controle de 20% do mercado; e, ademais, adotou sistema de análise 

posterior, em que as empresas poderiam submeter o negócio à análise do 

Órgão Antitruste até 15 (quinze) dias após a sua consumação, sob pena 

de aplicação de multa pecuniária e abertura de processo administrativo. 

É o que dispõe o artigo 54 da Lei em referência (BRASIL, 1994):  

 
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 SPE.  

 

No entanto, o sistema de notificação posterior mostrou-se 

ineficaz. É que as partes envolvidas no ato de concentração já haviam 

trocado todo o tipo de informações quando da análise do caso pelo 

CADE, de forma que, no caso de eventual negativa por parte do Órgão 



71 

 

 

Antitruste, a concorrência já estaria completamente abalada. É o que 

reconhece Amanda Athayde Linhares Martins (2012, p. 60):  

 
[...] todos os atos durante o processo de 

negociação (diálogos, comunicações e troca de 

informações etc.) pareciam ter um ‗salvo 

conduto‘, pois estariam abarcadas pelo ‗manto 

sagrado‘ das negociações para a realização do ato 

de concentração. 

 

Não bastasse, havia, ainda, o problema da morosidade da 

análise dos atos – porquanto os agentes econômicos, já integrados, 

agiam com descaso em relação ao envio da documentação solicitada 

pelo Órgão Antitruste –; sem falar, ademais, na dificuldade em se 

reverter uma concentração já consumada
28

, o que fazia com que 

discussões se arrastassem por anos no Poder Judiciário
29

.  

Assim, em 2011, a Sra. Dilma Rousseff, então Presidenta da 

República, sancionou a Lei n. 12.529, de 30 de novembro de 2011 – que 

não revogou a Lei anterior, mas modificou-a em vários dos seus 

aspectos –, com objetivo de alcançar a modernização estrutural na 

defesa da concorrência, que já esbarrava nos limites da legislação até 

então existente. Referida Lei, frisa-se, instituiu regras importantes para o 

                                                 

28
  Tanto que, em 2010, a OCDE (2010, p. 82; 84), ao promover a revisão da 

Legislação Concorrencial da época, identificou que um dos principais 

problemas da Legislação Antitruste Brasileira era que ―Apesar de terem 

ocorrido melhorias substanciais no processo de análise de atos de 

concentração, o Sistema continua padecendo da ausência de notificações 

prévias. O resultado são longos períodos de análise de atos de concentração 

sujeitos ao procedimento ordinário e maiores obstáculos para a imposição de 

remédios estruturais pelo CADE quando as fusões forem consideradas 

anticoncorrenciais.‖ E propôs, como recomendação para aprimorar o seu 

funcionamento, ―Modificar o processo de notificação e revisão do ato de 

concentração para: Estabelecer um sistema de notificação prévia.‖ 
29

   É o caso, por exemplo, da aquisição de Chocolates Garoto pela Nestlé (Ato 

de Concentração n. 08012.001697/2002-89, julgado em 04.02.2004), cuja 

operação foi finalizada e submetida à análise do CADE no ano de 2002. O 

Órgão Antitruste, em decisão inédita, anulou o negócio e as partes, 

inconformadas, levaram o caso ao Poder Judiciário no ano de 2005, onde o 

imbróglio perdurou por muitos anos. Somente no ano de 2016 a Nestlé 

propôs uma solução para o conflito, a qual foi homologada pela Autoridade 

Concorrencial. 
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Direito Antitruste Brasileiro e que permanecem vigentes até os dias 

atuais. 

 

2.5 AS PRINCIPAIS INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N. 

12.529/2011: A REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA BRASILEIRO 

DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA 

 

A Lei n. 12.529, de 2011, também conhecida como Lei de 

Defesa da Concorrência (LDC) trouxe grandes avanços institucionais 

para o SBDC, ao extinguir a SDE do Ministério da Justiça. Referido 

Sistema passou a ser composto por dois órgãos: o CADE e a SEAE. O 

CADE absorveu a competência de instruir os processos administrativos 

de apuração de infrações à Ordem Econômica e de análise de atos de 

concentração, as quais pertenciam à SDE e SEAE, anteriormente, o que 

fez com que se tornasse o principal Órgão do SBDC. À SEAE, coube, 

unicamente, promover a advocacia da concorrência. 

A composição do CADE foi alterada, sendo, agora, 

constituído pelo Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, pela 

Superintendência-Geral (SG) e pelo Departamento de Estudos 

Econômicos (DEE): O Tribunal, já existente ao tempo da Lei n. 

8.884/94, manteve a sua principal competência praticamente inalterada, 

sendo que lhe compete, basicamente, o julgamento dos processos 

administrativos de repressão ao abuso do poder econômico e análise dos 

atos de concentração; à SG cabe o desempenho de grande parte das 

funções que eram de responsabilidade da SDE e da SEAE, como a 

investigação e a instrução de processos submetidos à apreciação do 

Órgão; por fim, ao DEE, compete elaborar estudos e pareceres 

econômicos, zelando pelo rigor e atualização técnica e científica das 

decisões do Órgão. 

Referida Lei alterou, ademais, o valor mínimo das multas a 

serem aplicadas às empresas no caso de condenação por infração à 

ordem econômica, que variam, atualmente, de 0,1% a 20% do 

faturamento da empresa. A nova sistemática aumentou a capacidade do 

Conselho de estabelecer, a partir de critérios claros, penalidades 

adequadas e proporcionais para a efetivação da política de combate a 

condutas anticompetitivas.  

Apesar disso, a principal alteração legislativa trazida à baila 

pela LDC foi a adoção do sistema de análise prévia de atos de 

concentração econômica, que alinhou as regras Brasileiras às práticas 

internacionais mais usuais. 
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2.6 O CONTROLE PRÉVIO DE ESTRUTURAS E A PRÁTICA 

INFRACIONAL A ORDEM ECONÔMICA DENOMINADA GUN 

JUMPING 

 

A LDC, em seu artigo 88, parágrafos 2º e 3º, convencionou 

que, em determinadas situações – que combina parâmetros de 

faturamento e territorialidade, com a necessidade de existência de ato de 

concentração –, haverá o controle prévio obrigatório
30

 da integração 

econômica pelo CADE, de forma que nenhuma ação que configure 

concentração poderá ser consumada até a autorização final
31

 pelo Órgão 

Antitruste Brasileiro: 

 
Art. 88. Serão submetidos ao Cade pelas partes 

envolvidas na operação os atos de concentração 

econômica em que, cumulativamente: [...]. § 2
o
 O 

controle dos atos de concentração de que trata 

o caput deste artigo será prévio e realizado em, no 

máximo, 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar 

do protocolo de petição ou de sua emenda. § 3
o
 Os 

atos que se subsumirem ao disposto 

no caput deste artigo não podem ser consumados 

                                                 

30
    Com o advento da LDC, o controle de estruturas passou a ser 

obrigatoriamente prévio. Fala-se em obrigatoriedade, porque o artigo 54, § 

4º, da Lei n. 8.884/94, já previa a possibilidade de a notificação se dar de 

forma antecipada à concretização do negócio, ou até 15 (quinze) dias úteis 

após a sua realização, dependendo do juízo de conveniência das partes. 

Veja-se (BRASIL, 1994): ―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‖. 
31

   A decisão proferida pelo CADE, sobre a concessão ou rejeição de um ato de 

concentração, é vinculante para o órgão, e somente pode ser revista nos 

casos previstos em Lei. É o que dispõe o artigo 91 da Lei 12.529 (BRASIL, 

2011): ―A aprovação de que trata o art. 88 desta Lei poderá ser revista pelo 

Tribunal, de ofício ou mediante provocação da Superintendência-Geral, se a 

decisão for baseada em informações falsas ou enganosas prestadas pelo 

interessado, se ocorrer o descumprimento de quaisquer das obrigações 

assumidas ou não forem alcançados os benefícios visados‖. 
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antes de apreciados, nos termos deste artigo e do 

procedimento previsto no Capítulo II do Título VI 

desta Lei, sob pena de nulidade, sendo ainda 

imposta multa pecuniária, de valor não inferior a 

R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) nem superior a 

R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), a 

ser aplicada nos termos da regulamentação, sem 

prejuízo da abertura de processo administrativo, 

nos termos do art. 69 desta Lei (BRASIL, 2011). 

 

Da Portaria Interministerial n. 994, de 30 de maio de 2012, 

extraem-se os parâmetros financeiros para a notificação obrigatória, que 

determina que pelo menos um dos grupos envolvidos na operação tenha 

registrado, no último balanço, faturamento bruto anual ou volume de 

negócios total no País, no ano anterior à operação, equivalente ou 

superior a R$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais); 

e que pelo menos um dos outros grupos envolvidos na operação tenha 

registrado, no último balanço, faturamento bruto anual ou volume de 

negócios total no País, no ano anterior à operação, equivalente ou 

superior a R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais): 

 
Art. 1º Para os efeitos da submissão obrigatória de 

atos de concentração a análise do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica - CADE, 

conforme previsto no art. 88 da Lei 12.529 de 30 

de novembro de 2011, os valores mínimos de 

faturamento bruto anual ou volume de negócios 

no país passam a ser de: I - R$ 750.000.000,00 

(setecentos e cinqüenta milhões de reais) para a 

hipótese prevista no inciso I do art. 88, da Lei 

12.529, de 2011; e II - R$ 75.000.000,00 (setenta 

e cinco milhões de reais) para a hipótese prevista 

no inciso II do art. 88, da Lei 12.529 de 2011. 

(CADE, 2012a). 

 

Os parâmetros financeiros supracitados são cumulativos, de 

forma que, se uma empresa com faturamento superior a setecentos e 

cinquenta milhões de reais adquirir o controle de outra que fatura menos 
do que setenta e cinco milhões, não precisará pedir autorização ao 

CADE para levar a efeito a concentração econômica. 

O critério relativo à existência de ato de concentração, por sua 

vez, é trazido pelo artigo 90 da LDC, que elenca as principais formas 

societárias e contratuais por meio das quais se expressam as 
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concentrações econômicas no mercado: São as fusões, aquisições, 

incorporações, contratos associativos, consórcios ou joint ventures: 

 
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. (BRASIL, 2011) 

 

A questão territorial está descrita no artigo 2º da LDC, sendo 

certo que deverão ser notificadas ao CADE as operações realizadas no 

Brasil, ou que possam produzir efeitos no território nacional. Senão 

veja-se: ―Aplica-se esta Lei, sem prejuízo de convenções e tratados de 

que seja signatário o Brasil, às práticas cometidas no todo ou em parte 

no território nacional ou que nele produzam ou possam produzir 

efeitos.‖ 

A adoção de um sistema de análise de atos de concentração 

tem por justificativa a necessidade de prevenção ao desenvolvimento de 

estruturas de mercado que possam levar um agente econômico a formar 

poder de mercado tal, que o permita agir de forma independente e com 

indiferença com relação aos seus concorrentes, abusando de sua 

condição, em prejuízo a demais competidores e aos consumidores. A 

adoção de um sistema de controle prévio das integrações entre agentes 

econômicos, por sua vez, está em consonância com as principais 

jurisdições concorrenciais do mundo, e sua adoção encontra respaldo 

nas dificuldades de se anular os efeitos de uma integração já consumada, 

na hipótese de reprovação da mesma por parte da Autoridade Antitruste 

ou mesmo caso haja desistência do negócio por parte dos agentes 
econômicos envolvidos. Sobre o tema, Ana Frazão (2017, p. 124) 

estabelece: 

 
O controle prévio é considerado o mais adequado 

pelas principais jurisdições concorrenciais do 
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mundo, como é o caso dos Estados Unidos e da 

Europa. São motivos que o justificam a proteção 

da livre concorrência e a perspectiva de se 

evitarem danos irreparáveis ou de difícil 

reparação, bem como contornar as dificuldades de 

se ter que anular efeitos de uma operação já 

consumada na hipótese de uma reprovação. 

 

 É, também, o que reconhece Ciro Gomes, quando da 

exposição dos motivos para a alteração da Lei n. 8.884/94, no Projeto de 

Lei n. 3.937 (BRASIL, 2004):  

 
A introdução do regime de exame prévio dos atos 

de concentração constitui uma das principais 

alterações da Lei. A reversão de operações já 

realizadas pode ser excessivamente custosa, pois, 

após um certo tempo, as fronteiras entre duas ou 

mais empresas fundidas tendem a deixar de ser 

claras. 

 

São, também, motivos normalmente utilizados para justificar a 

adoção do sistema de análise prévia de atos de concentração econômica, 

o fato de (i) o custo de monitoramento de eventuais condutas 

anticompetitivas que possam ser levadas a efeito pelo agente dominante 

ser muito alto; (ii) a eficácia do controle de condutas ser limitada, por 

conta da assimetria de informações entre autoridade e agentes privados; 

(iii) a concentração econômica poder gerar efeitos negativos que não são 

passíveis de sancionamento ex post pela Autoridade Antitruste no 

contexto de controle de condutas – como é o caso, por exemplo, do 

aumento unilateral de preços levado a efeito pelo agente econômico 

fusionado que passou a deter posição dominante e que é seguido pelos 

demais concorrentes de um mercado (MORGULIS, 2017, p. 25–26). 

Certo é que, após a adoção do sistema de controle prévio 

instituído pela LDC, de acordo com o artigo 88, § 4º, da LDC, as partes 

devem manter preservadas as condições de concorrência entre si até a 

aprovação do ato de concentração pelo Órgão Antitruste, sob pena de 

aplicação das sanções previstas no § 3º deste artigo, ou seja, sob pena de 
se incorrer na prática infracional a ordem econômica correspondente à 

consumação prévia de atos de concentração (atitude conhecida pela 

expressão norte-americana Gun Jumping, que pode ser traduzida como 

―precipitar-se‖ ou ―queimar a largada‖ no vernáculo).  
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Para Richard Liebeskind (2003, p. 1), Gun Jumping nada mais 

é do que o termo utilizado  

 
[...] pelas agências antitruste federais [...] para se 

referir a uma variedade de ações que as partes 

integrantes de uma concentração possam incorrer 

antes do fechamento do processo de notificação 

para facilitar e acelerar a integração das empresas 

(Tradução nossa)
32

.  

 

Sobre o tema, prelecionam Eduardo Molan Gaban e Juliana 

Oliveira Domingues (2016, p. 136): 

 
[...] com o intuito de incorporar o modelo 

internacional (essencialmente EUA e UE) para o 

controle de estruturas, a LDC implementou a 

análise prévia – ou sistema de controle prévio – de 

operações empresariais, que passou a vigorar em 

29 de maio de 2012. No controle prévio, além do 

risco relativo ao mérito do negócio propriamente 

dito, isto é, de o CADE aprovar a operação com 

restrições ou de, no limite, rejeitar a operação, os 

agentes econômicos têm de enfrentar o risco de 

consumação prévia da operação, isto é, antes da 

decisão do CADE. A consumação prévia e 

irregular de negócio jurídico sujeito à aprovação 

prévia de autoridade antitruste é 

internacionalmente conhecida como ―gun 

jumping‖. Entende-se por ―gun jumping‖ (ou 

―jumping the gun‖) a prática de atos de 

consumação da operação antes da autoridade 

antitruste se pronunciar favoravelmente, ou não, à 

operação submetida à análise. 

 

O propalado Gun Jumping pode ocorrer em dois contextos 

distintos: trata-se do Gun Jumping processual, que se efetiva quando os 

agentes econômicos deixam de notificar ao Órgão Antitruste um ato de 

                                                 

32
    No original: “Gun-jumping” is the term used by the federal antitrust 

agencies (the Antitrust Division of the U.S. Department of Justice and the 

Federal Trade Commission) to refer to a variety of actions that merging 

parties might enter into prior to closing to facilitate the merger and expedite 

the integration of the companies.  
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concentração de subsunção obrigatória; ou o Gun Jumping substantivo, 

quando as partes iniciam o processo de coordenação de suas ações antes 

da consumação do ato de concentração econômica. É o que explicam 

Joe Winterscheid, Jon Dubrow e Carrie Amezcua (2010, p. 12):  

 
[...] primeiro, o Gun Jumping processual ocorre 

quando as partes de uma concentração não 

observam o dever de notificação obrigatória 

decorrente do controle prévio de estruturas e não 

atendem os requisitos impostos pelas leis de 

controle de concentração aplicáveis. Em segundo 

lugar, o Gun Jumping substantivo ocorre quando 

as partes de uma concentração são concorrentes e 

coordenam suas condutas antes da consumação 

real da transação. (Tradução nossa)
33

 

 

Assim, no primeiro caso, trata-se de falha quanto à 

determinação da necessidade de submissão do ato de concentração à 

análise do Órgão Antitruste, ou seja, existe erro ao enquadrá-lo nas 

hipóteses legais que tornam a notificação obrigatória; no segundo caso, 

os agentes econômicos incorrem em erro quanto à determinação dos 

limites para a sinergia antes da autorização do negócio pela Autoridade 

Concorrencial, ou seja, há erro quanto ao que, de fato, caracteriza a 

consumação do ato de concentração
34

 (MORGULIS, 2017, p. 56). 

Ocorre que, embora a Lei imponha a necessidade de 

autorização do CADE para a efetivação das concentrações econômicas 

que se enquadrarem nos requisitos mencionados nos artigos de lei acima 

transcritos, não apresenta, em seu bojo, critérios objetivos capazes de 

balizar a conduta das partes envolvidas nesse tipo de operação, adotando 

                                                 

33
   No original: [...] procedural gun jumping occurs when the merging parties 

fail to observe mandatory premerger notification and waiting 

period/clearance requirements under applicable merger control laws. 

Second, when the merging parties are competitors, gun jumping can occur 

as a form of substantive antitrust offence where the parties coordinate their 

competitive conduct prior to the actual consummation of the transaction. 
34

    O Gun Jumping processual ocorre fora do contexto da notificação 

obrigatória, já que a infração consiste justamente na falha em submeter 

tempestivamente o negócio ao crivo da Autoridade Antitruste; já o Gun 

Jumping substantivo ocorre durante o processo de análise da notificação 

obrigatória ou até mesmo antes da sua notificação à Autoridade 

Concorrencial (MORGULIS, 2017, p. 56). 
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tipificação aberta, genérica, ao prever, como infrações, a ―consumação‖ 

de uma operação e a ―alteração das condições de concorrência‖ 

previamente à aprovação do Órgão Antitruste, o que vem gerando 

dúvidas no ambiente institucional sobre o que, de fato, caracterizaria o 

ilícito. 

Ciente do problema, o CADE, através do RiCADE, tratou de 

regulamentar a matéria, determinando, no artigo 147, § 1º, do 

regramento, que as notificações dos atos de concentração devem ser 

protocoladas após a assinatura do contrato que vincule as partes e antes 

de consumado qualquer ato relativo à operação, bem como, estipulou, 

em seu § 2º, que os envolvidos no negócio devem manter as estruturas 

físicas e as condições competitivas inalteradas até o aval definitivo do 

Órgão Antitruste; manteve-se, assim, a imprecisão conceitual da prática 

ilícita: 

 
Art. 147. O pedido de aprovação de atos de 

concentração econômica a que se refere o art. 88 

da Lei nº 12.529, de 2011, será prévio. § 1º As 

notificações dos atos de concentração devem ser 

protocoladas, preferencialmente, após a assinatura 

do instrumento formal que vincule as partes e 

antes de consumado qualquer ato relativo à 

operação. § 2º As partes deverão manter as 

estruturas físicas e as condições competitivas 

inalteradas até a apreciação final do Cade, sendo 

vedadas, inclusive, quaisquer transferências de 

ativos e qualquer tipo de influência de uma parte 

sobre a outra, bem como a troca de informações 

concorrencialmente sensíveis que não seja 

estritamente necessária para a celebração do 

instrumento formal que vincule as partes (CADE, 

2018). 

 

Contudo, embora a notificação prévia em atos de 

concentração seja obrigatória, é sabido que o fator tempo é 

extremamente relevante para o sucesso desse tipo de negócio. Ademais, 

é importante lembrar que o processo de negociação que precede as 

integrações econômicas depende de um certo grau de intercâmbio e 

organização entre empresas, sem o qual não seria possível aferir a 

viabilidade do negócio, dificultando a efetivação das concentrações 

econômicas. 
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3 CAPÍTULO 2 AS CONCENTRAÇÕES ECONÔMICAS E A 

NECESSIDADE DE COORDENAÇÃO ENTRE EMPRESAS 

ENVOLVIDAS NO PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO QUE 

ANTECEDE ESSE TIPO DE OPERAÇÃO EMPRESARIAL 
 

A dinâmica do capitalismo e a economia globalizada 

determinam a criação constante de novos métodos, produtos e redes 

capazes de impulsionar os agentes econômicos rumo ao 

desenvolvimento e a inovação indispensáveis à fidelização de clientes e 

a conquista de novas fatias de mercado, sob pena de sucumbirem à 

grande pressão da concorrência, hoje fortalecida pelos grandes grupos 

econômicos e multinacionais: para alcançar tal objetivo, não raras vezes, 

as concentrações econômicas são adotadas como estratégia por parte 

dessas empresas. As integrações entre agentes econômicos, todavia, 

podem ser prejudiciais à concorrência – quando a empresa detentora de 

posição dominante abusar da sua condição em desfavor do mercado e 

dos consumidores, por exemplo – mas, geralmente, são benéficas à 

economia como um todo, proporcionando inovação e desenvolvimento, 

o que vem sendo historicamente reconhecido até mesmo por críticos da 

economia de mercado, conforme defendido por Marx (1985, p. 198): ―O 

mundo ainda estaria sem estradas de ferro, caso ficasse esperando até 

que a acumulação de capitais individuais alcançasse o tamanho 

requerido para a construção de uma ferrovia.‖ 

A conclusão desse tipo de negócio, todavia, acarreta custos, 

movimenta um número significativo de institutos jurídicos e, 

principalmente, exige esforço mútuo das partes. É que o processo de 

negociação que antecede os atos de concentração econômica depende de 

um certo grau de intercâmbio e organização entre empresas, as quais 

necessitam compartilhar informações e analisar riscos, com o objetivo 

de identificar os pontos fortes e fracos da operação, o que é feito através 

de uma due diligence ou outra forma de auditoria adotada pelas partes; 

bem como debater as condições do contrato, determinar preços e 

planejar o processo de conexão. Sem esses procedimentos, frisa-se, não 

seria possível aferir a viabilidade do negócio, e qualquer ato de 

concentração tornar-se-ia inviável, afetando a economia como um todo. 

Assim, no presente Capítulo, abordam-se aspectos relevantes 

relacionados aos atos de concentração, como conceito, causas, efeitos e 

a necessidade de ponderação entre os prejuízos e benefícios 

concorrenciais para a sua autorização. Apresenta-se, ademais, as 

espécies de estrutura de mercado conforme o grau de concentração 
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econômica, os tipos de integração entre empresas de acordo com o 

mercado relevante em que atuam, bem como as principais figuras 

societárias e contratuais através das quais os atos de concentração se 

expressam no mercado, para, ao final, demonstrar a necessidade de 

interação entre os agentes econômicos envolvidos nesse tipo de 

operação empresarial. 

 

3.1 OS ATOS DE CONCENTRAÇÃO: CONCEITO, CAUSAS, 

EFEITOS E A NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO ENTRE OS 

PREJUÍZOS E BENEFÍCIOS CONCORRENCIAIS PARA A SUA 

APROVAÇÃO 

 
Os atos de concentração podem ser conceituados como 

aglutinação de poder ou aumento da capacidade de alterar as condições 

de mercado por parte de um ou mais agentes econômicos, em 

decorrência de uma associação empresarial. Nas palavras de Paula A. 

Forgioni (2014, p. 401–402): 

 
Assim, no campo do antitruste, o termo 

concentração vem empregado para identificar 

várias situações que demonstram essa aglutinação 

de poder ou de capacidade de alterar as condições 

do mercado. A mais comum liga-se a situações 

em que os partícipes (ou ao menos alguns deles) 

perdem sua autonomia, como nas operações de 

fusão, incorporação etc. Há, também, 

concentração quando se dá a constituição de nova 

sociedade ou grupo econômico cujo poder de 

controle é compartilhado ou quando uma empresa 

adquire ativos ou parcela de patrimônio de outra. 

 

Assim, as concentrações de empresas nada mais são do que 

atos de associação empresarial realizados por meio da aquisição total ou 

parcial de títulos representativos de capital social (com direito a voto ou 

não), seja através da aquisição de direitos ou ativos, que provoque a 

substituição de órgãos decisórios independentes por um sistema 

unificado de controle empresarial, seja esse exercido ou não 

(CARVALHO, 1995, p. 91–92).  

A caracterização das operações de concentração econômica 

pressupõe, em regra, o preenchimento dos seguintes requisitos: (a) 

existam no mínimo dois agentes econômicos com autonomia decisória; 

(b) esses agentes se unifiquem para a formação de um único centro 
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decisório, seja ele constituído por uma das empresas participantes ou 

pela formação de um novo ente e; (c) tenha ocorrido modificação na 

estrutura proprietária ou de gestão de pelo menos um dos participantes 

do negócio
35

 (FORGIONI, 2014, p. 402).  

Essa alteração na estrutura das empresas, ademais, precisa ser 

duradoura, a ponto de tornar possível presumir que as partes integrantes 

do negócio passarão a atuar como se um único agente econômico 

fossem, do ponto de vista econômico, físico e jurídico
36

. É o que 

esclarece Calixto Salomão Filho (2007, p. 294):  

 
[...] para que ocorra uma concentração, 

fundamental é que se trate de uma operação que 

implique em mudanças duradouras na estrutura 

das empresas envolvidas. É necessário ainda, que 

a mudança estrutural torne possível presumir que 

essas empresas atuarão como um único agente do 

ponto de vista econômico em todas as operações 

econômicas por elas realizadas. (Grifo do autor). 

 

São diversos os fatores que podem compelir um agente 

econômico à realização de um ato de concentração, sendo impossível 

esgotar todos eles no presente esforço. Ademais, embora a justificativa 

econômica e/ou estratégica para a realização da operação seja objeto de 

análise pelo Órgão Antitruste para o fim de aprovar ou rejeitar um ato de 

concentração
37

, é sabido que o importante para o Direito da 

                                                 

35
   Nos contratos associativos, legítimos atos de concentração, nos termos do 

que dispõe o artigo 90, inciso IV, da Lei n. 12.529, de 2011, os agentes 

econômicos não perdem a autonomia dos seus centros decisórios, mas tem a 

sua liberdade limitada na medida em que se vinculam para atingir um 

escopo comum. Nesse tipo de concentração econômica ―As áleas não são 

comuns, mas interdependentes. Essas contratações são aptas a alterar as 

condições de mercado e, nessa medida, objeto de preocupação antitruste‖ 

(FORGIONI, 2014, p. 404). 
36

    Conforme ensina Calixto Salomão Filho (2007, p. 294), a ―mudança 

estrutural duradoura‖ é a principal característica dos atos de concentração e 

a que permite distingui-los das cooperações empresariais, onde existe 

apenas unicidade de certos comportamentos no mercado. 
37

   Trata-se do item ―III.5‖ do formulário (tanto do procedimento sumário como 

ordinário) para a notificação obrigatória de atos de concentração ao CADE. 

Veja-se: ―Descreva a justificativa econômica e/ou estratégica para a 

operação‖ (CADE, 2012b). 
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Concorrência não é exatamente o motivo institucional que levou à 

integração entre empresas, mas o efeito que ela vai gerar sobre o 

mercado, se positivo ou negativo. De qualquer forma, as integrações 

originadas de desígnios anticoncorrenciais, como as que visam à posição 

monopolista, por exemplo, tendem a gerar efeitos nocivos à 

concorrência, e vice-versa, decorrendo daí a utilidade de se explorar 

alguns dos principais motivos que ensejam a realização de atos de 

concentração. 

Assim, dentre as causas que podem trazer benefícios à 

concorrência
38

, tem-se que a operação pode viabilizar economias de 

escala e a maior eficiência na produção ou administração dos recursos 

produtivos. De fato, a possibilidade de redução do custo unitário de 

produção de bens ou serviços, o aumento da capacidade de investimento 

para a racionalização da produção, o desenvolvimento de novas 

técnicas, a inovação do produto e a maior capacidade competitiva 

internacional são as principais justificativas apresentadas ao CADE 

pelas empresas participantes de atos de concentração.  

A concentração econômica pode, ainda, possibilitar a entrada 

de um agente econômico em um novo mercado ou a expansão das suas 

operações. É que, embora a opção mais benéfica para a economia como 

um todo, em princípio, seja a entrada ou a expansão independente dessa 

empresa no mercado, sem a eliminação de um concorrente, existem 

situações em que a compra de um negócio em andamento pode ter 

efeitos positivos, dinamizando a competição e a inovação do mercado 

envolvido. Ademais, costuma ser mais fácil, do ponto de vista 

financeiro, adquirir um negócio pronto, do que iniciar qualquer 

atividade do zero. 

O agente econômico pode, outrossim, pretender comprar o 

ativo da outra empresa, e não necessariamente a atividade em si. Em 

outras palavras, o adquirente pode estar interessado no pessoal 

especializado, patentes, direitos de propriedade intelectual e outros 

privilégios da empresa adquirida, e não, necessariamente, no seu 

controle. 

O ato de concentração pode ter em vista, também, a 

preservação das atividades de uma das empresas envolvidas na 

                                                 

38
 As principais causas aqui apontadas para a motivação das integrações 

econômicas são um resumo daquelas identificadas por Paula A. Forgioni 

(2014, p. 406–408) e por Ana Maria de Oliveira Nusdeo (2002, p. 26–27).  
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operação. Isso porque o empresário que está encerrando as suas 

atividades pode ter motivos para querer deixar outros bens, que não a 

empresa, para os seus herdeiros. Ademais, a venda de uma empresa 

pode ser mais vantajosa do que a decretação da sua falência
39

 ou os 

reiterados conflitos entre sócios ou acionistas, por exemplo. 

Existem outros fatores positivos que impulsionam os agentes 

econômicos a optar pela concentração empresarial, tais como: os ganhos 

ou economias tributárias; tratar-se de uma opção de investimento de 

capital; fazer parte de uma estratégia empresarial; ou, ainda, expandir 

áreas de atuação com o desígnio de diminuição dos riscos da atividade. 

Por fim, tem-se que a operação de concentração pode tender 

única e exclusivamente ao arrefecimento da concorrência entre os 

agentes econômicos. São aquelas situações em que o escopo do agente 

econômico ao unificar-se com o concorrente nada mais é do que o 

domínio de mercado ou a tão almejada situação de monopólio. Esse tipo 

de concentração se mostra altamente prejudicial à concorrência, 

porquanto, não raras vezes, a empresa adquirente pretende, 

simplesmente, ―sucatear‖ a adquirida, ou seja, retirá-la do mercado e 

tomar o seu market share. 

Os efeitos que os atos de concentração provocam na economia 

são variados. De um lado, o processo de concentração pode gerar o 

comprometimento do funcionamento normal do mercado, pois viabiliza 

a aglomeração de poder nas mãos de poucos agentes econômicos, os 

quais, não raras vezes, abusam dessa condição, dando azo ao exercício 

abusivo de posição dominante ou do poder econômico, práticas vedadas 

pelo artigo 36 da Lei n. 12.529/2011 (BRASIL, 2011), in verbis: 

 
Art. 36. Constituem infração da ordem 

econômica, independentemente de culpa, os atos 

sob qualquer forma manifestados, que tenham por 

                                                 

39
  A Lei n. 11.101, de 2005, prevê expressamente a possibilidade de a 

recuperação judicial se dar por meio de um ato de concentração econômica. 

É o que dispõe o artigo 50, incisos II e III, in verbis: ―Art. 50. Constituem 

meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, 

dentre outros: [...]. II – cisão, incorporação, fusão ou transformação de 

sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, 

respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente; III – 

alteração do controle societário; [...]‖ (BRASIL, 2005). 
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objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, 

ainda que não sejam alcançados: I - limitar, 

falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre 

concorrência ou a livre iniciativa; II - dominar 

mercado relevante de bens ou serviços; III - 

aumentar arbitrariamente os lucros; e IV - exercer 

de forma abusiva posição dominante. 

 

A título de exemplo, o próprio Guia de análise de atos de 

concentração horizontal (CADE, 2016a, p. 8) aponta alguns dos 

principais efeitos negativos gerados pelos atos de concentração. São 

eles: elevação de preços aos consumidores; diminuição da quantidade, 

qualidade e/ou variedade de produtos ou serviços a um dado preço; 

contração do ritmo de inovações com relação aos níveis que vigoravam 

antes da operação, etc.  

Em contrapartida, a concentração de renda na mão de poucos 

pode significar a obtenção de resultados que, em princípio, não seriam 

alcançados, ou o seriam de forma muito lenta, caso o capital 

permanecesse pulverizado. É o que preleciona Paula A. Forgioni (2014, 

p. 408–409): 

 
O processo de concentração econômica é capaz de 

levar a maior grau de eficiência, proporcionando 

inovação, desenvolvimento tecnológico e 

benefícios para os consumidores. A concentração 

de capitais pode fomentar a economia de escala e 

proporcionar o aproveitamento de sinergias em 

benefício da sociedade. 

 

Dentre os efeitos positivos que as operações de concentração 

são capazes de gerar, o Guia de análise de atos de concentração 

horizontal (CADE, 2016a, p. 8) aponta para os seguintes: incrementos 

de produtividade e competitividade derivados dos ganhos de eficiências 

específicas do negócio; melhorias na qualidade e aumento na 

diversidade dos produtos; introdução de novas tecnologias, etc.  

Assim, um paradoxo se apresenta: ao mesmo tempo em que a 

concentração de capital é vista como fator de instabilidade do sistema, é, 
também, extremamente útil, e porque não dizer indispensável, ao 

progresso e à eficiência do sistema produtivo (FORGIONI, 2014, p. 

412–413). Como não é possível definir se um ato de concentração é 

prejudicial ou benéfico à concorrência per se, a resposta para o dilema 

supracitado pressupõe análise caso a caso, mediante o cotejo de efeitos 
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negativos à concorrência com as implicações positivas à economia, para 

o fim de identificar qual deles prepondera. É o que preleciona Ana 

Maria de Oliveira Nusdeo (2002, p. 26–27): 

 
As operações de concentração, num sentido geral, 

constituem um exercício do direito da livre 

iniciativa, básico à organização do sistema de 

mercado. Enquanto tais, tendem a permitir o fluxo 

dos recursos econômicos de um emprego menos 

eficiente para outro mais produtivo e dinâmico da 

economia. Assim, o fato de os atos de 

concentração produzirem, frequentemente, efeitos 

positivos à economia torna mais complexa sua 

regulação jurídica. De fato, se fossem 

predominantes seus efeitos nocivos as normas de 

direito antitruste poderiam prever uma proibição 

absoluta. No entanto, em decorrência da sua 

utilidade e imprescindibilidade à economia de 

mercado, as operações de concentração exigem 

uma apreciação caso a caso, na qual os efeitos 

negativos à concorrência e os benefícios à 

economia como um todo sejam devidamente 

balanceados, segundo os critérios estabelecidos 

pelas diferentes legislações de proteção à 

concorrência. 

 

Essa apreciação casuística dos prejuízos à concorrência versus 
benefícios à economia é realizada em sede de controle de estruturas, 

constituindo uma das cinco fases do processo de análise dos atos de 

concentração pelo CADE
40

: trata-se da etapa correspondente à 

                                                 

40
   O processo de análise de atos de concentração envolve a análise de seu 

impacto sobre o mercado para determinar em que medida a concorrência 

pode ser comprometida. Essa análise, normalmente, é constituída de cinco 

etapas, de acordo com o Guia para análise de atos de concentração 

horizontal (CADE, 2016a, p. 9–10): ―(i) definição do MR; (ii) análise do 

nível de concentração horizontal, que aponta se é possível que a nova 

empresa tenha condições de exercer o seu poder de mercado; (iii) avaliação 

da probabilidade do uso de poder de mercado adquirido por meio de maior 

concentração na operação, considerando variáveis como: a possibilidade de 

uma entrada tempestiva, provável e suficiente; o nível de rivalidade restante 

no mercado; (iv) avaliação do poder de compra existente no mercado ou 

criado pela operação, quando for o caso de se tratar do mercado de insumo; 
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―ponderação das eficiências econômicas inerentes ao ato de 

concentração‖
41

. De acordo com Paula A. Forgioni (2014, p. 423), o  

 
[...] CADE efetuará juízo de ponderação: 

considerará os prejuízos concorrenciais causados 

pela operação, mas também as suas eficiências, ou 

seja, os aspectos positivos para a economia, para 

os consumidores e para a sociedade em geral. 

 

O exame das eficiências econômicas é a única das etapas de 

análise do processo de notificação dos atos de concentração que 

efetivamente decorre de Lei. É que, de acordo com o artigo 88, § 5º, da 

LDC, são vedados os atos de concentração econômica que apresentem 

                                                                                                        

(v) ponderação das eficiências econômicas inerentes ao AC.‖ Registra-se, 

pois oportuno, que as etapas descritas, bem como os índices e metodologias 

utilizados pelo CADE na análise dos atos de concentração, não são fixos e 

nem definitivos, cabendo ao Órgão Antitruste avaliar a necessidade de 

percorrer novos caminhos ou complementar os já existentes na análise de 

cada ato de concentração, ainda mais quando existirem alternativas 

concorrentes igualmente plausíveis. O que importa, ao fim e ao cabo, é 

compreender a dinâmica concorrencial da operação, independente da 

maneira de concretizar esse objetivo. Sobre o tema, dispõe Ana Frazão 

(FRAZÃO, 2017, p. 138): ―Ao contrário do anterior, o Guia de 2016 

flexibiliza a necessidade de observância rigorosa das etapas de análise, 

reconhecendo, inclusive, suas limitações. Nesse sentido, declara que os 

passos descritos acima não são obrigatórios e dispensa a observância da 

sequência mencionada. Além disso, reconhece expressamente que o market 

share não constitui o único instrumento para avaliar a concentração 

horizontal, abrindo espaço para a adoção de métodos complementares ou 

alternativos (análise contrafactual e simulações) e para a consideração de 

outros fatores da análise (hipóteses de eliminação de agentes Maveriks, de 

mercado de dois lados, etc).‖ 
41

  A ponderação das eficiências econômicas inerentes ao ato de concentração 

constitui a quinta e última etapa da análise das concentrações por parte do 

Órgão Antitruste. Finalizada essa fase e identificado que os benefícios da 

operação superam os prejuízos da eliminação da concorrência, bem como 

que há distribuição de parte relevante desses benefícios para os 

consumidores (observância ao Princípio Retributivo), o CADE poderá 

aprovar o ato de concentração; do contrário, o Órgão Antitruste tem a opção, 

ainda, de aprová-lo com restrições. Todavia, quando os prejuízos advindos 

da eliminação da concorrência não puderem ser sanados por meio das 

propaladas restrições, a operação invariavelmente deverá ser reprovada.  
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os seguintes efeitos: eliminação da concorrência em parte substancial de 

mercado relevante; criação ou reforço de posição dominante; ou 

dominação de mercado relevante de bens ou serviços. Todavia, a Lei 

autoriza a aprovação desses mesmos atos, ainda que verificados efeitos 

anticoncorrenciais, desde que a operação tenha alcançado, cumulada ou 

alternativamente, o aumento da produtividade, competitividade, 

qualidade ou eficiência, o desenvolvimento tecnológico ou econômico; 

mas, também, que seja repassada aos consumidores parte relevante dos 

benefícios decorrentes da operação:  

 
Art. 88. Serão submetidos ao Cade pelas partes 

envolvidas na operação os atos de concentração 

econômica em que, cumulativamente: [...]. § 5
o
 

Serão proibidos os atos de concentração que 

impliquem eliminação da concorrência em parte 

substancial de mercado relevante, que possam 

criar ou reforçar uma posição dominante ou que 

possam resultar na dominação de mercado 

relevante de bens ou serviços, ressalvado o 

disposto no § 6
o
 deste artigo. § 6

o
 Os atos a que se 

refere o § 5
o
 deste artigo poderão ser autorizados, 

desde que sejam observados os limites 

estritamente necessários para atingir os seguintes 

objetivos: I - cumulada ou alternativamente: a) 

aumentar a produtividade ou a competitividade; b) 

melhorar a qualidade de bens ou serviços; ou c) 

propiciar a eficiência e o desenvolvimento 

tecnológico ou econômico; e II - sejam repassados 

aos consumidores parte relevante dos benefícios 

decorrentes (BRASIL, 2011).  

 

De acordo com a LDC, portanto, não basta a obtenção de 

eficiências, sendo necessária a repartição dos benefícios oriundos dos 

atos de concentração com os consumidores. Trata-se da positivação do 

Princípio a que Calixto Salomão Filho (2007, p. 205) convencionou 

chamar de ―Redistributivo‖, que garante que parte relevante dos 

benefícios decorrentes da operação seja revertida em favor dos 

consumidores, como forma de neutralizar os efeitos anticompetitivos 

oriundos do negócio (FRAZÃO, 2017, p. 131).  

A adoção desse Princípio na análise das concentrações 

econômicas está garantida, não apenas pela Legislação Antitruste, mas 
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também pelo Guia de análise de atos de concentração horizontal 

(CADE, 2016a, p. 46), que assim dispõe:  

 
[...] para que uma eficiência seja contabilizada no 

sentido de compensar os prováveis efeitos 

negativos ao bem-estar coletivo, não basta que 

gere reduções de custos, aumento de lucros ou 

outros benefícios que sejam incorporados 

unicamente pelas empresas fusionadas. Sendo a 

coletividade a titular dos bens jurídicos protegidos 

LDC, o art. 88, § 6º, II, coloca como condição 

para aprovação de um AC, com base em 

eficiências específicas do AC, que parte relevante 

dos benefícios decorrentes seja repassada aos 

consumidores. 

 

Para identificar se determinado ato de concentração gera 

eficiências que superem os efeitos negativos do negócio e, ademais, para 

se certificar de que parte relevante dos benefícios da operação seja 

repassada aos consumidores, nos termos do que determina a LDC, o 

CADE adota uma série de critérios na análise dos atos de concentração, 

os quais precisam restar devidamente preenchidos para que o mesmo 

possa ser aprovado. São eles: (i) a consideração exclusiva de benefícios 

prováveis e verificáveis
42

; (ii) a garantia de bem-estar do consumidor
43

; 

(iii) a identificação de eficiências específicas do ato
44

; e (iv) a 

ocorrência de externalidades positivas ou a eliminação das negativas
45

. 

                                                 

42
  De acordo com o Guia para análise dos atos de concentração horizontal 

(CADE, 2016a, p. 45), para fins de preenchimento desse requisito, não serão 

consideradas previsões especulativas ou cuja tempestividade e ocorrência 

não sejam devidamente comprovadas. 
43

   Não basta, para que seja contabilizada no sentido de compensar os prováveis 

efeitos negativos, que o ato de concentração gere eficiências inter partes, é 

necessário que os benefícios sejam distribuídos, também, aos consumidores 

(CADE, 2016a, p. 46). 
44

  Consideram-se passíveis de contabilização pelo Órgão Antitruste apenas as 

eficiências econômicas específicas, ou seja, aquelas que não poderiam ser 

obtidas de outra forma senão em virtude do ato de concentração. Ressalta-se 

que não são consideradas eficiências específicas da concentração aquelas 

que podem ser alcançadas, em um período inferior a 2 (dois) anos, por meio 

de alternativas factíveis, que envolvam menores riscos para a concorrência 

(CADE, 2016a, p. 46). Dentre as eficiências específicas do ato normalmente 
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Realizada essa análise e, constatando-se efeito líquido não-

negativo
46

 sobre o bem-estar econômico dos consumidores, o ato de 

concentração poderá ser aprovado pelo Órgão Antitruste
47

.  

                                                                                                        

alegadas pelas partes, citam-se: economias de escala/escopo, introdução de 

tecnologia mais produtiva, apropriação de externalidades positivas ou 

eliminação de externalidades negativas e geração de poder de mercado 

compensatório. 
45

 Por externalidades, entende-se os efeitos derivados de uma transação 

econômica sobre terceiros, estranhos ao negócio, das quais esse não tem 

nenhum controle. Quando positivas, as externalidades aumentam o bem-

estar do consumidor (por exemplo, reduzindo os custos de produção), do 

contrário, reduzem esse bem-estar (por exemplo, aumentando os custos de 

produção). A geração de externalidades positivas, a eliminação de 

externalidades negativas e a apropriação de externalidades podem ser 

consideradas eficiências específicas da concentração. Quando as partes 

alegarem a eliminação das externalidades negativas, o CADE analisará a 

possibilidade se de obter os mesmos ganhos por meio de outras políticas 

públicas, tendo em vista ser esse o objetivo de várias delas. Não sendo o 

caso, considerará que a eliminação de externalidades negativas é um 

incremento de eficiência específico da concentração (CADE, 2016a, p. 47–

48). 
46

  De acordo com o antigo Guia para análise econômica de atos de 

concentração horizontal (SEAE; SDE, 2001, p. 4), geram efeito líquido não-

negativo as seguintes concentrações: ―(a) que não gerarem o controle de 

uma parcela substancial de mercado; ou (b) que gerarem o controle de 

parcela substancial de mercado em um mercado em que seja improvável o 

exercício do poder de mercado; ou (c) que gerarem o controle de parcela 

substancial de mercado em um mercado em que seja provável o exercício do 

poder de mercado, mas cujos potenciais efeitos negativos, derivados da 

possibilidade de exercício do poder de mercado, não sejam superiores aos 

potenciais incrementos de bem-estar gerados pela concentração.‖ 
47

  Por esse motivo, a doutrina Antitruste se refere às eficiências como sendo 

matéria de defesa a ser invocada pelas partes. Sobre o tema, esclarece Ana 

Frazão (2017, p. 152): ―Por essas razões, fala-se na eficiência como defesa 

(efficiency defense) a ser invocada pelas partes. De fato, se a análise chegou 

à constatação de que o exercício de posição dominante é provável, tem-se aí 

uma espécie de presunção de ilicitude da operação, que apenas poderá ser 

afastada pela prova das eficiências que superem os efeitos negativos. Ainda 

que nem sempre os guias sejam claros quanto ao ônus da prova das 

eficiências, é certo que as partes têm um grande protagonismo nessa etapa. 

Daí por que, diante da assimetria informacional, a autoridade concorrencial 

apenas poderá analisar as eficiências que forem apresentadas e justificadas 

pelos agentes envolvidos na operação.‖ 
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Como visto, há uma evidente preocupação da LDC no sentido 

de prevenir a formação de estruturas de mercado demasiadamente 

concentradas – com exceção para os casos em que restar demonstrado 

que as eficiências superam os efeitos negativos do negócio e, ademais, 

que parte relevante dos benefícios da operação será distribuída aos 

consumidores. Isso acontece porque, quanto maior o nível de 

concentração identificado no mercado, mais elevadas são as chances de 

um único agente econômico conseguir agir com independência e 

indiferença com relação aos demais concorrentes, muitas vezes 

abusando dessa sua condição. Decorre daí, portanto, a necessidade de se 

delinear as espécies de estrutura de mercado de acordo com o grau de 

concentração econômica que eles apresentam.  

 

3.2 AS ESPÉCIES DE ESTRUTURA DE MERCADO CONFORME O 

GRAU DE CONCENTRAÇÃO ECONÔMICA 

 

A doutrina econômica identifica 4 (quatro) espécies de 

organização de mercados conforme o grau de concentração dos agentes 

econômicos: o mercado perfeitamente competitivo, o mercado 

imperfeitamente competitivo, o mercado oligopolizado e, por fim, o 

mercado monopolizado, os quais serão pormenorizadamente analisados 

a seguir.  

Todavia, antes de prosseguir com a análise do tema 

propriamente dito, torna-se necessário delinear os conceitos de poder de 

mercado e mercado relevante. Isso porque a formação das estruturas de 

mercado tem íntima relação com o exercício do poder de mercado, ou 

seja, com o poder de influenciar os preços, que se identifica em grau 

mínimo em mercados de concorrência perfeita; até chegar ao seu grau 

máximo em mercados monopolizados. O mercado relevante, por sua 

vez, é o espaço onde o poder de mercado pode ser levado a efeito. 

Assim, só é possível se falar em existência de poder de mercado se for 

delimitado, primeiramente, em qual espaço esse poder pode ser 

exercido. 

 

3.2.1 O mercado relevante 
 

Mercado relevante (MR) é aquele onde atua o agente 

econômico cujo comportamento está sendo analisado (FORGIONI, 

2014, p. 214). Em outras palavras, trata-se do universo físico-material 

onde se verifica o comportamento tido como lesivo à concorrência 
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(GABAN; DOMINGUES, 2016, p. 106) ou, aquele que pode ser afetado 

pela conduta unilateral da empresa resultante de um ato de 

concentração
48

. De acordo com Herbert J. Hovenkamp (2000, p. 100):  

                                                 

48
   A definição de mercado relevante é uma das etapas da análise prévia de atos 

de concentração econômica (etapa ―I‖), conforme disposto no Guia para 

análise de atos de concentração horizontal. No entanto, as Autoridades 

Antitruste têm apontado para a dispensabilidade, em algumas situações, da 

definição de mercado relevante, e adoção de outros critérios, como os 

aspectos anticompetitivos da operação, para avaliar a viabilidade de um ato 

de concentração. Isso porque a defesa da concorrência é o bem maior a ser 

alcançado, não podendo ela ficar adstrita a definição precisa do mercado 

relevante envolvido no negócio analisado, até mesmo porque tal conceito, 

não raras vezes, é de difícil identificação. Sobre o tema, dispõe o documento 

de trabalho do Departamento dos Estudos Econômicos (DEE) sobre a 

delimitação do mercado relevante (CADE, 2010, p. 30): ―Diante das 

inerentes dificuldades de aplicação do TMH e definição do mercado 

relevante, em casos onde há incertezas associadas com sua definição, é 

possível perceber no Guias de Análise internacionais e na prática de defesa 

da concorrência internacional um processo de direcionamento de análise de 

casos em defesa da concorrência para a efetiva e direta inferência sobre 

efeitos anticompetitivos ao invés da inferência analítica a partir de parcelas 

de mercado, ou seja, na discussão de effects based approach em contraste 

com o object based approach. Dito de outra forma, apesar de não 

cristalizada em guias de análise (que como o nome diz, são orientações de 

análise e não obrigações legais de procedimentos), deve-se considerar 

diferentes vertentes analíticas em defesa da concorrência, sem a 

dependência de um pilar único de definição precisa de mercado relevante, 

ou seja, sem que a conclusão da etapa de delimitação de mercado relevante 

seja condição necessária para a análise em defesa da concorrência.‖ Assim, 

a delimitação do mercado relevante deve ser entendida como instrumento de 

que dispõe a Autoridade Concorrencial para aferir a capacidade dos agentes 

econômicos de causar impacto no funcionamento do mercado por meio do 

ato de concentração investigado, mas não como um requisito para a 

aprovação ou rejeição do negócio. Essa instrumentalidade é reconhecida no 

Guia de análise de atos de concentração horizontal (2016a, p. 13), que 

admite a possibilidade de o CADE deixar em aberto o conceito de mercado 

relevante, ou não utilizar tal conceito, ainda que possível a sua identificação: 

―A delimitação de mercado é uma ferramenta útil, entretanto, não é um fim 

em si mesmo. A identificação dos possíveis efeitos competitivos envolve 

avaliar condicionantes que, por vezes, estão fora do mercado relevante pré-

definido. Assim, a delimitação do MR não vincula o Cade, seja porque é um 

mero instrumento de análise, seja porque o mercado é dinâmico.‖ 



93 

 

 

 
Um mercado relevante é um agrupamento de 

vendas de tal forma que, se essas vendas fossem 

feitas por uma única empresa, essa empresa teria o 

poder de elevar os preços acima do nível 

competitivo, a ponto de obter lucro sem perder 

tantas vendas. (Tradução nossa)
49

 

 

Assim, o MR é definido por meio da identificação do conjunto 

de agentes econômicos que reagem e limitam as decisões referentes a 

estratégias de preços, quantidades e qualidade dos produtos ofertados 

pelas empresas participantes de um ato de concentração empresarial
50

 

(CADE, 2016a, p. 13) ou, nas palavras de Paula A. Forgioni 

(FORGIONI, 2014, p. 215): ―[...] a busca do mercado relevante passa 

pela identificação das relações (concretas, ainda que potenciais) de 

concorrência que participa o agente econômico‖.  

Este MR apresenta dimensões de espaço e de produto: o MR 

geográfico é o espaço físico onde se travam as relações de concorrência 

que estão sendo consideradas, ou seja, é a área na qual o agente 

econômico é capaz de aumentar seus preços sem perder um grande 

número de clientes, que passariam a utilizar-se de um fornecedor 

alternativo localizado em outro espaço ou provocar a inundação da 

região por bens de outros fornecedores que produzem bens similares; já 

o MR material (ou mercado do produto) é aquele em que o agente 

econômico enfrenta a concorrência, considerando o bem ou serviço que 

oferece, isto é, levando em conta a necessidade do consumidor satisfeita 

pelo produto oferecido para verificar se ele está disposto a substituí-lo 

por outro – uma resposta afirmativa determina que ambos os produtos 

farão parte do mesmo mercado relevante material (FORGIONI, 2014, p. 

219;221). 

                                                 

49
  No original: A relevant market is some grouping of sales such that, if those 

sales were made by a single firm, that firm would have the power to raise 

prices above the competitive level without losing so many sales that the 

price increase would be unprofitable. 
50

   Esse método de delimitação do mercado toma por base a análise da 

elasticidade cruzada da demanda, que estuda os efeitos e as relações 

proporcionais entre a alteração no preço de um determinado produto e venda 

de um segundo produto, conforme se estudará mais a frente, com maior 

detalhe.  
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Levando em conta esses aspectos, o Documento de Trabalho 

do Departamento dos Estudos Econômicos (DEE) sobre a Delimitação 

de Mercado Relevante (CADE, 2010, p. 3), refere que a determinação 

do MR deve ser realizada da seguinte forma: 

 
Na definição do mercado relevante antitruste, 

limita-se o conjunto de empresas que geram 

forças competitivas frente a aumentos de preços 

pelas empresas em foco, ou seja, aquelas que 

participaram de um ato de concentração ou 

processo administrativo. Este mercado relevante 

apresenta dimensões de produto e espaço. [...]. 

Dito de outra forma, a questão chave explorada na 

definição do mercado relevante está na pressão 

competitiva de produtos ou de produtores 

substitutos, diferenciados por 4 características 

físicas e espaciais. Na eventualidade de um 

comportamento anticompetitivo de uma empresa 

ao obter maior poder de mercado, as rivais mais 

próximas (aquelas que estão no mercado 

relevante) serão aquelas que constrangerão tal 

iniciativa. Com isto, todo exercício de definição 

de mercado relevante passa pela avaliação do grau 

de substituição dos produtos em análise, seja pelo 

lado da demanda (como nos EUA) ou pela 

demanda e, em certo grau, oferta, como no caso 

da União Europeia e Grã-Bretanha. 

 

Existem algumas ferramentas econômicas que podem ser 

utilizadas para a delimitação do MR, dentre as quais, destaca-se o Teste 

do Monopolista Hipotético (TMH), por ser o mais utilizado pela 

Autoridade Antitruste Brasileira. Referido teste define o mercado 

relevante como sendo o menor grupo de produtos e a menor faixa 

territorial necessários para que um eventual monopolista consiga impor 

um pequeno, porém significativo e não transitório aumento dos preços 

(small but significant and non-transitory increase in price – SSNIP). De 

acordo com o Guia para análise de atos de concentração horizontal 

(CADE, 2016a, p. 17), o teste em referência funciona da seguinte forma: 
 

O instrumental analítico utilizado envolve a 

avaliação da reação do consumidor ao hipotético 

aumento de preços. A partir daí, procura-se aferir 

o grau de substitutibilidade entre bens ou serviços 
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para a definição do mercado relevante. Considera, 

inicialmente, os bens produzidos e vendidos pelas 

empresas participantes da operação e toda a 

extensão territorial em que essas empresas atuam. 

Passa-se, então, para conjuntos sequencialmente 

mais amplos de produtos e mercados geográficos 

até o momento em que se defina um mercado no 

qual seria possível um ―pequeno, porém 

significativo e não transitório‖ aumento dos 

preços (SSNIP) para um suposto monopolista 

destes bens nesta área. Se o resultado for tal que o 

suposto monopolista não considere o aumento de 

preços rentável, então será acrescentado à 

definição do MR o produto que for o seu mais 

próximo substituto e/ou adicionada à região de 

onde provêm os produtos em questão (seus 

substitutos próximos em dimensão espacial). O 

primeiro grupo de produtos e localidades 

identificado será o menor grupo de produtos e 

localidades necessário para que um suposto 

monopolista esteja em condições de impor um 

SSNIP, sendo este o MR delimitado, em sua 

dimensão geográfica e do produto. Caso exista 

informação suficiente, o Cade utiliza-se da 

metodologia da ―perda crítica‖ para implementar 

o TMH.  

 

Ressalta-se que, mesmo que não se utilize o TMH, a lógica do 

referido teste deve sempre ser utilizada para a delimitação do mercado 

relevante, isto é, deve-se tentar identificar os produtos e as regiões 

geográficas que possam limitar a capacidade de decisão do agente 

econômico que resultar da operação de integração, no que se refere a 

preços e quantidades. 

Assim, tem-se que o MR delimita-se pelas suas fronteiras com 

os demais mercados, sob duas perspectivas principais: a do produto 

(também conhecida como material ou substancial), considerando que 

cada bem concorre apenas com exemplares com os quais guardem 

alguma similaridade e pelos quais possam ser substituídos; e a 

geográfica, porque apenas podem concorrer produtos dentro de um 

espaço geográfico ao qual tenham acesso os consumidores (NUSDEO, 

A., 2002, p. 29).  

Nessas duas perspectivas – produto e geográfica – a MR leva 

em consideração mais dois aspectos, a possibilidade de substituição pelo 
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lado da demanda e da oferta. O primeiro guarda relação com a 

possibilidade de os consumidores substituírem o produto em questão por 

outro em caso de um aumento de preços; o segundo refere-se à 

possibilidade de novos produtores, atuantes em mercados contíguos, 

ingressarem no mercado onde o preço daquela mercadoria tenha sofrido 

aumento ou até mesmo que os próprios consumidores se dirijam a áreas 

geográficas vizinhas para adquiri-las (NUSDEO, A., 2002, p. 29). 

Por fim, deve ser observado que, embora se estabeleçam 

critérios para a delimitação do MR, a escolha por um ou outro método, 

bem como a sua aplicação, pode levar a diferentes resultados, ampliando 

ou restringindo o mercado em questão. A definição mais ampla do MR 

tende a descaracterizar a existência de poder de mercado, enquanto a sua 

delimitação mais restrita implicará a identificação de um poder de 

mercado superestimado. Isso acontece porque, conforme ensina Paula 

A. Forgioni (2014, p. 229) a definição de MR é uma das ―válvulas de 

escape‖ da Legislação Antitruste, sendo certo que, dependendo da 

solução mais adequada à concretização da política econômica almejada, 

logra-se delimitar o mercado relevante de forma instrumental. Sobre o 

tema, explica Ana Maria de Oliveira Nusdeo (2002, p. 30–31): 

 
Deve ser observado que, embora se estabeleçam 

critérios para a definição do mercado relevante, 

sua aplicação – e mesmo o próprio 

estabelecimento de critérios – pode levar a 

diferentes resultados, ora ampliando 

excessivamente o mercado em questão, ora 

restringindo-o. Em geral, sua delimitação mais 

ampla tende a descaracterizar a existência de 

poder de mercado, pois mais produtos serão tidos 

como sucedâneos. Ao contrário, sua delimitação 

muito estreita implicará a identificação de um 

poder de mercado possivelmente superestimado. 

A inexistência de critérios únicos de definição do 

mercado relevante e sua influência na análise da 

existência de poder de mercado propicia uma 

margem de discussão sobre suas fronteiras pelas 

partes envolvidas numa operação sob exame de 

autoridades antitruste e, mesmo, a divergência da 

doutrina com relação aos critérios mais acertados 

para a definição do mercado relevante. Nesse 

último caso, frequentemente, a discussão tende a 

um caráter ideológico. Assim, aqueles adeptos a 

uma política antitruste mais severa, confiantes na 
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necessidade de prevenir a concentração de poder 

de mercado, tenderão a defender critérios de 

definição do mercado relevante mais restritivos. O 

contrário se passará com os defensores de uma 

maior margem de liberdade econômica, que 

acreditam na possibilidade de concorrência 

mesmo em cenários de maior concentração 

econômica. 

 

A definição de MR guarda íntima relação com a identificação 

da reação de concorrentes e consumidores ao eventual poder de 

influenciar preços, capacidade atribuída àqueles agentes econômicos 

que detêm poder de mercado, conforme será estudado a seguir. 

 

3.2.2 O poder de mercado, a posição dominante e a parcela 

substancial de mercado 

 

O poder de mercado ou market power consiste no ato de uma 

empresa unilateralmente, ou de um grupo de empresas 

coordenadamente, aumentar os preços, diminuir a qualidade ou a 

variedade dos produtos ou serviços, ou ainda, reduzir o ritmo de 

inovações com relação aos níveis que vigorariam sob condições de 

concorrência irrestrita, por um período razoável de tempo, com a 

finalidade de aumentar seus lucros
51

 (SEAE; SDE, 2001, p. 4). Herbert 

                                                 

51
   De acordo com Calixto Salomão Filho (2007, p. 93), todavia, a capacidade 

de aumentar preços não é condição e, tampouco, característica necessária ao 

exercício de poder de mercado, já que empresas monopolistas podem estar 

cobrando preços tão altos que seja impossível aumentar ainda mais seus 

lucros, sob pena de os consumidores imigrarem para um substituto ou 

deixarem de consumir o produto. Pode acontecer, ademais, que uma 

empresa seja tão eficiente, que o poder de mercado se manifeste sob a forma 

de diminuição dos preços, com o objetivo de excluir os competidores do 

mercado, e mesmo assim obtenha certa margem de lucro; ou que essa 

mesma empresa decida manter seus preços altos, ocupar espaço menor no 

mercado, mas obter uma maior margem de lucro na venda de seus produtos. 

Assim, para o autor, ―[...] a definição teoricamente mais correta de poder no 

mercado não é a possibilidade de aumentar os preços, mas sim a 

possibilidade de escolher entre essas diferentes alternativas: grande 

participação no mercado e menor lucratividade ou pequena participação e 

maior lucratividade.‖  
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J. Hovenkamp (1994, p. 79) apresenta o seguinte conceito de poder de 

mercado:  

 
O poder de mercado é a capacidade de uma 

empresa de aumentar seus lucros reduzindo a 

produção e cobrando mais do que um preço 

competitivo por seus produtos. [...] mais 

apropriadamente, o poder de mercado é o poder 

de elevar os preços acima dos níveis competitivos 

a ponto de obter lucro, sem perder tantas vendas 

(Tradução nossa)
52

. 

 

Por outro lado, pressupõe-se que uma empresa exerce posição 

dominante quando for capaz de agir de forma independente e com 

indiferença com relação ao comportamento dos demais agentes 

econômicos atuantes no mercado, em razão da ausência de concorrência. 

Naturalmente, a capacidade de atuação independente e indiferente está 

ligada ao poder de mercado, que permite ao agente econômico definir 

preços e nível de produção – sem o risco de perder parcelas de mercado 

para concorrentes capazes de confrontar o seu poder – e, ainda, 

influenciar a conduta dos demais integrantes do mercado (NUSDEO, A., 

2002, p. 31). 

A posição dominante de um agente econômico é aferida com 

base na parcela do mercado ou market share por ele detido. Dito de 

outra forma, a posição dominante é calculada de acordo com a 

participação, quota ou fatia que a empresa detém em seu mercado de 

atuação
53

-
54

. Havendo detenção de parcela substancial – considerável, 

                                                 

52
  No original: Market power is the ability of a firm to increase its profits by 

reducing output and charging more than a competitive price for its 

products. 
53

   O CADE utiliza ferramenta denominada Índice Herfindahl-Hirschman 

(HHI) para o cálculo do grau de concentração dos mercados, conforme 

disposto no Guia de análise de atos de concentração horizontal – embora 

tenha declarado expressamente a possibilidade de flexibilização da 

utilização do instrumento quando entender que não reflete adequadamente a 

dinâmica concorrencial do setor (FRAZÃO, 2017, p. 147). Esse índice é 

calculado com base no somatório do quadrado das participações das 

empresas que compõe o mercado e pode chegar até 10.000 pontos em casos 

de monopólio, ou seja, quando uma empresa detiver 100% do mercado. O 

HHI determina, então, a existência de (i) mercados não concentrados: com 

HHI abaixo de 1500 pontos; (ii) mercados moderadamente concentrados: 



99 

 

 

abundante – do mercado relevante por parte do agente econômico, 

torna-se necessário aferir a detenção de posição dominante. 

De acordo com a LDC, a detenção de parcela substancial do 

mercado relevante que caracteriza a posição dominante é presumida 

quando o agente econômico controla 20% (vinte por cento)
55

 ou mais do 

MR em que atua. É o que dispõe o artigo 36, § 2º, da Lei em referência 

(BRASIL, 2011):  

 
§ 2

o
 Presume-se posição dominante sempre que 

uma empresa ou grupo de empresas for capaz de 

alterar unilateral ou coordenadamente as 

condições de mercado ou quando controlar 20% 

                                                                                                        

com HHI entre 1.500 e 2.500 pontos; e (iii) mercados altamente 

concentrados: com HHI acima de 2.500 (CADE, 2016a, p. 24–25). 
54

   A identificação do nível de concentração que indique a possibilidade de a 

nova empresa exercer poder de mercado é uma das fases da análise prévia 

de atos de concentração econômica (etapa ―II‖), conforme disposto no Guia 

para análise de atos de concentração horizontal (CADE, 2015b, p. 9). Em 

regra, não havendo participação atual significativa de mercado, o CADE 

pode aprovar o ato de concentração já nessa fase; havendo detenção de 

parcela substancial, o Órgão Antitruste precisará investigar sobre a 

existência de posição dominante. Todavia, de acordo com Ana Frazão, o 

fato de inexistir concentração significativa não determina a aprovação da 

integração entre os agentes econômicos, sendo que, havendo indícios de que 

a operação pode trazer riscos à livre concorrência, o CADE pode prosseguir 

na análise, valendo-se de outros métodos para a avaliação da dinâmica 

concorrencial. Nas palavras da autora (2017, p. 148): ―O mero fato de não 

haver uma concentração atual significativa também não significa que a 

operação deva ser automaticamente aprovada, ao contrário do que previa o 

antigo Guia brasileiro. Com efeito, tais índices precisam ser 

contextualizados com a dinâmica do mercado, que, muitas vezes, só é 

revelada nas demais etapas, o que fica mais claro com a redação do Guia de 

2016. Já se viu que o Guia reconhece expressamente que as etapas de 

análise clássica não são obrigatórias e que não precisam obedecer, 

necessariamente, à sequência tradicional. Assim, havendo indícios de que a 

operação pode trazer riscos à livre concorrência, nada impede que a 

autoridade antitruste prossiga na análise, valendo-se inclusive de outros 

métodos, se necessário, para avaliar com maior cautela a dinâmica 

concorrencial, ainda que o HHI não revele uma concentração significativa.‖ 
55

    Vale ressaltar que o percentual citado estabelece uma presunção relativa 

(iuris tantum) e não absoluta de caracterização da posição dominante, 

admitindo, assim, prova em contrário. 
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(vinte por cento) ou mais do mercado relevante, 

podendo este percentual ser alterado pelo Cade 

para setores específicos da economia.  

 

No Brasil, não se pune a posição dominante e, tampouco, o 

poder de mercado, mas apenas o seu abuso, resguardando-se, assim, a 

vantagem competitiva obtida por agente econômico que se mostre mais 

eficiente do que seus concorrentes, nos termos do que dispõe o artigo 

36, § 1º, da LDC, ―[a] conquista de mercado resultante de processo 

natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a 

seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II 

do caput deste artigo‖ (BRASIL, 2011).  
Não obstante, é fato que as Autoridades Antitruste mantêm 

maior vigilância sobre o comportamento das empresas que detêm essas 

posições, dado o alto potencial lesivo à concorrência de eventual 

exercício abusivo de poder de mercado. É que, conforme lembra Herbert 

J. Hovenkamp (1994, p. 244): ―Em geral, quanto mais poder de mercado 

uma empresa tiver, mais prejudiciais serão as suas práticas de exclusão.‖ 

(Tradução nossa)
56

. 

Do que foi dito, conclui-se que o agente econômico que 

possui parcela substancial de mercado é, também, aquele que detém a 

posição dominante nesse mesmo mercado; da mesma forma, a empresa 

que exerce a posição dominante em um determinado mercado é, muitas 

vezes, aquela que pode vir a desempenhar – e não necessariamente 

desempenha, frisa-se – o poder de mercado. É que a existência de 

posição dominante é condição, mas não implica a existência de poder de 

mercado. A cartilha do CADE (2016b, p. 9) expõe a questão da seguinte 

forma: 

 
Se uma empresa possui posição dominante em um 

mercado relevante não necessariamente ela possui 

poder de mercado. Como o conceito de poder de 

mercado está baseado na capacidade de uma 

empresa aumentar preços sem perder seus 

clientes, somente a existência de posição 

dominante não é fator suficiente para que a 

empresa tenha tal capacidade de aumento 

unilateral de preços. Assim, a existência de 

                                                 

56
    No original: In general, the more market power a firm has, the more 

damaging its exclusionary pratices might be. 
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posição dominante é condição necessária, mas não 

suficiente para a existência de poder de mercado. 

 

Isso acontece porque a caracterização do poder de mercado 

pressupõe análise complexa, que parte da existência de posição 

dominante, mas envolve ainda a investigação de outras variáveis, como 

a existência de barreiras à entrada
57

  

ou a rivalidade
58

-
59

. Dessa forma, se, detendo posição dominante em 

dado mercado relevante, a decisão de elevação unilateral de preços por 

                                                 

57
  Barreiras à entrada são o conjunto de circunstâncias que permeiam as 

atividades do mercado relevante estabelecendo as condições de entrada de 

um competidor e que podem deixá-lo em desvantagem com relação aos 

agentes econômicos já estabelecidos. Dentre os principais fatores que 

constituem barreiras à entrada, cita-se: (a) custos fixos elevados; (b) custos 

afundados (irrecuperáveis); (c) barreiras legais ou regulatórias; (d) recursos 

de propriedade das empresas instaladas; (e) exigências consideráveis de 

economias de escala ou escopo para o ingresso de um novo competidor; (f) 

grau de integração da cadeia produtiva; (g) fidelidade dos consumidores às 

marcas estabelecidas; e (h) ameaça de reação dos competidores instalados. 

As barreiras à entrada podem ser naturais, decorrentes da própria formação 

ou estrutura de mercado; ou artificiais, quando criadas por comportamento 

dos agentes econômicos, com o objetivo de preservar posição de privilégio 

no mercado (GABAN; DOMINGUES, 2016, p. 116). A possibilidade de 

entrada de novos competidores no mercado é fator de inibição do exercício 

de poder de mercado, que será considerado improvável quando a entrada for 

―provável‖ (quando o novo competidor tiver oportunidade de vendas), 

―tempestiva‖ (quando a nova empresa tiver condições de estar em completo 

e adequado funcionamento em menos de 2 anos) e ―suficiente‖ (quando os 

entrantes tiverem condições de barrar os efeitos anticompetitivos 

decorrentes da concentração) (CADE, 2016a, p. 30–33). 
58

 Por rivalidade, entende-se a existência, em um mercado relevante, de 

concorrentes que possam fazer frente (mediante uma oferta mais eficiente 

em termos de preço, qualidade e quantidade) a um aumento significativo e 

não transitório de preços levado a efeito pelo player investigado. A 

existência de pressão competitiva no mercado é um fator de inibição do 

exercício de poder de mercado (GABAN; DOMINGUES, 2016, p. 119).  
59

    É importante ressaltar que as análises de entrada e rivalidade guardam 

relação entre si, na medida em que se referem ao nível de concorrência 

existente no mercado. Sobre a questão, esclarece Ana Frazão (2017, p. 151): 

―Veja-se que as análises de entrada e rivalidade são próximas, pois ambas se 

referem ao nível de concorrência existente no mercado, ainda que a primeira 



102 

 

parte de uma empresa é contestada pela reação dos seus concorrentes 

efetivos ou potenciais, então a empresa em análise não possui poder de 

mercado (CADE, 2016b, p. 9). Sobre a questão, ressalta Calixto 

Salomão Filho (2007, p. 96): 

 
A primeira das consequências do raciocínio 

marginalista decorre diretamente da própria 

definição (ou da forma principal de manifestação) 

do poder no mercado. Se esse poder manifesta-se 

através da possibilidade de aumentar preços, não 

basta observar uma grande participação percentual 

na produção total ou comercialização total de 

determinado produto para concluir que o agente 

econômico tem poder de mercado. Mesmo uma 

empresa com grande participação nas vendas de 

determinado produto pode não ter qualquer poder 

de aumentar os preços. Basta que existam (a) 

vários substitutos para seu produto ou, então, (b) 

vários concorrentes prontos a entrar no seu 

mercado tão logo preços mais elevados tornem 

maiores as possibilidades de sucesso e de lucro 

daquele mercado
60

. 

                                                                                                        

sob uma perspectiva unicamente futura, e a segunda sob uma perspectiva 

presente, mas que precisa envolver também considerações futuras.‖ 
60

   Tratam-se dos conceitos microeconômicos de elasticidade cruzada da 

demanda (demand cross elasticity) e da oferta (supply cross elasticity). De 

acordo com Calixto Salomão Filho (2007, p. 96–97): ―Uma demanda 

elástica (elasticidade > 1) é aquela em que a redução da quantidade 

demandada é mais do que proporcional ao aumento de preços. Num gráfico 

representativo da situação de concorrência perfeita, a curva de demanda 

seria uma linha reta paralela ao eixo horizontal que representa quantidades. 

Portanto, a elasticidade da demanda, nesse caso, é infinita e o agente não 

tem qualquer poder de mercado. O contrário, no entanto, não é verdadeiro, e 

isso exatamente por causa das elasticidades cruzadas. Ainda que a demanda 

pelo produto seja totalmente inelástica e o monopolista (levando apenas em 

consideração a demanda por aquele produto) possa aumentar o preço 

infinitamente sem sofrer diminuição na quantidade de demanda, não terá 

poder de mercado se as elasticidades cruzadas de demanda ou oferta forem 

altas. Em outras palavras, se a aumentos de preços de um determinado 

produto corresponder grande ‗fuga‘ de consumidores para produtos 

substitutos (resposta mais do que proporcional da demanda pelo produto 

substituto a aumentos no preço do produto originário – elasticidade cruzada 
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Ademais, o exercício de poder de mercado pode não ser 

lucrativo para a empresa, caso em que ela optará por não o exercer. É o 

que dispõe a Portaria Conjunta n. 50, da SEAE e SDE, antigo Guia para 

análise econômica de atos de concentração horizontal (2001, p. 4–5):  

 
[...] é necessário que existam, no mercado, 

elementos que tornem lucrativa a restrição das 

quantidades ofertadas. Se não for verificada essa 

condição, a adoção de tais condutas não será 

economicamente atrativa e a empresa [...] decidirá 

não fazê-lo. 

 

Assim, como o controle de atos de concentração tem por 

finalidade prevenir o aumento de preços e a redução de produção que 

podem ser levados a efeito pelo agente econômico que detém poder de 

mercado, torna-se necessário delinear os principais modelos de 

organização de mercado, conforme o grau de concentração de seus 

agentes, para o fim de estabelecer em quais condições tal 

comportamento pode ser levado a efeito. 

 

3.2.3 Os mercados perfeitamente competitivos 

 

Por mercado perfeitamente competitivo entende-se aquele 

mercado em que nenhum agente econômico pode isoladamente 

influenciar o preço da mercadoria. Como a concorrência perfeita de fato 

inexiste ou, ao menos, é de rara identificação prática, esse tipo de 

mercado constitui ―[...] mais uma abstração teórica explicativa do 

funcionamento dos mercados e do comportamento dos seus agentes em 

regime de concorrência pura, do que propriamente uma descrição da 

realidade‖ (NUSDEO, A., 2002, p. 32). Apesar disso, o estudo do 

mercado de concorrência perfeita serve de ponto de partida para o 

desenho de mercados de concorrência imperfeita, oligopolizados ou 

                                                                                                        

da demanda > 1), o agente não terá poder de aumentar os preços. Se o fizer, 

correrá o risco de perder grande parte de suas vendas para os produtores dos 

bens substitutos. O mesmo ocorrerá se a um aumento de preços 

corresponder uma grande entrada de novos produtores no mercado. Nesse 

caso, em função da alta elasticidade cruzada da oferta, o produtor não 

poderá aumentar seus preços, sob pena de ver seu mercado inundado pelos 

novos concorrentes.‖ 
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monopolizados, esses sim, comumente identificados no mundo real e 

objeto de preocupação do Direito Antitruste. 

O modelo de concorrência perfeita baseia-se em três 

pressupostos básicos: (i) as empresas são tomadoras (price takers) de 

preços; (ii) há homogeneidade do produto e (iii) existe livre entrada e 

saída de empresas. O primeiro pressuposto, relativo às empresas 

tomadoras de preço, diz respeito à existência de um grande número de 

agentes econômicos que, em decorrência da sua insignificância frente ao 

todo, são incapazes de afetar, a partir das suas decisões individuais, os 

preços praticados no mercado, bem como a conduta dos concorrentes 

atuantes nesse mercado
61

. Nas palavras de Robert Pindyck e Daniel 

Rubinfeld (2013, p. 272): ―Como cada empresa vende uma parte 

suficiente pequena do total da produção que vai para o mercado, as suas 

decisões não influenciam o preço do mercado. Ou seja, cada empresa 

segue o preço de mercado‖. Nas palavras de Ana Maria de Oliveira 

Nusdeo (2002, p. 32):  

 
A principal das condições que definem o mercado 

perfeitamente competitivo é a existência de um 

grande número de produtores e de compradores, 

todos eles pequenos com relação ao todo e, assim, 

incapazes de afetar, a partir de suas decisões 

individuais, o preço do bem ou serviço e a 

conduta dos outros concorrentes. Dessa forma, 

nenhuma empresa poderia individualmente elevar 

o preço do bem, pois isso resultaria na perda de 

suas vendas; ou abaixá-lo substancialmente, já 

que sofreria prejuízos diante de seus custos de 

produção. Por outro lado, nenhum deles poderia 

tentar reduzir unilateralmente sua oferta, já que a 

parcela não vendida seria facilmente suprida pelos 

concorrentes. Nessa perspectiva, o preço no 

mercado perfeitamente competitivo seria 

considerado pelos produtores e compradores 

como um dado, não passível de modificação pela 

conduta individual de cada um deles. 

                                                 

61
   Da mesma forma como ocorre com as empresas, também os consumidores 

são tomadores de preço em um mercado perfeitamente competitivo, já que 

cada consumidor compra uma pequena parte do total produzido pelo setor, 

de forma que a sua ação não influencia o preço (PINDYCK; RUBINFELD, 

2013, p. 272). 
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O segundo pressuposto do mercado perfeitamente competitivo 

é a existência de homogeneidade dos produtos e serviços oferecidos no 

mercado. É que a obrigação de aceitar preços como dados normalmente 

ocorre em mercados nos quais as empresas produzem produtos 

idênticos, substitutos perfeitos entre si, de forma que nenhum agente 

econômico pode elevar o preço acima do praticado pelos outros, sob 

pena de perder a maior parte dos seus negócios. Assim, ―[...] o 

pressuposto de homogeneidade do produto é importante porque assegura 

a existência de um preço de mercado único de modo consistente com a 

análise da oferta e da demanda.‖ (PINDYCK; RUBINFELD, 2013, p. 

273). 

A liberdade de entrada e saída é o terceiro e último 

pressuposto do mercado de concorrência perfeita e diz respeito à 

inexistência de custos especiais que possam dificultar uma nova 

empresa de entrar em um setor e produzir ou sair dele se não conseguir 

obter lucros. Nas palavras de Robert Pindyck e Daniel Rubinfeld (2013, 

p. 273): 

 
A suposição de livre entrada e saída é importante 

para que a competição seja efetiva. Ela significa 

que os consumidores podem mudar facilmente 

para uma empresa rival se o fornecedor usual 

aumentar o preço ou, ainda, que dada empresa 

pode entrar livremente em um ramo industrial se 

perceber que há oportunidade de lucro, podendo 

também sair caso esteja dando prejuízo. 

 
Como atributo negativo do mercado perfeitamente 

competitivo, alude-se a sua incapacidade de geração de inovações 

substanciais na produção. Em contrapartida, o estímulo à entrada de 

novos concorrentes pode ser considerado um dos pontos positivos desse 

tipo de mercado, já que, conforme um concorrente eleva seus preços, dá 

margem à entrada de novos players no mercado. 

Conforme mencionado acima, na prática, esse tipo de 

mercado não é comum. Normalmente, os mercados apresentam algum 

nível de imperfeição. 

 

3.2.4 Os mercados imperfeitamente competitivos 
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Os mercados imperfeitamente competitivos, ou de 

concorrência monopolística, como também são conhecidos, são aqueles 

em que, embora exista competição entre produtores e compradores, as 

condições de concorrência não são ideais, inexistindo todos os requisitos 

necessários à caracterização do mercado perfeitamente competitivo. 

Nesses mercados, os produtores conseguem diferenciar seus 

produtos – seja através de publicidade, da criação de qualidade e nichos 

de mercados distintos e de técnicas comerciais – daqueles oferecidos por 

seus concorrentes, de modo a fidelizar os consumidores, rompendo, 

assim, com os pressupostos de homogeneidade.  

A criação de uma rede de clientes cativos, que atribui ao 

produtor um poder de mercado superior àquele que desfrutaria se seu 

produto estivesse em condições de concorrência perfeita, pode vir a se 

tornar uma característica negativa desse tipo de mercado, já que a 

existência de poder de mercado abre espaço para a cobrança de preços 

superiores e uma produtividade inferior a dos mercados competitivos, 

ou seja, dá azo ao exercício abusivo de poder de mercado. Para Ana 

Maria de Oliveira Nusdeo (2002, p. 35): 

 
A diferenciação de produtos, caracterizadora de 

concorrência imperfeita, pode constituir uma 

estratégia de domínio de mercados se os 

detentores das marcas principais se valerem de 

práticas abusivas para manter seu poder. Pode 

também, constituir um aspecto estimulador à 

concentração do mercado, na medida em que a 

fidelidade dos consumidores e os altos custos de 

propaganda e publicidade necessários para lançar 

uma marca diferente se coloquem como 

empecilho à entrada de potenciais concorrentes. 

 

Em contrapartida, como ponto positivo, tem-se que a 

diferenciação dos produtos é fator que pode inibir a ocorrência de 

carteis, porquanto as distinções entre produtos, no que se refere a 

qualidade, acabamento, faixa de consumidores afetados e até a 

localização dos vendedores, por exemplo, dificultam o controle de um 

concorrente sobre as práticas e políticas de preços dos demais 
(NUSDEO, A., 2002, p. 35). 

Ocorre que os mercados imperfeitamente competitivos podem 

dar azo à formação de estruturas oligopolizadas e, no limite, até mesmo 
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de mercados monopolizados, nos quais se identificam maiores 

possibilidades de prejuízos à economia. 

 

3.2.5 Os mercados oligopolizados 

 

Oligopólio é um mercado no qual apenas algumas empresas 

competem entre si e a entrada de novas é impedida. É, também, 

considerado um mercado oligopolizado aquele em que se identifica a 

atuação de um número reduzido de grandes produtores, em contraste 

com outros que são bem menores. Esses últimos, frisa-se, incapazes de 

alterar as condições do mercado. 

Essa estrutura de mercado é, sem sombra de dúvida, a mais 

complexa com que o Órgão Antitruste pode se deparar, porquanto não 

há apenas um tipo de conduta racional que se pode esperar do agente 

econômico, como ocorre nos mercados puramente competitivos ou 

monopolizados, antes o contrário, na medida em que existem mercados 

oligopolizados intensamente competitivos de um lado, e outros em que a 

relação entre as empresas tende a ser mais cooperativa, de outro
62

.  

                                                 

62
  O comportamento do oligopolista pode ser explicado com base na Teoria dos 

Jogos, conforme ensinam Robert Pindyck e Daniel Rubinfeld (2013, p. 

478): ―Em um mercado oligopolista, apenas algumas empresas são 

responsáveis pela maior parte ou pela totalidade da produção. As barreiras à 

entrada nesse mercado permitem que algumas firmas obtenham lucros 

substanciais, mesmo no longo prazo. As decisões econômicas envolvem 

considerações estratégicas – cada empresa deve considerar de que forma 

suas atuações influenciarão os rivais e quais serão as prováveis reações. No 

modelo de oligopólio de Cournot, as empresas tomam suas decisões, ao 

mesmo tempo, sobre a quantidade que produzirão e cada qual assume como 

fixa a produção da outra. Em equilíbrio, cada empresa maximiza os lucros 

em função do nível de produção do concorrente, de tal modo que nenhuma 

delas terá nenhum estímulo para alterar a produção. As empresas estão, 

portanto, em um equilíbrio de Nash. O lucro de cada uma é mais alto do que 

na competição perfeita, porém é menor do que o lucro que poderia ser 

obtido por meio de coalizão. No modelo de Stackelberg, uma empresa é a 

primeira a determinar o nível de produção. Ela assume uma vantagem 

estratégica e obtém lucros mais altos do que a concorrência. Sabe que pode 

optar por um nível elevado de produção e que os concorrentes terão de optar 

por quantidades menores caso pretendam maximizar os lucros. O equilíbrio 

de Nash também pode ser aplicado a mercados em que as empresas 

produzem bens substitutos e competem por meio de preços. Em equilíbrio, 

cada uma delas maximiza os lucros, em função dos preços dos concorrentes, 
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Um dos principais problemas do oligopólio é que a existência 

de poucos competidores em um mercado relevante pode dar azo à 

prática de cartel, o qual, quando bem-sucedido, produz efeitos similares 

aos do monopólio no mercado – a redução de produção e aumento de 

preços – embora o primeiro seja muito mais instável do que o segundo 

e, bem por isso, de difícil implementação, conforme explica Ana Maria 

de Oliveira Nusdeo (2002, p. 36):  

 
Quando bem-sucedidos, os cartéis produzem 

efeitos similares aos da monopolização do 

mercado, com redução da produção e aumento de 

preço do produto. No entanto, são bem mais 

voláteis do que o monopólio, pois nem sempre os 

interesses do cartel como um todo coincidem com 

o de cada um de seus participantes. Estes últimos, 

embora beneficiando-se da redução da 

concorrência possibilitada pelo acordo, levariam 

vantagens ainda maiores se conquistassem parcela 

maior do mercado, através de descontos ou outras 

formas de redução de seu preço. A estabilidade 

dos cartéis, assim, depende de vários fatores, tais 

como a capacidade de seus membros de chegar a 

um consenso sobre as condições de venda, a 

efetiva existência de poder de mercado pelos 

participantes, coletivamente, e a capacidade de 

controle de preços praticados por uns e outros 

para, assim, punir os membros desviantes. 

                                                                                                        

e desse modo não tem qualquer estímulo para alterar o preço. As empresas 

poderiam obter lucros mais altos mediante coalizões visando à elevação de 

preços. Contudo, a legislação antitruste costuma proibir essa prática. 

Todavia, há a possibilidade de que preços mais elevados sejam alcançados 

sem que haja coalizão, ou seja, quando cada empresa eleva os preços e 

espera que os concorrentes façam o mesmo. Porém elas se encontram em 

um dilema dos prisioneiros e isso faz com que tal fixação de preços seja 

improvável. Cada uma das empresas sente-se tentada a burlar o acordo, 

reduzindo o preço e obtendo uma fatia do mercado dos concorrentes. O 

dilema dos prisioneiros proporciona estabilidade de preços nos mercados 

oligopolistas. As empresas relutam em alterar os preços, pois temem que 

com isso possam dar início a uma guerra de preços. A liderança de preço é 

uma forma explícita de acordo que, às vezes, consegue contornar o dilema 

do prisioneiro. Uma empresa fixa o preço e as demais a acompanham, 

estabelecendo o mesmo preço.‖ 
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Não obstante, a estrutura de mercado oligopolizado permite a 

prática de conduta anticoncorrencial mesmo sem a comunicação 

expressa entre os participantes: trata-se do chamado ―comportamento 

interdependente‖, onde os agentes econômicos restringem a sua 

produção a fim de chegar a um preço de mercado próximo ao que seria 

praticado por um monopolista. Cada participante sabe, a partir de 

informações e sinalizações quase que imperceptíveis levadas a efeito 

pelos demais, que é mais vantajoso acompanhar concorrentes em uma 

alta de preços, do que desencadear corte geral dos mesmos, o que 

prejudicaria a todos e, por esse motivo, aderem ao pacto velado, 

acompanhando o líder (NUSDEO, A., 2002, p. 36). 

O comportamento interdependente pode ser intencional, desde 

que preenchidos alguns requisitos básicos – tais como a existência de 

poder de mercado, a uniformidade de interesses entre os concorrentes e 

o amplo acesso a informações sobre custos, produção e preços – 

oportunidade em que se torna especialmente prejudicial à concorrência. 

É o que explica Ana Maria de Oliveira Nusdeo (2002, p. 37): 

 
O comportamento interdependente entre os 

concorrentes num mercado oligopolizado é 

especialmente danoso quando intencional, vale 

dizer, na existência de um acordo tácito ou 

explícito, entre os agentes. A existência de um 

comportamento interdependente intencional 

depende de uma série de fatores, cujos mais 

importantes são: a existência de poder de mercado 

pelo grupo oligopolista, pois se os preços altos 

puderem ser ameaçados por concorrentes alheios 

ao acordo, ou mesmo potenciais, a conduta 

independente intencional será contida; a 

uniformidade de interesses entre os concorrentes, 

que devem ter porte e estruturas de custo 

similares; e a facilidade de obtenção de 

informações relevantes sobre custos, produção e 

preços dos demais concorrentes, necessária para a 

rápida reação a alterações de preços de um líder e 

para o controle de possíveis comportamentos 

destoantes daqueles interessados em reduzir o 

preço para aumentar sua participação no mercado. 
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No entanto, comprovar a ocorrência do comportamento 

interdependente intencional por parte dos agentes econômicos pode não 

ser tão fácil. Por esse motivo, alguns aspectos devem ser considerados 

para a sua caracterização, a saber: o movimento paralelo de preços para 

cima; a constância da participação dos oligopolistas no mercado; e a 

existência de poucos participantes
63

 (NUSDEO, A., 2002, p. 37). 

                                                 

63
   O comportamento do oligopolista pode ser explicado com base na Teoria 

dos Jogos, conforme ensinam Robert Pindyck e Daniel Rubinfeld (2013, p. 

478): ―Em um mercado oligopolista, apenas algumas empresas são 

responsáveis pela maior parte ou pela totalidade da produção. As barreiras à 

entrada nesse mercado permitem que algumas firmas obtenham lucros 

substanciais, mesmo no longo prazo. As decisões econômicas envolvem 

considerações estratégicas – cada empresa deve considerar de que forma 

suas atuações influenciarão os rivais e quais serão as prováveis reações. No 

modelo de oligopólio de Cournot, as empresas tomam suas decisões, ao 

mesmo tempo, sobre a quantidade que produzirão e cada qual assume como 

fixa a produção da outra. Em equilíbrio, cada empresa maximiza os lucros 

em função do nível de produção do concorrente, de tal modo que nenhuma 

delas terá nenhum estímulo para alterar a produção. As empresas estão, 

portanto, em um equilíbrio de Nash. O lucro de cada uma é mais alto do que 

na competição perfeita, porém é menor do que o lucro que poderia ser 

obtido por meio de coalizão. No modelo de Stackelberg, uma empresa é a 

primeira a determinar o nível de produção. Ela assume uma vantagem 

estratégica e obtém lucros mais altos do que a concorrência. Sabe que pode 

optar por um nível elevado de produção e que os concorrentes terão de optar 

por quantidades menores caso pretendam maximizar os lucros. O equilíbrio 

de Nash também pode ser aplicado a mercados em que as empresas 

produzem bens substitutos e competem por meio de preços. Em equilíbrio, 

cada uma delas maximiza os lucros, em função dos preços dos concorrentes, 

e desse modo não tem qualquer estímulo para alterar o preço. As empresas 

poderiam obter lucros mais altos mediante coalizões visando à elevação de 

preços. Contudo, a legislação antitruste costuma proibir essa prática. 

Todavia, há a possibilidade de que preços mais elevados sejam alcançados 

sem que haja coalizão, ou seja, quando cada empresa eleva os preços e 

espera que os concorrentes façam o mesmo. Porém elas se encontram em 

um dilema dos prisioneiros e isso faz com que tal fixação de preços seja 

improvável. Cada uma das empresas sente-se tentada a burlar o acordo, 

reduzindo o preço e obtendo uma fatia do mercado dos concorrentes. O 

dilema dos prisioneiros proporciona estabilidade de preços nos mercados 

oligopolistas. As empresas relutam em alterar os preços, pois temem que 

com isso possam dar início a uma guerra de preços. A liderança de preço é 

uma forma explícita de acordo que, às vezes, consegue contornar o dilema 
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Ressalta-se, pois oportuno, que, por tratar-se de conduta de 

difícil constatação e comprovação, não se vê, na prática, uma expressiva 

conduta repressiva por parte do Órgão Antitruste sobre o 

comportamento interdependente intencional. O combate à referida 

prática lesiva à concorrência é feito de forma preventiva, quando da 

análise dos atos de concentração em sede de controle de estruturas. 

Os mercados oligopolizados não são o único exemplo do 

extremo a que pode chegar um mercado imperfeitamente competitivo. 

São exemplos desse tipo de mercado, ainda, os monopolizados. 

 

3.2.6 Os mercados monopolizados 

 

O monopólio é um mercado no qual existe apenas um 

vendedor e muitos compradores. Todavia, como o monopólio puro é 

muito raro, entende-se por mercado monopolizado, para efeitos de 

aplicação da Legislação Antitruste, aquele que é integrado por uma 

empresa dominante, capaz de agir de forma independente e indiferente 

com relação às suas concorrentes, as quais são comparativamente 

menores e, por isso, não têm condições de fazer frente ao monopolista. 

O comportamento característico do monopolista pressupõe a 

maximização dos seus lucros mediante a produção de quantidade 

inferior àquela que seria oferecida no mercado em condições 

competitivas, com o objetivo de impulsionar o preço para cima. Nas 

palavras de Robert Pindyck e Daniel Rubinfeld (2013, p. 352): ―O 

monopolista é o mercado e controla totalmente a quantidade de produto 

que será colocada à venda
64

.‖  

Note-se que, como único produtor de um bem, o monopolista 

tem condições de elevar os preços sem se preocupar com concorrentes 

que, ao cobrar preço inferior, possam capturar uma fatia maior do 

                                                                                                        

do prisioneiro. Uma empresa fixa o preço e as demais a acompanham, 

estabelecendo o mesmo preço.‖ 
64

   Todavia, isso não significa que o monopolista consiga cobrar o preço que 

bem entender dos consumidores, conforme seguem explicando os mesmos 

autores (2013, p. 352): ―Mas isso não significa que o monopolista possa 

cobrar qualquer preço que desejar – não deve fazê-lo caso o objetivo seja a 

maximização de lucros. Este livro é um exemplo. A Pearson Education do 

Brasil, proprietária dos direitos autorais da edição em Português desta obra, 

é, portanto, o produtor monopolista deste livro no Brasil. Então, por que 

razão ela não vende esta obra a R$ 1.000,00 por unidade? Porque poucas 

pessoas iriam adquiri-la e ela teria um lucro muito menor.‖ 
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mercado à sua custa, por isso são chamados de price makers. Tal fato 

impõe um custo à sociedade, porque menos consumidores poderão 

adquirir o produto, e aqueles que o fizerem estarão pagando um preço 

mais elevado (PINDYCK; RUBINFELD, 2013, p. 391). E os prejuízos 

aos consumidores não se esgotam por aí, pois, na medida em que o 

agente econômico fica isolado da concorrência, a tendência é que se 

desinteresse pelo esforço de inovação e aperfeiçoamento, indispensáveis 

à qualidade dos produtos ofertados no mercado. 

São diversas as estratégias de que se utiliza o monopolista 

para manter-se no poder de um mercado, a mais tradicional é a 

diminuição da produção que resulta no aumento dos preços, mas 

também é comum identificarem-se práticas que afastam a entrada de 

novos concorrentes no mercado ou ocasionam a saída daqueles que se 

aventuraram a nele adentrar. É o que ensina Ana Maria de Oliveira 

Nusdeo (2002, p. 40): 

 
A mais típica [das práticas do monopolista] é a 

diminuição da produção, que, conforme foi 

explicado, permite ao monopolista vender o 

produto por um preço mais alto. Mas como parte 

substancial da estratégia monopolista é afastar a 

entrada de novos concorrentes no mercado ou 

propiciar a saída daqueles que se atreveram a 

invadi-lo, condutas como o preço predatório e o 

aumento da produção também são exemplos 

frequentes, assim como quaisquer expedientes 

limitando o acesso de concorrentes às fontes de 

insumo, matérias-primas e canais de distribuição – 

destacando-se nesse caso, a recusa de venda. 

Além disso, com relação aos pequenos 

concorrentes, que não a ameaçam, a empresa 

dominante simplesmente impõe conduta e preços 

uniformes, sob pena de retaliação. 

 

No Brasil, essas práticas são vedadas, uma vez que 

caracterizam o ―domínio de mercado‖ e o ―abuso de posição dominante‖ 

descritos no artigo 36 da Lei n. 12.529/2011. Porém, existem mercados 

que não comportam concorrência e a sua organização a partir da 

existência de um único produtor pode ser benéfica ao consumidor: são 

os chamados monopólios naturais. Nestes casos, os custos de produção 

por uma única empresa são decrescentes à medida que sua produção 

aumenta, seguindo essa tendência até alcançar toda a produção do 
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mercado, garantindo preços inferiores aos que se poderia obter em um 

mercado competitivo (NUSDEO, A., 2002, p. 40). Em outras palavras, 

―[...] um monopólio natural é uma empresa que pode arcar com toda a 

produção para o mercado com um custo inferior ao que existiria caso 

houvesse várias empresas. Se uma empresa possui monopólio natural, é 

mais eficiente deixar que ela sirva o mercado sozinha [...]‖ (PINDYCK; 

RUBINFELD, 2013, p. 374). É o que se identifica, por exemplo, nos 

mercados de infraestrutura.  

Existe, ainda, um modelo de estrutura muito raro, denominado 

monopólio bilateral, que é composto de um único vendedor e um único 

comprador, ambos em situação constante de barganha. Não existe 

nenhuma técnica capaz de determinar qual deles (se é que algum) 

receberá a melhor parte da barganha, o que depende do tempo e 

paciência, ou seja, do poder de negociação de uma parte sobre a outra. 

Todavia, sabe-se que o poder de monopólio e de monopsônio tendem a 

se neutralizar. Essa tendência não significa que o mercado vai se tornar 

perfeitamente competitivo, mas que um reduzirá o outro (PINDYCK; 

RUBINFELD, 2013, p. 381). 

Mercados oligopolizados e monopolizados são, 

frequentemente, prejudiciais à economia, porquanto dão margem ao 

exercício de poder de mercado que, não raras vezes, se dá de forma 

abusiva. A formação dessas estruturas pode derivar de atos de 

concentração realizados entre empresas atuantes no mesmo mercado 

relevante, decorrendo daí a necessidade de se estudar as concentrações 

econômicas e seus tipos. 

 

3.3 OS ATOS DE CONCENTRAÇÃO E SEUS TIPOS 

 

As concentrações econômicas podem ser classificadas em 3 

(três) tipos, de acordo com o mercado relevante em que os agentes 

econômicos atuam: horizontais, verticais ou conglomeradas. 

Vale ressaltar, pois, oportuno, que os propalados tipos não são 

excludentes entre si, e uma mesma transação pode apresentar 

desdobramentos horizontais, verticais ou de conglomerados, 

oportunidade em que a autoridade concorrencial precisará analisar todos 

eles, seja em conjunto ou de forma apartada.  

 

3.3.1 As concentrações horizontais 
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Concentração horizontal é a operação que envolve agentes 

econômicos que atuam no mesmo mercado relevante, em direta relação 

de concorrência. Esse tipo de concentração apresenta preocupações 

óbvias, porquanto determina a saída de um dos players e o aumento do 

grau de concentração de um mercado o que, por sua vez, pode dar azo a 

condutas anticoncorrenciais, como a colusão expressa ou tácita com 

outros agentes; e a prática de condutas unilaterais abusivas, como o 

aumento de preços, redução da oferta, a diminuição da inovação, 

qualidade ou variedade dos produtos e serviços (FRAZÃO, 2017, p. 

118). 

É importante salientar, todavia, que esses efeitos negativos 

das integrações entre empresas ocorrem apenas em mercados cujo grau 

de concentração já se encontre bem elevado, conforme lembra Ana 

Maria Oliveira Nusdeo (2002, p. 47):  

 
[...] esses efeitos negativos [...] ocorrem apenas se 

a mesma se der num mercado já relativamente 

concentrado, pois em mercados atomizados, 

formados por vários concorrentes do pequeno e 

médio porte, a união de dois ou três deles 

acarretará efeitos mínimos à concorrência. 

 

Entretanto, os atos de concentração, até mesmo os horizontais, 

podem trazer benefícios à economia quando da operação resultar o 

aumento de eficiência na produção – eficiências essas, frisa-se, 

normalmente ligadas à realização de economias de escala – e, nessas 

situações, devem ser aprovados pela Autoridade Antitruste. Todavia, é 

importante ter em mente que, mesmo diante de um aumento 

comprovado de eficiência advinda da concentração horizontal, a mesma 

apenas poderá ser aprovada pelo Órgão Antitruste se esses ganhos não 

puderem ser obtidos de forma alternativa, que não por meio da 

consolidação do ato de concentração. 

Existem concentrações, todavia, nas quais se integram agentes 

econômicos atuantes em mercados relevantes distintos, mas de alguma 

forma relacionados. 

 

3.3.2 As concentrações verticais 

 

São concentrações verticais, aquelas que dizem respeito às 

integrações que envolvem agentes econômicos participantes de 

mercados relevantes concatenados no processo produtivo ou de 
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distribuição do produto. Esse tipo de concentração pode ser realizado 

―para trás‖ ou ―para frente‖: no primeiro caso, a empresa adquirida é 

fornecedora de matéria-prima ou insumos à adquirente; a segunda 

possibilidade, e a mais comum, diz respeito a situações nas quais a 

adquirida é consumidora de matéria-prima ou insumos da adquirente na 

sua produção. 

As concentrações verticais não envolvem a perda direta de 

rivalidade entre concorrentes, motivo pelo qual, a elas se atribui 

potencial ofensivo inferior ao das concentrações horizontais, embora 

não inexistente. É que esse tipo de concentração é responsável por gerar 

pelo menos três preocupações para o Órgão Antitruste: um deles, diz 

respeito ao fechamento de mercado, sob a ótica do acesso a insumos 

(imput foreclosure) e sob a ótica do acesso ao mercado consumidor 

(consumer foreclosure). A primeira refere-se a situações em que há 

restrição (diminuição da oferta, aumento de preços, degradação de 

qualidade do insumo, adoção de tecnologias incompatíveis com as dos 

rivais, etc) ou eliminação do acesso a insumos em prejuízo de 

concorrentes, o objetivo da prática é aumentar os custos ou impedir a 

entrada dos rivais em determinado mercado relevante; a segunda ocorre 

quando um dos resultados da integração é impedir ou restringir o acesso, 

por parte dos rivais do mercado de insumos, a clientes do mercado 

subsequente (FRAZÃO, 2017, p. 119). 

Outro ponto negativo desse tipo de integração diz respeito à 

possibilidade de criação de barreiras à entrada de novos concorrentes no 

mercado, na medida em que só se possa de fato fazê-lo se esses novos 

competidores puderem, também, desenvolver a atividade da empresa 

adquirida – o que aumentaria sobremaneira os custos e as dificuldades 

de ingresso dos aspirantes à concorrência em um novo mercado –, pois, 

do contrário, não concorreriam em iguais condições (NUSDEO, A., 

2002, p. 49). 

É, também, fonte de preocupação em concentrações verticais, 

a facilitação do comportamento colusivo por parte das integradas. É que 

esse tipo de integração propicia acesso a informação concorrencialmente 

sensível sobre as atividades da cadeia dos mercados afetados, o que 

pode levar ao arrefecimento da competição por preços no mercado final. 

É o que ensina Ana Maria de Oliveira Nusdeo (2002, p. 49): 

 
O terceiro tipo de preocupação gerado pelas 

concentrações verticais diz respeito ao seu efeito 

de estímulo à conduta de cartéis. Esse resultado 

decorre, de um lado, da maior facilidade de 
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controle da conduta de cada participante do 

acordo, pelos demais. Como é sabido, o cartel é 

um expediente de eliminação da concorrência de 

preço entre membros de um mercado relevante, 

cujo potencial lesivo à concorrência é 

proporcional à sua estabilidade, vale dizer, à 

dificuldade encontrada pelos seus participantes de 

se esquivarem ao acordo de preços de modo a 

ganharem uma faixa maior do mercado. Nesse 

sentido, a integração vertical, sobretudo quando 

envolver a fase de distribuição, tende a propiciar 

um controle mais efetivo dos preços praticados 

pelos membros do cartel, que do contrário podem 

reduzi-los na fase de distribuição. Há ainda outro 

aspecto da atividade dos cartéis que pode ser 

estimulado através de uma operação de 

concentração vertical. Trata-se da eliminação de 

um comprador com poder de mercado suficiente 

para se contrapor ao poder dos vendedores. Com 

efeito, um comprador com poder de mercado, um 

monopsônio, é um dos elementos que pode servir 

de contraponto ao poderio do vendedor, evitando 

o abuso por parte desse último. Assim, pode ser 

do interesse do vendedor ou dos vendedores 

adquirir esse comprador, para poderem explorar 

seu poder de mercado. 

 

Existem casos em que o potencial lesivo das integrações 

verticais fica ainda mais evidente. É o caso das integrações verticais 

ocorridas em mercados horizontalmente concentrados, em que a criação 

de dificuldade para os produtores e distribuidores independentes e o 

aumento de barreiras à entrada se fazem sentir com mais veemência. 

Ademais, em mercados oligopolizados, há uma grande chance de uma 

integração vertical desencadear várias outras, sob pena de os 

concorrentes ficarem em posição desvantajosa frente aos demais. 

Não obstante, as concentrações verticais também são 

consideradas fontes de grandes eficiências econômicas, decorrentes, 

principalmente, da integração de atividades complementares de uma 

mesma cadeia de produtos ou serviços e da redução de custos de 

transação em decorrência da melhor coordenação das etapas 

correspondentes, cabendo ao Órgão Antitruste a detida análise caso a 

caso para identificar os efeitos produzidos nos mercados relevantes 

envolvidos. 
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Há casos, todavia, em que a concentração abrange agentes 

econômicos que atuam em mercados relevantes completamente 

distintos. 

 

3.3.3 As concentrações conglomeradas 

 

Por concentrações conglomeradas, entende-se aquelas 

operações realizadas entre empresas que atuam em mercados relevantes 

apartados, sendo subdivididas de acordo com o seu escopo ou efeito em: 

(i) de expansão de mercado (market extension); (ii) de expansão de 

produto (product extension); e (iii) de diversificação (ou pura). De 

forma residual, são entendidas como conglomeradas as concentrações 

que não são nem horizontais e nem verticais. 

Operações de concentração que implicam a aquisição de uma 

empresa por outra que, embora produzindo o mesmo tipo de produto, 

atua em mercado relevante geográfico diverso, são denominadas 

―expansões de mercado‖. Já as concentrações que se referem à união de 

empresas produtoras de bens complementares por natureza são 

chamadas ―expansão de produto‖. Aquelas concentrações realizadas por 

empresas que não guardam qualquer relação de concorrência ou 

complementariedade entre si são, por sua vez, as conglomeradas puras 

(FORGIONI, 2014, p. 404–405). 

Dentre os efeitos preocupantes desse tipo de negócio, cita-se a 

facilitação do comportamento colusivo por parte das integradas, o que 

ocorre mediante a eliminação de concorrentes potenciais, ou seja, da 

aquisição de agentes que, embora atuem em mercado relevante diverso, 

poderiam ser atraídos para um novo mercado em virtude dos preços 

acima do limite da concorrência lá praticados, fazendo frente à empresa 

que detém poder de mercado. É o que explica Ana Maria de Oliveira 

Nusdeo (2002, p. 52): 

 
O argumento da eliminação da concorrência 

potencial relaciona-se à possibilidade de entrada 

de novos concorrentes no mercado relevante em 

decorrência de um aumento de preços substancial 

e não transitório dos produtos deste mercado. [...]. 

Entende-se que a possibilidade de exercício de 

poder de mercado por concorrentes em mercados 

monopolizados ou oligopolizados é limitada pela 

existência de agentes econômicos que, embora 

não atuantes no mercado em questão, possam nele 
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ingressar diante da lucratividade indicada pelos 

preços supracompetitivos lá praticados. Assim, a 

aquisição de um desses concorrentes potenciais 

eliminaria essa pressão sobre os agentes atuantes 

no mercado e o obstáculo à exploração de seu 

poder de mercado. 

 

Outro risco advindo desse tipo de concentração, embora de 

rara identificação prática, é a adoção de práticas discriminatórias contra 

as empresas não participantes do grupo, a chamada ―reciprocidade‖. 

Nesse caso, uma empresa exige de seus fornecedores e clientes o 

favorecimento de empresas do seu grupo, criando dificuldades à 

participação de terceiros nos mercados envolvidos (NUSDEO, A., 2002, 

p. 53).  

Também são preocupações inerentes às concentrações 

verticais a possibilidade de prática de venda casada e, ademais, de 

preços predatórios. 

Embora menos evidente do que em integrações horizontais ou 

verticais, essas concentrações também apresentam eficiências, na 

medida em que a formação de conglomerados pode propiciar a redução 

de custos. São exemplos, os produtos similares vendidos em mercados 

geográficos diferentes, em que a operação pode viabilizar a compra de 

maior quantidade de matéria-prima por preço inferior, a distribuição 

conjunta dos produtos e a coordenação dessas atividades de 

abastecimento e transporte. 

Independentemente do tipo de concentração econômica 

realizada pelo agente econômico, essa precisará ser formalizada através 

de figuras societárias ou contratuais, dependendo dos objetivos 

almejados pelas partes, que podem ser a formação de um único ente, a 

aquisição de partes de empresas ou a associação para a efetivação de um 

escopo comum. 

 

3.4 AS CONCENTRAÇÕES ECONÔMICAS E AS FIGURAS 

SOCIETÁRIAS E CONTRATUAIS CORRESPONDENTES 

 

De acordo com o exposto pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (2005, p. 3), no 

documento denominado Recommendation of the OECD Council on 

Merger Review, são considerados ―atos de concentração a fusão, 

aquisição, joint venture ou qualquer outra forma de concentração, 
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combinação ou transação que se enquadre no escopo e nas definições 

das leis de concorrência de um País membro‖ (Tradução nossa)
65

. 

O artigo 90 da LDC, no mesmo sentido, estabelece o que deve 

ser entendido por atos de concentração no Ordenamento Jurídico 

Brasileiro: são as chamadas fusões, aquisições (diretas ou indiretas), 

incorporações, constituição de consórcios, celebração de contratos 

associativos e joint-ventures: 
 

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 (BRASIL, 2011). 

 

O que todos esses exemplos de concentração indicados pelo 

artigo 90 da LDC têm em comum, conforme ensina Ana Frazão (2017, 

p. 121), é que se baseiam  

 
na ideia de reunião, aumento ou transferência de 

ativos empresariais ou de poder de comando ou 

gestão, entendendo-se esse último não apenas 

como controle societário, mas como qualquer 

forma de influência na condução dos negócios 

empresariais. 

 

Assim, a LDC adota definição de ato de concentração que 

mescla meios e fins, tal como se utiliza na Europa
66

, onde a criação de 

                                                 

65
  No original: “Merger” means a merger, acquisition, joint venture, or any 

other form of business amalgamation, combination or transaction that falls 

within the scope and definitions of the competition laws of a Member 

country governing business concentrations or combinations. 
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um novo centro decisório ou gerencial, independente da forma do 

instrumento utilizado, pode ser considerada, do ponto de vista fático, 

como um ato de concentração econômica. Nas palavras de Ana Frazão 

(2017, p. 169): 

 
[...] a Lei n. 12.529/2011 definiu, no art. 90, as 

hipóteses de atos de concentração, os quais são 

meios de criação de novas estruturas empresariais. 

Do ponto de vista do Direito Antitruste, pouco 

importam os instrumentos legais ou as formas e 

modelos utilizados pelos agentes econômicos para 

tal fim. Será considerado ato de concentração toda 

união ou cooperação entre agentes econômicos da 

qual surja um novo ente econômico, bem como 

toda a transferência de ativos e/ou participações 

societárias que assegure controle ou influência 

relevante de um agente sobre o negócio do outro. 

 

Ocorre que, mesmo estabelecendo, com maior precisão, o que 

deve ser entendido por concentração econômica no Brasil – 

representando um progresso se comparado ao revogado artigo 54 da Lei 

n. 8.884/94, que apresentava redação bastante aberta, gerando dúvidas 

sobre a necessidade de notificação
67

 –, o artigo 90 da LDC não está 

                                                                                                        

66
  Visando estabelecer um conceito de ato de concentração, o item 20 do 

Regulamento n. 139/2004, da União Europeia, estabelece: ―O conceito de 

concentração deverá ser definido de modo a abranger as operações de que 

resulte uma alteração duradoura no controle das empresas em causa e, por 

conseguinte, na estrutura do mercado [...]‖. Já o artigo 3º do mesmo 

Regulamento, por sua vez, define as operações que devem ser entendidas 

como concentração, assumindo relevo a ideia de influência dominante lá 

disposto: ―O controlo decorre dos direitos, contratos ou outros meios que 

conferem, isoladamente ou em conjunto, e tendo em conta as circunstâncias 

de facto e de direito, a possibilidade de exercer uma influência determinante 

sobre uma empresa [...]‖ (EUROPA, 2004). 
67

   Constava do artigo 54 da Lei n. 8.884/94: ―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.‖ Eduardo 

Caminati Anders et al (2011, p. 202), ao comentar o artigo em referência, 

esclarece que a sua redação genérica gerou problemas de interpretação nos 

primeiros anos de vigência da Lei 8.884, de 1994: ―Nos primeiros anos de 

aplicação da Lei 8.884/94, em razão da amplitude da redação do seu art. 54, 
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isento de críticas. É que, de acordo com Leonor Cordovil et al (2011, p. 

203): ―[...] ao prever as hipóteses de negócios jurídicos que devem ser 

submetidos ao Cade, a Lei n. 12.529/2011 reduz a margem de 

interpretação do Cade sobre a desnecessidade de submissão de 

determinados atos [...].‖ 

Ademais, mesmo após o advento da LDC, ainda permanecem 

dúvidas sobre quais são os negócios jurídicos que, efetivamente, devem 

ser entendidos como ato de concentração para fins de subsunção à 

análise do CADE, principalmente no que se refere à aquisição de 

controle, formação de grupos societários e contratos associativos
68

. 

Fato é que, em virtude da adoção progressiva de novas formas 

e estratégias de organização da atividade empresarial por parte dos 

                                                                                                        

muito se discutiu sobre quais negócios jurídicos deveriam ser submetidos à 

aprovação do Cade. Houve quem defendesse a não obrigatoriedade de 

submissão de negócios jurídicos, ainda que preenchido ao menos um dos 

dois critérios de submissão ao Cade, por não ser, segundo avaliação das 

partes, tal ato capaz de gerar efeitos negativos à concorrência. Afirmava-se 

tratar de um ato ‗pró-competitivo‘ e, portanto, a análise do Cade seria 

desnecessária. O Cade refutou tal interpretação da Lei 8.884/1994 e 

consolidou entendimento jurisprudencial de que não caberia aos figurantes 

do ato de integração do poder econômico determinar se tal ato afetaria 

negativamente a concorrência ou não, pois essa análise seria privativa do 

Cade.‖ 
68

  Tanto é verdade que, analisando-se os casos de Gun Jumping já enfrentados 

pelo Órgão Antitruste Brasileiro, identifica-se que, em grande parte deles, a 

consumação do ato se deu em virtude do erro sobre a necessidade de 

notificação obrigatória ao CADE, conforme será demonstrado no Capítulo 

3, mais a frente. Por hora, cita-se, a título exemplificativo, o Procedimento 

de Apuração de Ato de Concentração n. 08700.011294/2015-12, no qual são 

partes a União Transporte Interestadual de Luxo S.A. e a Expresso 

Gardênia Ltda., em que as partes deixaram de notificar o ato de 

concentração à Autoridade Antitruste, sob o argumento de que nenhum dos 

acionistas da UTIL detinha controle unitário ou compartilhado na referida 

empresa e, consequentemente, não deveriam ser considerados integrantes do 

seu grupo econômico para fins de cálculo do faturamento, pelo que não 

preencheriam os critérios de notificação estabelecidos pela Lei n. 

12.529/2011. Tal argumento foi afastado pelo CADE que entendeu que 

compõem o mesmo grupo econômico as empresas que tenham o mesmo 

sócio integrando o capital social de diversas empresas e que exerça algum 

poder de ingerência sobre as essas. Restou configurado o Gun Jumping e as 

partes foram condenadas ao pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais). 
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agentes econômicos, não é fácil estabelecer critérios objetivos para a 

identificação dos atos de concentração. É o que lembra Ana Frazão 

(2017, p. 123): 

 
De toda sorte, é importante advertir que é cada 

vez mais difícil se basear em critérios objetivos 

para a definição de ato de concentração, diante da 

tendência atual de fragmentação e pulverização do 

poder econômico e da utilização de formas pouco 

transparentes para o seu exercício. 

 

É por esse motivo que o artigo 90 da LDC apresenta um rol 

apenas exemplificativo de negócios jurídico capazes de serem 

entendidos como concentração econômica, colocando em evidência que, 

para o Direito Antitruste, a forma através da qual o ato se apresenta não 

é o mais relevante, o que realmente importa para fins de Direito da 

Concorrência são os efeitos que ele vai projetar sobre o mercado 

(CORDOVIL et al., 2011, p. 203).  

Ao assim proceder, a LDC se utiliza do Princípio da 

Irrelevância das Formas, um dos mais expressivos para o Direito 

Antitruste, segundo o qual serão considerados atos de concentração, 

independentemente das formas jurídicas utilizadas para se alcançar tais 

resultados, as operações que constituírem um ente econômico 

autônomo, de forma que a ele possam ser imputadas as 

responsabilidades correspondentes (FRAZÃO, 2017, p. 116).  

Assim, sem a pretensão de esgotar todos os negócios jurídicos 

de que podem se revestir os atos de concentração – tema que mereceria 

trabalho próprio –, passa-se a analisar aqueles descritos no artigo 90 da 

LDC, dando ênfase às situações que geram maiores dúvidas sobre a 

necessidade de notificação ao CADE. 

 

3.4.1 As figuras societárias 

 

O artigo 90 da Lei n. 12.529/2011, estabelece objetivamente 3 

(três) formas de concentração econômica que se expressam por meio de 

figuras societárias: as fusões (inciso I), as aquisições (inciso II) e as 

incorporações (inciso III). 

Em diversos ordenamentos jurídicos, fusão e incorporação são 

tratadas como um único negócio, com duas modalidades, a fusão 

propriamente dita (correspondente a nossa fusão) e a fusão imprópria 

(correspondente a nossa incorporação), porquanto, ao fim e ao cabo, o 
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resultado dos dois negócios jurídicos é o mesmo: a unificação de 

sociedades (LAMY FILHO; PEDREIRA, 2017, p. 1263). No Brasil, a 

Lei que regulamenta a matéria é a n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 

(Lei das Sociedades Anônimas ou LSA), que individualizou os dois 

negócios, sistematizando as normas legais de forma a tratar em 

conjunto, o que é comum à fusão e à incorporação, e em separado, o que 

é peculiaridade de cada uma das operações. 

De acordo com a LSA, portanto, fusão e incorporação têm a 

mesma função de unificar sociedades, na fusão, as sociedades fundidas 

se extinguem, criando uma nova; enquanto na incorporação, a 

incorporadora continua a existir após a absorção da incorporada, e essa 

última, por sua vez, se extingue (LAMY FILHO; PEDREIRA, 2017, p. 

1264). É o que dispõem, respectivamente, os artigos 228 e 227 da LSA: 

―A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para 

formar sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e 

obrigações‖ e, ainda, ―A incorporação é a operação pela qual uma ou 

mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os 

direitos e obrigações‖ (BRASIL, 1976). 

As operações de fusão e incorporação não apresentam maiores 

preocupações para fins de notificação ao CADE. Identificando-se 

qualquer uma delas e, preenchido, também, o critério financeiro descrito 

no artigo 1º da Portaria Interministerial n. 994, de 2012, tem-se um ato 

de concentração de notificação obrigatória ao CADE. 

A mesma facilidade não se identifica, todavia, nos casos de 

aquisição. De acordo com a Cartilha do CADE (2016b, p. 11) é 

considerado aquisição, para fins concorrenciais, ―[...] quando um agente 

econômico adquire o controle ou parcela substancial da participação 

acionária de outro agente econômico.‖ O conceito em voga, 

extremamente abrangente, não se mostrou suficiente para sanar as 

diversas questões interpretativas que emanaram da redação do artigo 90, 

inciso II, da LDC, sobre o que deve ser considerado, afinal, como 

―controle‖ para fins de notificação obrigatória ao CADE 

Ora, sabe-se que a LSA (BRASIL, 1976) define, por meio dos 

artigos 116, caput, e 243, § 2º, o conceito de ―acionista controlador‖ e 

de ―sociedade controladora‖. Senão veja-se: 

 

 Art. 116. Entende-se por acionista controlador a 

pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas 

vinculadas por acordo de voto, ou sob controle 

comum, que: a) é titular de direitos de sócio que 

lhe assegurem, de modo permanente, a maioria 



124 

 

dos votos nas deliberações da assembléia-geral 

(sic) e o poder de eleger a maioria dos 

administradores da companhia; e b) usa 

efetivamente seu poder para dirigir as atividades 

sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da 

companhia. [...].  

Art. 243. O relatório anual da administração deve 

relacionar os investimentos da companhia em 

sociedades coligadas e controladas e mencionar as 

modificações ocorridas durante o exercício. [...]. § 

2º Considera-se controlada a sociedade na qual a 

controladora, diretamente ou através de outras 

controladas, é titular de direitos de sócio que lhe 

assegurem, de modo permanente, preponderância 

nas deliberações sociais e o poder de eleger a 

maioria dos administradores. 
 

Assim, cotejando-se os dois artigos de LSA acima transcritos, 

constata-se que o controle poderá ser exercido por quem preencher os 

seguintes requisitos: (i) tratar-se de pessoa natural, jurídica, de grupo de 

pessoas vinculadas por acordo de votos ou grupo de pessoas sobre 

controle comum; (ii) que sejam titulares de direitos de sócios que lhe 

assegurem; (iii) de modo permanente; (iv) a maioria de votos nas 

deliberações de assembleias gerais; (v) o poder de eleição da maioria 

dos administradores; bem como (vi) utilizem o seu poder para dirigir as 

atividades e orientar o funcionamento da companhia. 

O controle pode ser unitário ou compartilhado: o primeiro 

pressupõe que um único sócio ou acionista possua o poder de decidir a 

totalidade ou parte preponderante da atuação comercial da sociedade e 

pode ser classificado de acordo com o número de quotas ou ações que 

detém o titular, como majoritário ou minoritário. O controle unitário 

associado à participação majoritária pressupõe que o sócio ou acionista, 

ao deter participação majoritária com direito a voto (de acordo com o 

que determinar a legislação societária), possui o poder de adotar a 

maioria das decisões na sociedade, até mesmo as de caráter comercial, 

independentemente da vontade dos demais sócios ou acionistas; já o 

controle unitário associado à participação acionária minoritária, é 
quando o controle é atribuído ao sócio ou ao acionista detentor de (i) 

participação minoritária, independentemente da concentração do capital 

social ou (ii) participação majoritária que, em um contexto de capital 

pulverizado, se mostra insuficiente para a adoção de qualquer decisão 

social de forma isolada. O controle compartilhado, por sua vez, verifica-
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se quando, no mínimo, dois sócios ou acionistas pertencentes a grupos 

econômicos distintos atuam em conjunto na determinação da política 

comercial da sociedade
69

.  

Existem situações, todavia, em que um acionista é capaz de 

influenciar a sociedade mesmo sem a detenção de controle. Nesse caso, 

a relação do acionista com a sociedade é de coligação ou influência 

significativa. De acordo com o artigo 243, § 1º, da LSA (BRASIL, 

1976): ―São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha 

influência significativa.‖ Sendo que, de acordo com o § 4º do mesmo 

dispositivo legal: ―Considera-se que há influência significativa quando a 

investidora detém ou exerce o poder de participar nas decisões das 

políticas financeira ou operacional da investida, sem controlá-la.‖
70

.  

Ocorre que a noção de controle para o Direito da 

Concorrência é muito mais ampla do que aquela descrita pelo Direito 

Societário. É que, enquanto o Direito Societário está preocupado em 

regulamentar as questões intrassocietárias, notadamente aquelas que 

dizem respeito aos interesses dos sócios e acionistas, o Direito da 

Concorrência, embora também se interesse pelas questões da sociedade, 

tem seu foco voltado à manutenção das condições de concorrência e, 

portanto, à proteção aos consumidores. É o que esclarece Calixto 

Salomão Filho (2007, p. 279): 

 
[...] apesar de terem objeto parcialmente comum, 

os dois ramos do direito (societário e 

concorrencial) têm uma profunda diferença de 

escopo. Comum a ambos os ramos do direito é o 

tratamento dos poderes societários de disposição 

sobre unidades empresariais juridicamente 

independentes, mas economicamente 

dependentes. Distinção fundamental é que, 

enquanto a preocupação do direito societário é 

com a determinação por interesses estranhos aos 

interesses da sociedade (v.g., aqueles pessoais do 

controlador) dos destinos do patrimônio social, o 

direito concorrencial, ao se defrontar com o 

mesmo objeto, tem como preocupação a 

manutenção de estruturas de mercado 

                                                 

69
  No mesmo sentido, cf.: Cynthia Bertini (2014, p. 83–87; 111). 

70
   De acordo com o artigo 243, § 5º, da LSA (BRASIL, 1976): ―§ 5º  É 

presumida influência significativa quando a investidora for titular de 20% 

(vinte por cento) ou mais do capital votante da investida, sem controlá-la.‖ 
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(concorrência) consideradas desejáveis do ponto 

de vista econômico. 

 

Assim, para avaliar os impactos que as relações 

intrassocietárias podem gerar no mercado torna-se imperioso identificar 

os polos decisórios capazes de influenciar os negócios das sociedades, 

que nem sempre estão adstritos àqueles que detém controle no sentido 

societário, o que levou a doutrina Antitruste a associar o controle 

concorrencial à ideia de influência dominante, ou seja, àquelas situações 

em que um agente econômico tem o poder de influenciar na condução e 

no planejamento dos negócios do outro
71

, de forma permanente – não 

servindo à sua caracterização fatos isolados (SALOMÃO FILHO, 2007, 

p. 283) –, independentemente da existência de controle societário, 

participação majoritária, ou mesmo societária, no capital da empresa
72

. 

De acordo com o que prelecionam Fábio Konder Comparato e Calixto 

Salomão Filho (2005, p. 81) a expressão ―influência dominante‖ indica  

                                                 

71
   De acordo com Calixto Salomão Filho (2007, p. 283), não é preciso que haja 

ingerência sobre todos os órgãos e todas as decisões da empresa para que 

reste caracterizada a influência dominante: ―Suficiente é que haja controle 

sobre órgãos ou cargos diretamente relacionados à produção e atuação no 

mercado da empresa. Em doutrina, quatro áreas são consideradas 

fundamentais para permitir esse controle do planejamento empresarial: 

pesquisa e desenvolvimento, investimento, produção e vendas.‖ 
72

   A influência dominante pode ter natureza societária ou contratual. As 

hipóteses societárias exigem detenção de controle majoritário ou 

minoritário, que se revistam dos requisitos legais necessários para fazer 

presumir a permanência do poder. As hipóteses contratuais se resumem a 

contratos que deem ao seu titular o direito de gerir o empreendimento; 

contratos que confiram ao seu titular a possibilidade de eleger membros da 

administração; ou contratos que atribuam ao seu titular direitos mais amplos 

do que os necessários à realização do escopo da avença (negócios jurídicos 

indiretos), como os direitos especiais de voto (SALOMÃO FILHO, 2007, p. 

284–286). São exemplos de instrumentos jurídicos capazes de conferir 

influência dominante ao seu titular, de natureza societária e contratual, 

respectivamente, um acordo de acionistas conferindo ao sócio minoritário o 

direito de deliberar sobre áreas importantes ou nomear diretores das pastas-

chaves da empresa; ou um contrato (de empréstimo, por exemplo, no qual o 

mutuante recebe as ações do bloco controlador em caução) atribuindo a um 

terceiro, não integrante do quadro societário da empresa, o poder de geri-la 

ou a prerrogativa de eleger membros da administração (NUSDEO, A., 2002, 

p. 22–23). 
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[...] aquelas situações em que, mesmo sem a 

existência de controle no sentido societário, há o 

poder de dirigir a atividade e modificar 

estruturalmente a sociedade, produzindo efeitos de 

concentração econômica. 

 

Podem existir casos, todavia, em que o grau de influência de 

uma empresa sobre a outra seja inferior àquele descrito para os casos de 

influência dominante, não levando à conclusão de estarem as empresas 

concentradas, mas numa posição de interdependência decorrente de um 

comportamento de cooperação, que faz presumir que a administração de 

uma não será conduzida de forma independente do interesse da outra: 

nesse caso, estar-se-á diante de uma influência relevante do ponto de 

vista concorrencial
73

 (NUSDEO, A., 2002, p. 23). De acordo com os 

ensinamentos de Calixto Salomão Filho (2007, p. 288): ―[...] existe 

‗influência relevante do ponto de vista concorrencial‘ naqueles casos em 

                                                 

73
   Calixto Salomão Filho (2007, p. 288) esclarece que a influência relevante do 

ponto de vista concorrencial sempre terá natureza societária: 

―Tradicionalmente se entendia que a cooperação empresarial, ao contrário 

da concentração, se dava por meio de acordos (expressos ou tácitos) entre 

empresas. As coligações e participações societárias eram vistas como 

formas de caracterizar apenas as concentrações empresariais. Como visto, o 

conceito de ‗influência dominante‘ iniciou por pôr em cheque essa 

distinção, ao demonstrar que é possível a existência de concentrações 

estruturadas em forma contratual (e não societária). O conceito de 

‗influência relevante do ponto de vista concorrencial‘ consolida a crítica, na 

medida em que comprova a hipótese oposta, ou seja, a possibilidade de 

estruturar formas de cooperação entre empresas sob base societária.‖ São 

exemplos de influência relevante do ponto de vista concorrencial, o poder de 

veto, pelo sócio minoritário, sobre matérias cruciais à administração da 

empresa; a existência de uma relevante participação no capital não-votante; 

ou a existência de sociedades com poder de administração sobre outras, 

como ocorre nos chamados grupos de coordenação contratuais. O último 

exemplo, de acordo com o mesmo autor (2003, p. 291) ―[...] implica não a 

direção unitária das empresas, mas sim a coordenação de seu 

comportamento e a harmonização de suas políticas mercadológicas e 

comerciais a partir de uma empresa ou sociedade à qual é atribuído esse 

direito. Aí, a coincidência entre forma societária e escopo econômico é total. 

A sociedade é constituída especificamente com o fim de coordenar o 

comportamento do grupo. É de supor, consequentemente, a existência de 

cooperação entre seus membros.‖ 
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que a conformação da estrutura societária torna possível (e 

aconselhável) presumir o comportamento cooperativo.‖ 

Fato é que o conceito de influência dominante não é 

perfeitamente coincidente com o de controle e, tampouco, o conceito de 

influência relevante do ponto de vista concorrencial é perfeitamente 

coincidente com o de coligação, mas há grande aproximação entre 

ambos. Nos dois primeiros casos, presume-se a ocorrência de 

concentração, nos dois últimos, a presunção é de cooperação econômica 

e apenas a análise do caso concreto pode confirmar a ocorrência de 

integração entre as empresas (SALOMÃO FILHO, 2007, p. 296–297). 

Essa diferença de conceitos para o Direito Societário e 

Concorrencial não apresenta maiores impactos sobre aquisições de 

controle totalitário ou majoritário, na medida em que, quando o agente 

econômico adquire a totalidade ou a maioria das ações com direito a 

voto de outro, presume-se que ele está adquirindo o controle, mas acaba 

por fazer grande diferença quando o assunto é a aquisição de parcela 

minoritária, investimento passivo minoritário, ou, simplesmente, quando 

há coincidência total ou parcial das composições das administrações das 

sociedades agrupadas (fenômeno conhecido como interlocking), por 

exemplo. É que, nesses casos, embora não haja controle no sentido 

Societário, o contato entre concorrentes possibilita o acesso a 

informações estratégicas que alteram a dinâmica concorrencial, podendo 

arrefecer ou neutralizar a concorrência entre tais agentes. 

A questão do controle também tem consequências sobre a 

identificação dos grupos econômicos. Sabe-se que o grupo econômico 

pode ser entendido como um conjunto de sociedades que, embora 

detentoras de autonomia jurídica, estão subordinadas ao controle 

econômico unitário
74

 levado a efeito por outra sociedade.  

Esse controle ou direção unitária que caracteriza o grupo 

econômico nada mais é do que a submissão de um conjunto de empresas 

                                                 

74
   É o que ensina José Engrácia Antunes (2005, p. 35): ―Técnica 

revolucionária de organização jurídica da empresa moderna, o grupo pode 

ser definido, a benefício de ulterior explicitação, como um conjunto mais ou 

menos vasto de sociedades comerciais que, conservando embora 

formalmente a sua própria autonomia jurídica (sociedades-filhas, 

―subsidiaries‖, ―Tochtergesellschaften‖, ―filiales‖, ―filiali‖), se encontram 

subordinadas a uma direcção económica unitária exercida por uma outra 

sociedade (sociedade-mãe, ―group headquarters‖, ―Muttergesellschaft‖, 

―cappo-gruppo‖, ―société-mère‖).‖ 
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a uma mesma estratégia de administração por parte de outra sociedade
75

. 

Essa direção unitária só é possível, em regra, por meio da adoção de 

mecanismos de controle – no sentido amplo da palavra, que extrapola os 

limites do controle Societário, advindo da detenção de participação 

societária, conforme explica José Engrácia Antunes (2005, p. 36–37): 

 
Ora, seria justamente a legitimação e consagração 

de diversos mecanismos de controlo de sociedades 

sobre sociedades, ocorrida progressivamente em 

todas as ordens jurídico-societárias 

contemporâneas, que viria a conferir viabilidade 

prática e consistência jurídica a semelhante forma 

de organização empresarial: na verdade, foram 

tais mecanismos que permitiram o 

estabelecimento da típica e complexa rede de 

laços intersocietários sobre a qual repousa toda a 

empresa grupal (pluralidade jurídica) e é graças a 

eles que o respectivo vértice hierárquico assegura 

a coordenação estratégica e a coesão económica 

do todo empresarial (unidade económica). 

Semelhantes mecanismos de controlo 

intersocietário, da mais variada natureza, são hoje 

inumeráveis, englobando instrumentos de 

natureza financeira – ―maxime‖, participações 

intersocietárias de capital –, de natureza 

organizativa – indivíduos que compõem a 

estrutura accionista ou os órgãos de administração 

de duas ou mais sociedades (―interlocking board 

directorates‖, ―personelle Verflechtungen‖, 

―vincoli personali‖, ―unions personnelles‖) –, ou 

até de natureza puramente fáctica (v.g., contratos 

de direito civil e comercial comum, posições 

                                                 

75
   O controle econômico unitário, ou direção unitária, é assim entendido 

quando, a despeito do número de sociedades participantes do grupo 

econômico e de cada uma delas manter intacta as suas respectivas 

autonomias jurídicas, tais sociedades forem tidas como um ente único em 

virtude do processo de previsão, planejamento, implementação e 

coordenação de atividades políticas ao qual estão submetidas pelo 

controlador (BERTINI, 2014, p. 45). Daí porque o grupo econômico 

também é chamado de empresa plurissocietária, conforme nomenclatura 

adotada por José Engrácia Antunes (2005, p. 47–48). 
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estratégicas de mercado). Em suma, o controlo 

intersocietário constitui o princípio energético da 

nova realidade empresarial multissocietária, 

constituindo o seu ―crucial point‖ (HOOD/ 

YOUNG), o seu ―substantial axle‖ (WALLACE) 

ou o seu ―vital link‖ (BLUM- BERG). Não fora a 

consagração legal de tais mecanismos, os grupos 

societários, mas do que simplesmente condenados 

à clandestinidade, seriam hoje um fenómeno 

verdadeiramente impensável. 

 

Ocorre que, na grande maioria dos casos de aquisição de 

participação societária minoritária, dificilmente a Autoridade Antitruste 

poderá avaliar, antes da consumação do ato de concentração, se as 

mesmas serão utilizadas para o exercício do poder de controle ou para a 

formação de grupos econômicos. Ciente dessa indefinição, o CADE 

regulamentou a matéria por meio da Resolução n. 2, de 2012, alterada, 

posteriormente, pela Resolução n. 9, de 2014, oportunidade em que 

estabeleceu, mediante a fixação de parâmetros objetivos, tanto no que 

diz respeito às aquisições parciais, como a identificação dos grupos 

econômicos, que independentemente da consumação dos efeitos, há 

necessidade de notificação caso haja potencial exercício de controle ou 

formação de grupo econômico. Assim, dispõem os artigos 4, 9 e 10 da 

Resolução n. 2, de 2012 (CADE, 2012b): 

 
Art. 4º Entende-se como partes da operação as 

entidades diretamente envolvidas no negócio 

jurídico sendo notificado e os respectivos grupos 

econômicos. § 1º Considera-se grupo econômico, 

para fins de cálculo dos faturamentos constantes 

do art. 88 da Lei 12.529/11, cumulativamente: I – 

as empresas que estejam sob controle comum, 

interno ou externo; e II – as empresas nas quais 

qualquer das empresas do inciso I seja titular, 

direta ou indiretamente, de pelo menos 20% (vinte 

por cento) do capital social ou votante. § 2° No 

caso dos fundos de investimento, são 

considerados integrantes do mesmo grupo 

econômico para fins de cálculo do faturamento de 

que trata este artigo, cumulativamente: I – O 

grupo econômico de cada cotista que detenha 

direta ou indiretamente participação igual ou 

superior a 50% das cotas do fundo envolvido na 
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operação via participação individual ou por meio 

de qualquer tipo de acordo de cotistas; e II – As 

empresas controladas pelo fundo envolvido na 

operação e as empresas nas quais o referido fundo 

detenha direta ou indiretamente participação igual 

ou superior a 20% (vinte por cento) do capital 

social ou votante. [...]. 

Art. 9° As aquisições de participação societária de 

que trata o artigo 90, II, da Lei nº 12.529/11 são 

de notificação obrigatória, nos termos do art. 88 

da mesma lei, quando: I – Acarretem aquisição de 

controle, unitário ou compartilhado; II – Não se 

enquadrem no inciso I, mas preencham as regras 

de minimis do artigo 10. Parágrafo único. Não são 

de notificação obrigatória as aquisições de 

participação societária realizadas pelo controlador 

unitário. [...]. Art. 10. Nos termos do artigo 9°, II, 

são de notificação obrigatória ao Cade as 

aquisições de parte de empresa ou empresas que 

se enquadrem em uma das seguintes hipóteses: I – 

Nos casos em que a empresa investida não seja 

concorrente nem atue em mercado verticalmente 

relacionado: a) Aquisição que confira ao 

adquirente titularidade direta ou indireta de 20% 

(vinte por cento) ou mais do capital social ou 

votante da empresa investida; b) Aquisição feita 

por titular de 20% (vinte por cento) ou mais do 

capital social ou votante, desde que a participação 

direta ou indiretamente adquirida, de pelo menos 

um vendedor considerado individualmente, 

chegue a ser igual ou superior a 20% (vinte por 

cento) do capital social ou votante. II – Nos casos 

em que a empresa investida seja concorrente ou 

atue em mercado verticalmente relacionado: a) 

Aquisição que conferir participação direta ou 

indireta de 5% (cinco por cento) ou mais do 

capital votante ou social; b) Última aquisição que, 

individualmente ou somada com outras, resulte 

em um aumento de participação maior ou igual a 

5%, nos casos em que a investidora já detenha 5% 

ou mais do capital votante ou social da adquirida. 

Parágrafo único. Para fins de enquadramento de 

uma operação nas hipóteses dos incisos I ou II 

deste artigo, devem ser consideradas: as 

atividades da empresa adquirente e as atividades 
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das demais empresas integrantes do seu grupo 

econômico conforme definição do artigo 4° dessa 

Resolução. 

 

 

Como visto, com relação a aquisição de controle majoritário, 

nada há de novo: de acordo com o artigo 9, inciso I, supracitado, são de 

notificação obrigatória ao CADE as operações que acarretem aquisição 

de controle, unitário ou compartilhado.  

Já a questão da aquisição de controle societário não 

majoritário, de influência significativa ou dominante é resolvida 

mediante a fixação de critérios objetivos, correspondentes a percentuais 

de participação societária a partir dos quais as preocupações 

concorrenciais devem ser presumidas. Assim, devem ser levadas ao 

conhecimento do Órgão Antitruste, segundo o artigo 9º, inciso II, da 

Resolução supramencionada combinado com artigo 10, as operações 

que, embora não resultem na aquisição do controle da sociedade, 

confiram ao adquirente a titularidade, direta ou indireta, de participação 

correspondente a 20% (vinte por cento) ou mais do capital social ou 

votante da empresa. Nos casos em que a empresa adquirida é 

concorrente ou atue em mercado verticalmente integrado, a Resolução é 

ainda mais rigorosa, determinando a notificação sempre que a aquisição 

assegurar a titularidade, direta ou indireta, de participação 

correspondente a 5% (cinco por cento) ou mais no capital social ou 

votante. Lembrando que, nos termos do artigo 9º, parágrafo único, da 

Resolução n. 2, de 2012, as operações de aquisição de participação 

societária por quem já é controlador unitário não precisam ser 

submetidas à apreciação da autoridade concorrencial. 

Ressalta-se, ademais, que, nos termos do artigo 10, parágrafo 

único, da Resolução n. 2, de 2012, a questão atinente à existência ou não 

de concorrência ou relação vertical, nos casos de aquisição de partes de 

sociedades, será analisada com base nas atividades desenvolvidas pela 

empresa adquirente e nas atividades levadas a efeito pelas demais 

empresas integrantes do seu grupo econômico. 

Quanto à aquisição de influência relevante do ponto de vista 

concorrencial, embora a mesma não possa ser considerada como ato de 
concentração para fins de notificação obrigatória ao CADE, sua prática, 

por indicar a existência de cooperação entre as empresas, pode ser 

entendida como consumação prematura da integração entre as empresas, 

conforme estabelece o Guia para análise de consumação prévia de atos 
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de concentração econômica (também conhecido como Guia sobre Gun 
Jumping

76
) (2015b, p. 7;9):  

 
Esta seção busca estabelecer diretrizes sucintas 

em relação a tipos de atividades empresariais 

relacionadas a concentrações econômicas que 

gerem preocupações envolvendo gun jumping. 

[...]. Por fim, em relação às (iii) atividades das 

partes antes e durante a implementação do ato de 

concentração, essas versam principalmente sobre 

a consumação efetiva de ao menos parte da 

operação antes da sua devida aprovação pela 

autoridade antitruste. Algumas práticas que 

podem suscitar maiores preocupações por parte do 

Cade são, entre outras: [...] b) exercício de direito 

de voto ou de influência relevante sobre as 

atividades da contraparte (tais como a submissão 

de decisões sobre preços, clientes, política 

comercial/vendas, planejamento, estratégias de 

marketing, interrupção de investimentos, 

descontinuação de produtos e outras); 

 

Por fim, considera-se grupo econômico, para fins de 

notificação obrigatória ao CADE, conforme artigo 4º, § 1º, inciso I, da 

Resolução supracitada, as empresas que estejam sob controle comum 

interno, ou seja, aquelas que tenham os mesmos sócios integrando o 

capital social de diversas empresas e que exerçam algum poder de 

ingerência sobre as mesmas; ou externo, por seu turno, aquele exercido 

por quem, não sendo sócio, ou acionista da empresa, detém ingerência 

nas deliberações da empresa, normalmente conferida por um 

instrumento contratual. O inciso II do mesmo regramento, aponta para o 

patamar mínimo de 20% (vinte por cento) de participação societária 

para que as empresas que estejam sob controle comum sejam 

consideradas integrantes de um mesmo grupo. A questão é explicada 

pela Superintendência Geral (SG) do CADE, quando da análise do 

Procedimento Administrativo para Apuração de Ato de Concentração 

(APAC) n. 08700.011294/2015-12 (CADE, 2015c): 

 

                                                 

76
   Nomenclatura que está sendo adotada no presente trabalho para referir o 

Guia para Análise de Consumação Prévia de Atos de Concentração 

Econômica. 
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Nos termos do inciso I, a jurisprudência do CADE 

considera as empresas que estejam sob controle 

comum interno, ou seja, aquelas que tenham o(s) 

mesmo(s) sócio(s) integrando o capital social de 

diversas empresas e que exerça(m) algum poder 

de ingerência sob as mesmas (caracterizando, no 

mínimo, o controle compartilhado). [...] Por sua 

vez, o inciso II fixa o patamar mínimo de 20% de 

participação societária para que as empresas que 

estejam sob controle comum sejam consideradas 

integrantes de um mesmo grupo. Em outras 

palavras, o inciso II, do § 1º, do art. 4º, da aludida 

Resolução, complementa e qualifica a condição 

para que as empresas enquadradas sob controle 

comum, constante no inciso I, sejam consideradas 

partes de um mesmo grupo econômico: a norma 

cria um requisito de minimis relacionado à 

participação societária detida nas empresas, 

consubstanciado na titularidade de ao menos um 

percentual igual superior de 20% de seu capital 

social ou votante. Por esse critério objetivo 

(percentual mínimo de participação societária), 

presume-se que as empresas nas quais um 

acionista detenha mais de 20% de participação 

societária estariam sujeitas a um controle 

minoritário relevante e suficiente para o 

enquadramento das empresas como pertencentes 

ao mesmo grupo econômico do referido acionista. 

Todavia, a regra introduzida no § 1º, do art. 4º, 

não afasta a hipótese de configuração de grupo 

considerando-se as participações societárias 

menores de 20% em empresas investidas, detidas 

por uma mesma pessoa, contanto que tal pessoa, 

em virtude de sua condição de sócio, possua 

direitos que lhe garantam ingerência na empresa, 

para além do necessário à proteção do 

investimento, caracterizando-se, ao menos, 

controle compartilhado nas empresas em questão, 

hipótese enquadrada no inciso I, do § 1º, do art. 

4º. Com efeito, há que se ressalvar que, na 

situação envolvendo empresa que não possua 

sócio com participação igual ou superior a 20% do 

capital votante ou total, esta Superintendência já 

se manifestou pela aplicação exclusiva do 

enunciado constante no inciso I, do § 1º, do art. 4º, 
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na medida em que os acionistas com participação 

menor que 20% podem ser considerados co-

controladores da empresa em questão e detentores 

de controle compartilhado, sob pena de se 

negligenciar uma hipótese na qual o acionista 

minoritário pode ter ingerência significante sob a 

empresa investida, podendo alcançar patamar 

semelhante ao poder detido por um acionista que 

detenha mais de 20% (ainda que menos de 50% 

de participação societária na referida empresa), o 

que resultaria em uma isenção de notificação de 

operações desarrazoada e imotivadamente, em 

face dos critérios atualmente vigentes e destoantes 

do objetivo visado pela norma.  

 

As sociedades empresárias dispõem, ademais, de outros 

mecanismos, que não os Societários, para estabelecerem uma unidade 

econômica, são as figuras contratuais, cada vez mais utilizadas pelos 

agentes econômicos em situação de concentração. 

 

3.4.2 As figuras contratuais 

 

O artigo 90 da Lei n. 12.529/2011, estabelece, por meio do 

inciso IV, mais 3 (três) formas de concentração econômica, as quais se 

expressam, não por figuras societárias, mas contratuais: são os 

consórcios, joint ventures e contratos associativos. 

No caso do gênero contratos associativos, de que são espécies 

os consórcios e as joint ventures, não há dúvidas sobre tratar-se de atos 

de concentração para fins de notificação obrigatória ao CADE. A 

dificuldade fica adstrita à identificação de quais contratos se enquadram 

nessa categoria, em razão não apenas da sua atipicidade, mas 

principalmente porque a disseminação de seu uso é relativamente 

recente.  

Fato é que cada vez mais são criados entes econômicos por 

meio de laços contratuais e o motivo é simples: fatores como o crescente 

desenvolvimento de tecnologias da informação e a constante 

transformação dos processos de produção, além da grande pressão 
concorrencial advinda de grupos econômicos e multinacionais, têm 

levado empresas à adoção de modalidades mais flexíveis de organização 

da atividade, para fazer frente às necessidades impostas por essas 

transformações no cenário econômico. Daí a importância da cooperação 

para o desenvolvimento das empresas, a qual não mais se materializa 
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por meio de contratos de sociedade como outrora, mas através de 

instrumentos diversos, que procuram estabelecer relações inovadoras de 

gestão de risco e de custos de transação (FRAZÃO, 2017, p. 206). Tais 

instrumentos – dos quais são exemplos os contratos associativos – são 

tidos por muitos como uma ―terceira via‖
77

 para a realização das 

atividades econômicas, desafiando a dicotomia mercado/empresa 

instituída por Ronald H. Coase.  

A mencionada ―terceira via‖ é assim entendida porque 

comporta contratos que envolvem um grau de colaboração maior do que 

aquele que normalmente existe nas relações de mercado, mas menor que 

os contratos de sociedade. De tal modo, as formas extremas de 

organização da atividade econômica se traduzem, pelo lado do mercado, 

nos contratos de intercâmbio, onde se pressupõem vontades antagônicas 

entre as partes contratantes; e, pelo lado da empresa, nos contratos de 

sociedade, caracterizados pela existência de interesses convergentes 

entre as partes em prol de um objetivo comum, que se traduz no 

compartilhamento de lucros e perdas geradas pela atividade. Já os 

contratos situados no entremeio das formas extremas de organização da 

atividade econômica, são chamados de contratos relacionais
78

 ou 

                                                 

77
   De acordo com Ronald H. Coase (2017, p. 55) a organização da atividade 

empresarial pode se dar por meio da empresa ou do mercado, de forma que 

caberia às empresas decidirem, a partir de uma análise dos custos de 

transação inerentes ao processo de produzir internamente ou comprar no 

mercado (make or buy), respectivamente, por uma ou outra opção. George 

B. Richardson (1999, p. 59–60), todavia, apresenta crítica a esse 

posicionamento, alegando que os dois polos da equação Coase, mercado 

puro (pure market) e empresa pura (pure firm), não são opostos, mas pontos 

extremos que comportam inúmeras situações intermediárias. A essas 

situações intermediárias – dentre as quais cita-se a cooperação entre agentes 

econômicos – o autor convencionou chamar de ―terceira via‖ entre empresa 

e mercado. 
78

   De acordo com Oliver E. Williamson (1989, p. 81–86), existem três tipos de 

transações: (i) as de mercado, associadas às transações não específicas de 

contratações recorrentes (onde uma parte já conhece a outra e, com base nas 

suas experiências, pode decidir se quer contratá-la) ou ocasionais (onde a 

parte não conhece a outra, mas pode consultar a experiência de terceiros 

para definir sobre a contratação), em que as alternativas do mercado estão 

estandardizadas, o que promove incentivos para que as partes se comportem 

de forma responsável, protegendo-as contra eventual oportunismo de seu 

oponente; (ii) as trilaterais, que dizem respeito às transações altamente 

específicas de contratações ocasionais, não comportadas pelo mercado, já 
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híbridos
79

-
80

, caracterizados pela cooperação entre as partes, para a 

criação de uma estrutura de governança apta a neutralizar as incertezas 

                                                                                                        

que os altos custos de transferência dos ativos para outro provedor, no caso 

de descumprimento, determinam fortes incentivos para que as partes vigiem 

o cumprimento do contrato até o final e para que essas se valham da 

assistência de terceiros (como árbitros) para resolver problemas na execução 

do contrato; (iii) as específicas ou relacionais, associadas às transações 

altamente específicas de contratações recorrentes, em que as partes primam 

pela continuidade da relação comercial, visando evitar o sacrifício das 

economias específicas e, por esse motivo, precisam criar sistemas de 

governança que possibilite a adaptabilidade de suas relações (colaboração) 

em face de modificações futuras. As transações específicas podem ser 

bilaterais ou unificadas, nas primeiras, se mantém a autonomia das partes, 

nas segundas, a transação é extraída do mercado e se organiza na empresa, 

como uma legítima integração vertical.  
79

    Paula A. Forgioni (2018, p. 193–194) define ―contratos híbridos‖, como 

sendo pactos que pressupõe esforços conjugados, mas em que as partes 

mantêm a sua autonomia patrimonial. Em outras palavras, nos ajustes 

híbridos, as áleas são distintas, mas interdependentes. Conforme conclui a 

autora: ―Nem sociedade, nem intercâmbio, mas uma categoria que se situa 

entre esses dois polos‖ e que ―surgem da necessidade de se evitar os 

inconvenientes que adviriam da celebração de uma extensa série de 

contratos de intercâmbio desconectados [custos de transação] e da fuga da 

rigidez típica dos esquemas societários [ou hierárquicos]‖. 
80

   Em regra, os contratos híbridos ou relacionais não chegam a configurar ato 

de concentração e, portanto, não são de notificação obrigatória ao CADE. 

Isso porque os contratos relacionais ou híbridos adotam lógica distinta da 

hierarquia que caracteriza a empresa, já que, não obstante o esforço comum, 

as partes se mantêm autônomas no que se refere ao patrimônio, atividades, 

etc. Inobstante, é comum que a cooperação que caracteriza esse tipo de 

contrato dê margem ao surgimento de algum tipo de ―autoridade‖ (exercida 

não por meio de poder diretivo, mas de influência, liderança e confiança 

mútua) para a coordenação das atividades. Eventualmente, pode acontecer 

de essa ―autoridade‖ se transformar em verdadeira exploração de uma parte 

pela outra mediante a formação de um centro de direção definido, ou seja, 

em controle externo, caso em que fica configurada a formação de grupo 

econômico contratual e, consequentemente, de um ato de concentração para 

fins de notificação obrigatória ao CADE. Na prática, todavia, é difícil 

identificar se determinada autoridade importa ou não na criação de uma 

nova estrutura econômica, exceto se decorrer de cláusulas contratuais. 

Todavia como essa não é a regra, já que o controle externo é, 

essencialmente, um poder fático, a principal maneira de que dispõe o Órgão 

Antitruste para lidar com tal poder é aguardar a sua manifestação, 
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do mercado, mas, também, pela conservação da autonomia patrimonial 

das mesmas, assim como atividades, riscos, lucros e prejuízos 

distintos
81

.  

Nesse contexto, as associações empresariais, que se dão por 

meio de contratos relacionais ou híbridos ganham destaque no cenário 

de organização da atividade empresarial. Tal como ocorre nesses dois 

tipos de pactuação, os contratos associativos contêm a característica da 

cooperação; o que os diferencia daqueles, no entanto, são outros dos 

seus atributos essenciais: a existência de um propósito comum – que 

transcende a simples colaboração, podendo ser entendida como uma 

cooperação qualificada
82

 – e de uma estrutura organizativa mínima para 

assegurar o cumprimento de tal fim. Nas palavras de Ana Frazão (2017, 

p. 211–212): 

 
[...] os contratos associativos passaram a designar 

contratos que não apresentam o mesmo nível 

organizativo dos contratos de sociedade, 

exatamente por combinarem aspectos de 

hierarquia e de coordenação, mas que apresentam 

nível organizativo superior aos dos contratos 

meramente relacionais ou híbridos. Nos contratos 

associativos, destinados ao exercício da empresa 

comum, as partes, embora mantenham a 

autonomia jurídica e patrimonial, passam a 

exercer a atividade empresarial de forma 

compartilhada, assumindo conjuntamente a 

respectiva álea do negócio. A partir dessa 

definição, entende-se perfeitamente por que o 

contrato de sociedade é, por excelência, um 

contrato associativo, já que nele é clara a assunção 

comum do risco pelos sócios. Assim, o que 

distingue os contratos associativos dos demais 

contratos híbridos e mesmo dos contratos de troca 

não é propriamente a existência de cooperação, 

mas sim o grau e tipo desta. Nos contratos de 

                                                                                                        

submetendo-o, quando houver necessidade, ao controle de condutas 

(FRAZÃO, 2017, p. 233–234). 
81

 São exemplos de contratos híbridos/relacionais, os contratos de mera 

colaboração, execução continuada ou comutativos de longa duração, tais 

como os pactos de distribuição, fornecimento, licenciamento ou franquia. 
82

   Conforme terminologia adotada por Ana Frazão (2017, p. 224), 
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simples troca, a cooperação é um dever lateral, já 

que as prestações das partes são naturalmente 

distintas e contrapostas. Nos contratos híbridos 

lato sensu, a cooperação é intensa e típica dos 

contratos relacionais, mas não chega 

necessariamente ao ponto de se traduzir em 

empresa comum com identidade de propósitos 

entre os contratantes nem em álea comum. Já nos 

contratos associativos, a cooperação corresponde 

à própria prestação ou aos deveres principais 

assumidos pelas partes, o que se traduz na 

consecução de um fim comum e da assunção de 

uma álea comum. 

 

Apesar das diferenças, fato é que tanto os contratos híbridos e 

relacionais, como os associativos, estão situados entre as soluções 

tradicionais de mercado e soluções tradicionais de empresas, 

combinando elementos de coordenação inerentes ao mercado
83

 com a 

organização típica da empresa. Não obstante, nos contratos associativos, 

o resultado é a constituição de uma empresa comum, formada, todavia, 

mediante a utilização de mecanismos de mercado, ou seja, por meio de 

vínculos meramente contratuais (FRAZÃO, 2017, p. 214). 

São espécies de contratos associativos, os consórcios e as joint 
ventures. O contrato de consórcio não gera maiores dúvidas quanto ao 

seu caráter associativo, já que o próprio artigo 278 da LSA, que 

regulamenta a matéria, deixa clara a existência de um 

―empreendimento‖ – e não o exercício de uma atividade, como na 

sociedade – comum entre os contratantes. Veja-se: ―As companhias e 

quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem 

constituir consórcio para executar determinado empreendimento, 

observado o disposto neste Capítulo‖. Note-se que, embora esse tipo de 

contrato tenha por característica a cooperação entre sociedades, não há 

perda de individualidade (autonomia jurídica e financeira) e nem criação 

                                                 

83
   Os economistas tratam o sistema de preços – segundo o qual, em quase todas 

as circunstâncias, o preço (relativamente) mais elevado de qualquer coisa 

conduzirá a uma redução na quantidade da demanda – como fator que 

direciona a produção, a qual, por sua vez, é coordenada por uma série de 

operações de troca efetuadas no mercado (COASE, 2017, p. 36). Por esse 

motivo se diz que o elemento coordenação é inerente ao mercado. 
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de nova pessoa jurídica
84

. Ademais, tampouco se presume a 

responsabilidade solidária das empresas consorciadas (LAMY FILHO; 

PEDREIRA, 2017, p. 1513–1517). 

Não obstante, os consórcios são instrumentos de 

implementação de atividades específicas e normalmente transitórias, na 

medida em que sua durabilidade fica adstrita à execução de determinado 

empreendimento, motivo pelo qual não se presta para utilização por 

empresas que pretendam se unificar de forma mais duradoura. Para 

essas situações existe outro tipo de organização empresarial, que, 

tampouco, depende da criação de uma pessoa jurídica, e cuja 

importância no cenário empresarial vem aumentando sobremaneira a 

cada dia, a joint venture: a expressão norte-americana é utilizada para 

identificar a associação entre duas empresas independentes e autônomas 

que se unem para o exercício de uma empresa comum.  

A joint venture pode ser societária (incorporate joint venture) 

ou contratual (unincorporate joint venture). No primeiro caso, a 

associação se dá por vínculos societários e há a constituição de uma 

nova empresa; na segunda hipótese, existe apenas o vínculo contratual e, 

por isso, não há a constituição de uma nova pessoa jurídica. Mediante a 

realização da joint venture contratual, portanto, cria-se um tipo de 

empresa diferente, distinta das tradicionalmente constituídas por 

instrumentos societários, dada a sua flexibilidade – decorrente, 

principalmente, da inexistência de previsão legal sobre o tema –, mas 

que nem por isso deixa de ser uma empresa. Daí porque a  

 
[...] joint venture contratual desafia a clássica 

dicotomia entre empresa e mercado, 

apresentando-se como estrutura intermediária 

entre hierarquia inerente à empresa e a 

coordenação e a flexibilidade que são próprias das 

relações de mercado. (FRAZÃO, 2017, p. 217). 

 

Assim, ao permitirem a constituição de uma empresa comum, 

composta de um novo centro decisório, as joint ventures são tidas como 

                                                 

84
  Sobre a organização social do consórcio, Alfredo Lamy Filho e José Luiz 

Bulhões Pedreira (2017, p. 1516) esclarecem: ―O consórcio pode aparentar 

ser como unidade distinta de organização social, mas dele não nasce 

necessariamente nova organização produtiva, como ocorre no contrato de 

sociedade; e se cria uma nova unidade de organização, ela é segmento 

comum das empresas das sociedades consorciadas.‖ 
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ato de concentração econômica, conforme explica Ana Frazão (2017, p. 

223): 

 
Ao possibilitarem a constituição de uma empresa 

comum, por meio de uma organização específica 

que será gerida por novo centro de decisão ou 

controle empresarial – efetivamente 

compartilhado pelas contratantes ou exercido 

apenas por uma delas –, é inequívoco que as joint 

ventures apresentam-se, em regra, como novas 

estruturas de mercado. Daí o acerto da Lei n. 

12.529/2011 ao ter incluído expressamente as 

joint ventures entre os contratos associativos que, 

por serem considerados atos de concentração, 

deverão ser submetidos ao controle prévio. 

 

Ocorre que a gama de contratos associativos não se esgota nos 

contratos de consórcio e joint venture, sendo incontáveis as formas de 

parcerias e alianças que podem surgir entre empresas. Fato é que, como 

no Direito Antitruste adota-se o Princípio da Prevalência da Realidade 

sobre a Forma, as operações em que se vislumbrar a emergência de um 

novo ente econômico, independentemente de sua denominação, deverão 

ser tratadas como atos de concentração para fins de notificação 

obrigatória ao CADE. No entanto, é fundamental que se identifiquem 

elementos de estabilidade, organização e autonomia jurídica para 

distinguir, com o mínimo de segurança, aquelas situações que devem ser 

objeto do controle de estruturas. 

Para corroborar, o Órgão Antitruste Brasileiro estabeleceu, 

por meio da Resolução n. 17, de 2016, 3 (três) principais requisitos para 

a identificação dos contratos associativos de notificação obrigatória: (i) 

estabilidade da relação por prazo igual ou superior a dois anos; (ii) o 

compartilhamento dos riscos e resultados oriundos do negócio; e (iii) 

concorrência no mesmo mercado relevante. É o que dispõe o artigo 2º 

da mencionada Resolução (CADE, 2016c): 

 
Art. 2º Considera-se associativos quaisquer 

contratos com duração igual ou superior a 2 

(dois) anos que estabeleçam empreendimento 

comum para exploração de atividade econômica, 

desde que, cumulativamente: I - o contrato 

estabeleça o compartilhamento dos riscos e 

resultados da atividade econômica que constitua 
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o seu objeto; e II - as partes contratantes sejam 

concorrentes no mercado relevante objeto do 

contrato. 

 

Entretanto, independentemente da figura societária ou 

contratual que venha a ser utilizada pelos agentes econômicos em 

situação de concentração, é sabido que os negócios envolvem muito 

mais do que os instrumentos jurídicos utilizados para a sua 

concretização. É que o empresário, ao decidir integrar-se com outro 

agente econômico, precisa munir-se de formas de avaliação da operação 

de integração, antes de documentar essa transação em um contrato, o 

que normalmente é feito por meio de auditorias. 

 

3.5 A NECESSIDADE DE COORDENAÇÃO ENTRE AGENTES 

ECONÔMICOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO 

QUE ANTECEDE OS ATOS DE CONCENTRAÇÃO: A DUE 

DILIGENCE 

 
Como é sabido, o processo de negociação que precede as 

integrações econômicas depende de certo grau de intercâmbio e 

organização entre empresas, as quais necessitam compartilhar 

informações, alocar riscos e mensurar contingências, etc, com o objetivo 

de identificar a viabilidade do negócio. Nesse contexto é que aparece a 

figura da due diligence, uma das formas mais comuns de interação entre 

empresas na fase que antecede a formalização dos atos de concentração 

e, por esse motivo, a que se convencionou estudar mais profundamente.  

A due dilligence nada mais é do que ―um método utilizado 

para analisar o negócio e as partes que dele fazem parte com o intuito de 

se prevenir diante de possíveis e futuras contingências advindas daquela 

transação, bem como aferir o valor daquele negócio e das sociedades 

que nele estão inseridas‖ (ROCHA, 2012, p. 49) e cuja função precípua 

é diminuir as assimetrias informacionais
85

 existentes na fase ex ante da 

negociação, conforme explica Leandro Santos de Aragão (2005, p. 81): 

                                                 

85
   De acordo com Robert Pindyck e Daniel Rubinfeld, informação assimétrica 

é aquela ―na qual o comprador e o vendedor possuem informações 

diferentes sobre a transação‖ (2013, p. 624-626). A informação assimétrica 

é bastante comum no mercado, já que, por questões obvias, normalmente o 

vendedor de um determinado produto sabe mais sobre a sua qualidade do 

que o comprador. As implicações das informações assimétricas na qualidade 

de um produto foram analisadas inicialmente por George Arthur Akerlof 
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[...] o procedimento preparatório (due diligence), 

então, reveste-se como um importante mecanismo 

de redução das assimetrias informacionais, já que 

se destina a perquirir todas as informações 

fornecidas pela sociedade a ser adquirida, e, 

precipuamente, de conduta preventiva com o 

escopo de mitigação de comportamentos 

indesejados (o moral hazard). 

 

Assim, esse tipo de auditoria se revela importante ferramenta 

para a diminuição dos riscos e prejuízos futuros oriundos da assimetria 

informacional, sendo certo que a sua utilização pressupõe a busca de 

lucro, mas de forma segura e alicerçada, resguardando o investidor de 

contingências futuras que possam prejudicar os seus negócios ou 

esvaziar os seus investimentos após a consumação da operação. Sobre o 

tema, preleciona Dinir Salvador Rios da Rocha (2012, p. 49): ―É um 

procedimento que, em essência, guarda o grau de zelo necessário que 

todo comerciante deve ter, sob pena de sofrer prejuízos se não aplicar 

nos seus negócios.‖ 
Existem vários tipos de due diligence, podendo a auditoria se 

dar na esfera contábil, financeira, jurídica (trabalhista, societária, 

tributária, etc), por exemplo. Independente da área auditada, referido 

procedimento visa, ao fim e ao cabo, obter o maior número de 

informações possíveis sobre a empresa adquirida, para o fim de 

                                                                                                        

(1970) que, ao estudar o mercado de automóveis usados, comparando carros 

de origem duvidosa a ―limões‖ (o que corresponderia ao nosso ―abacaxi‖), 

conclui que com informação assimétrica, mercadorias de baixa qualidade 

podem expulsar as de alta qualidade do mercado. Assim, a informação 

assimétrica cria falhas de mercado, tais como a seleção adversa e o risco 

moral: o primeiro corresponde a ―Falha de mercado que ocorre quando, por 

causa de informação assimétrica, produtos de diferentes qualidades são 

vendidos a um preço único‖ (2013, p. 626); e o segundo diz respeito a 

―Ocorrência relacionada com as ações da parte [...] que não podem ser 

observadas pela [outra] parte [...], mas que podem afetar a probabilidade ou 

magnitude de um pagamento associado a um evento.‖ (2013, p. 636). Para 

corroborar, Paula A. Forgioni (2018, p. 167) explica a questão do risco 

moral da seguinte forma: ―Por vezes, o estabelecimento do vínculo 

contratual instiga uma parte a modificar seu comportamento, prejudicando 

sua parceria comercial. Trata-se de espécie de ‗oportunismo pós-contratual‘, 

denominado ‗risco moral‘ ou moral hazard.‖ 
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identificar um preço justo para o negócio, bem como a existência de 

possíveis passivos que possam ser imputados à empresa alienada no 

futuro. Nas palavras de José Eduardo Tellini Toledo (2012, p. 328). 

 
O objetivo da due diligence é a realização de um 

processo minucioso de investigação, análise e 

revisão de todas as informações e documentos 

necessários da operação que está sendo realizada, 

para que se possam avaliar todos os riscos e 

contingências existentes. É, portanto, na tradução 

literal, a ―devida diligência‖ (ou ―devida 

dedicação‖) no trabalho realizado. 

 
Comumente, a auditoria é realizada antes da concretização do 

negócio (pre closing), em função dos objetivos da auditoria, assim será 

possível conhecer o real status da empresa adquirida e regular possíveis 

contingências que se apresentem, prevendo formas de garantia e 

indenização no próprio contrato utilizado para formalizar a concentração 

econômica; todavia, há casos em que é feita a posteriori (post closing), 

embora nessas situações a sua eficácia seja questionável (RAMOS, 

2012, p. 117). 

A due diligence não existe como figura jurídica autônoma 

na legislação Brasileira, de forma que o mais adequado é entendê-la 

como uma metodologia – e não como uma obrigação legal – a ser 

utilizada opcionalmente pelas partes.  

Na sua realização, o método obedece a uma série de etapas, as 

quais podem ser alteradas de acordo com a necessidade dos agentes 

econômicos envolvidos no negócio ou de quem as aplica. Todavia, as 

mais usuais partem da declaração dos envolvidos sobre a sua intenção 

em celebrar o negócio, do envio de um check list à outra parte para a 

remessa de uma série de documentos (como certidões de órgãos 

governamentais e não governamentais, certidões e cópias de processos 

judiciais e administrativos, cópias de contratos com fornecedores e 

instituições financeiras, documentos fiscais e contábeis, etc), do 

recebimento e análise desses documentos, para posterior elaboração de 

um relatório e a tomada de decisão final pela empresa adquirente sobre 

o fechar ou não o negócio. Todo esse procedimento, frisa-se, costuma 

durar de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, dependendo da complexidade 

do negócio e da disponibilidade das informações pelas partes 

interessadas na operação de concentração (ROCHA, 2012, p. 64–65). 
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Note-se que, embora a troca de informações seja a forma mais 

comum de coordenação entre agentes econômicos em situação de 

concentração – já que em situações normais é requisito sine qua non 

para a realização de um ato de concentração –, existem outras formas de 

sinergias que também podem ser essenciais à formalização de uma 

operação dessa magnitude, como é o caso, por exemplo, da alienação ou 

transferência de ativos (que pode ser essencial para assegurar a 

continuidade de uma empresa em situação de falência, por exemplo), da 

renovação ou da criação de relações contratuais (que podem ser 

indispensáveis ao regular andamento das atividades empresariais). 

Sendo impossível elencar todas as formas de coordenação que 

podem ser levadas a efeito pelos agentes econômicos no processo de 

negociação dos atos de concentração, até mesmo porque a dinâmica e a 

criatividade empresarial fazem com que novas formas de coordenação 

entre as partes exsurjam a cada dia, importa, por ora, ter em mente, que 

existe um nível mínimo de interação entre empresas, no período que 

precede a concretização das integrações econômicas, sem o qual não 

seria possível aferir a viabilidade do negócio e, na prática, tornaria 

inviável a realização do mesmo. Não obstante, sabendo-se que, no 

Brasil, vigora o controle prévio de estruturas, torna-se necessário definir 

corretamente os limites para a atuação das empresas envolvidas em um 

ato de concentração econômica.  
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4 CAPÍTULO 3 AS FRONTEIRAS DA COORDENAÇÃO 

LEGÍTIMA ENTRE AGENTES ECONÔMICOS ENVOLVIDOS 

NO PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO QUE ANTECEDE OS ATOS 

DE CONCENTRAÇÃO PARA QUE NÃO INCORRAM EM GUN 

JUMPING 

 

A LDC, mais precisamente em seu artigo 88, § 2º, instituiu o 

controle prévio de atos de concentração econômica no Brasil. A 

mencionada Legislação, em seu artigo 88, § 3º, também estipulou que a 

consumação de atos de concentração econômica antes da decisão final 

da Autoridade Antitruste é vedada e a sua prática pode levar a aplicação 

de penalidades. O objetivo da Lei, nos termos do que está disposto no 

mesmo artigo, § 4º, é garantir que, até a decisão final do CADE, não 

sejam violadas as condições de concorrência entre as empresas 

envolvidas na operação. Ocorre que, embora referida Legislação 

imponha a necessidade de autorização, pelo Órgão Antitruste, para a 

efetivação de determinadas concentrações econômicas, não apresenta, 

em seu bojo, critérios objetivos capazes de balizar a conduta das partes 

envolvidas nesse tipo de operação, fazendo apenas vedações genéricas à 

―consumação‖ de uma operação e à ―alteração das condições de 

concorrência‖ antes da sua aprovação. 

Referidas vedações, no entanto, geram conflito entre o 

instituto da análise prévia de atos de concentração econômica e a 

necessidade de coordenação entre os agentes econômicos envolvidos no 

processo de negociação que antecede esse tipo de operação empresarial, 

porquanto o primeiro visa que as partes preservem suas condições 

competitivas inalteradas até que a operação seja autorizada pelo CADE, 

enquanto o segundo pressupõe a indispensável sinergia que influencia o 

comportamento dos agentes econômicos no mercado desde a simples 

intenção de integrar as suas atividades. Ora, não sendo objetivo da Lei 

Antitruste criar empecilhos desnecessários às integrações entre 

empresas, mas apenas garantir que essas não infrinjam as regras de 

proteção à concorrência, é necessário definir, a partir de critérios 

objetivos, quais as fronteiras da interação entre os agentes econômicos 

envolvidos nesse tipo de negócio, sob pena de impor-lhes os altos custos 

advindos da insegurança jurídica. 

Assim, no presente Capítulo, demonstra-se a tensão existente 

entre o instituto da análise prévia e a necessidade de coordenação entre 

os agentes econômicos envolvidos no processo de negociação que 

antecede os atos de concentração. Expõem-se, ademais, o problema do 



148 

 

aumento dos custos de transação que advém da insegurança jurídica 

gerada pela ausência de parâmetros para a conduta das partes envolvidas 

nesse tipo de operação, as atividades que podem levar à caracterização 

do Gun Jumping, os limites identificados na legislação e na 

jurisprudência do CADE para a interação dos agentes econômicos 

envolvidos nesse tipo de negócio, os principais procedimentos para a 

diminuição dos riscos da configuração da consumação prévia de atos de 

concentração e as sanções a que estão sujeitas as partes que incorrerem 

na prática de tal ilícito concorrencial. Para concluir, oferece-se, ainda 

nesse capítulo, uma possível solução para o conflito inicialmente 

identificado. 

 

4.1 A TENSÃO ENTRE A ADOÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE 

PRÉVIO DE ESTRUTURAS E A NECESSIDADE DE 

COORDENAÇÃO ENTRE EMPRESAS 

 

Como visto, a Lei impõe a necessidade de autorização do 

CADE para a efetivação das concentrações econômicas que se 

enquadrarem em determinadas situações, previstas na Portaria 

Interministerial 994, de 2012
86

, todavia, não só deixou de apresentar 

critérios legais balizadores para a conduta das partes envolvidas nesse 

tipo de negócio, como também deixou de tipificar claramente as 

condutas vedadas, fazendo menção unicamente à ―consumação‖ de uma 

operação e à ―alteração das condições de concorrência‖ antes da 

aprovação do ato de concentração pelo Órgão Antitruste, situação que 

gera dúvidas sobre quais atividades podem ser levadas a efeito pelas 

partes em processo de negociação de atos de concentração. 

O CADE tentou minimizar os efeitos da lacuna legislativa e 

da imprecisão conceitual dos dispositivos de Lei regulamentando a 

matéria através do RiCADE, que, em seu artigo 147, § 1º, determinou 

que as notificações dos atos de concentração devem ser protocoladas 

                                                 

86
  De acordo com a Portaria em referência, são de notificação obrigatória ao 

CADE, as concentrações que envolvam faturamento bruto anual ou volume 

de negócios no País de: ―I - R$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta 

milhões de reais) para a hipótese prevista no inciso I do art. 88, da Lei 

12.529, de 2011; e II - R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais) 

para a hipótese prevista no inciso II do art. 88, da Lei 12.529 de 2011‖ 

(CADE, 2012a). 
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―após a assinatura do instrumento formal que vincule as partes e antes 

de consumado qualquer ato relativo à operação‖, bem como, estipulou, 

em seu § 2º, que as partes envolvidas em um ato de concentração devem 

―manter as estruturas físicas e as condições competitivas inalteradas até 

a apreciação final do Cade‖. No entanto, manteve-se a tradição de 

utilização de conceitos lacunosos, abertos, indeterminados. 

 Diante da impossibilidade de consumação das operações 

antes da aprovação pelo CADE, a LDC estipulou alguns prazos que 

devem ser cumpridos pela Autoridade Antitruste no controle de 

estruturas, com o objetivo de impedir que a consumação das operações 

de notificação obrigatória fique sobrestada indefinidamente em 

decorrência de eventual demora na análise do ato pelo Órgão Antitruste.  

Assim, nos casos de notificações que tramitam pelo 

Procedimento Sumário – joint ventures clássicas ou cooperativas, 

substituição de agente econômico, baixa participação de mercado 

(inferior a 20%), ou outros casos simples (CADE, 2012b) –, o Órgão 

Antitruste Brasileiro tem o prazo de 30  (trinta) dias para analisar o ato 

de concentração, conforme estabelece o artigo 1º, § 2º, da Resolução n. 

16 (CADE, 2016d): 

 
Art. 1º. [...]. § 2º. A Superintendência Geral deve 

observar o prazo de 30 (trinta) dias, a contar do 

protocolo de petição ou de sua emenda, para 

decidir os atos de concentração enquadrados em 

Procedimento Sumário e que não sejam 

reclassificados para análise em Procedimento 

Ordinário. 

 

Não obstante, os casos de Procedimento Ordinário, ou seja, 

aqueles que exigem uma apreciação mais acurada do CADE, podem 

levar até 240 (duzentos e quarenta) dias para serem decididos, sendo que 

esse prazo pode ser prorrogado por mais 60 (sessenta) dias a pedido das 

partes ou 90 (noventa) dias mediante decisão fundamentada do Tribunal, 

em que sejam especificadas as razões para a dilação (artigo 88, § 9º, 

incisos I e II, da Lei n. 12.529/2011), somando-se, assim, 330 (trezentos 

e trinta) dias, ou seja, praticamente um ano, para que se finalize a 

análise da operação. 

Na prática, sabe-se que o CADE tem levado menos de 30 

(trinta) dias para a avaliação dos casos Sumários, esmagadora maioria 
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de atos de concentração analisados pelo Órgão Antitruste atualmente, 

aproximadamente 94% (noventa e quatro por cento) deles
87

. Inobstante, 

na melhor das hipóteses, as partes interessadas em um ato de 

concentração que seguirá o rito Ordinário precisarão aguardar em torno 

de 130 (cento e trinta) dias para a conclusão da análise do negócio 

(informação verbal)
88

 e implementação de suas atividades conjuntas. 

Embora a notificação prévia em atos de concentração seja 

obrigatória, é sabido que o  fator ―tempo‖ é extremamente relevante 

para o sucesso desse tipo de negócio, conforme lembra Carolina Saito 

(2013, p. 97): 

 
Em pesquisa feita pela empresa de auditoria 

PriceWaterhouseCoopers com 125 empresas, a 

maioria delas localizada nos Estados Unidos da 

América (EUA), concluiu-se que as empresas que 

se movimentaram para integrar os ativos e 

comunicar seus funcionários sobre uma nova 

operação de forma mais rápida do que seu tempo 

normal de atividade, consideraram suas operações 

de maior sucesso e com mais ganhos em todas as 

dimensões do que as empresas que se moveram 

em um ritmo mais lento do que o normal de sua 

atividade. Em conclusão, as empresas de 

consultoria entenderam que, para se chegar a uma 

operação de sucesso, são necessários, 

principalmente, planejamento e velocidade.    

 

Isso acontece, dentre outros fatores, porque o transcurso de 

lapso temporal entre a celebração do acordo para a integração entre 

empresas (signing) e a sua implementação (closing) pode gerar alteração 

no valor do negócio e, até mesmo, a redução dos incentivos para que o 

vendedor continue a empreender esforços para melhorar o desempenho 

da empresa adquirida, já que pretende transferi-la a terceiro em um 

                                                 

87
   De acordo com informações disponíveis no site do Órgão Antitruste, no ano 

de 2017, foram analisados 378 atos de concentração. 355 foram aprovados 

sem restrições, 9 não foram conhecidos, 5 foram arquivados por perda de 

objeto, 5 foram aprovados mediante a celebração de acordo, 3 foram 

reprovados e 1 foi arquivado por falta de informações (CADE, 2017a). 
88

  Dados extraídos da palestra de Mario Sergio Rocha Gordilho Júnior, 

Coordenador-Geral de Análise Antitruste, ministrada durante o PinCADE 

2017, no CADE, em janeiro de 2017.  
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futuro próximo. Esses efeitos negativos podem ser minimizados pela 

adoção, no período que antecede a autorização do Órgão Antitruste para 

a realização do negócio, de mecanismos contratuais que visam a 

manutenção do valor da operação conforme inicialmente ajustado, bem 

como a conservação das estruturas físicas e financeiras da empresa 

adquirida. Tais ferramentas, no entanto, resultarão, sem sombra de 

dúvidas, em algum nível de influência de uma parte sobre a outra 

(MORGULIS, 2017, p. 37). 

Não bastasse, sabe-se que o processo de concentração 

econômica depende de um certo grau de intercâmbio entre empresas, as 

quais necessitam compartilhar informações, sopesar contingências, 

determinar preços, com o objetivo de identificar os pontos fortes e 

fracos da operação, o que é feito através de uma due diligence ou outra 

forma de auditoria adotada pelas partes; decidindo pela viabilidade do 

negócio, os agentes econômicos carecerão, ademais, de debater as 

condições do contrato e planejar o processo de conexão. 

Velocidade e planejamento aparecem, assim, como fatores 

indispensáveis ao sucesso das concentrações econômicas, conforme 

ensina William Blumenthau (2005, p. 6): 

 
Em essência, a literatura conclui que as chaves 

para uma fusão bem-sucedida incluem 

planejamento e velocidade. Dois fatores que 

parecem ser catalisadores para um processo de 

transição bem-sucedido. A primeira diz respeito a 

―comunicações frequentes e personalizadas‖, um 

fator enfatizado por empresas que se engajaram 

em fusões bem-sucedidas. A segunda é o uso de 

equipes de transição, o que pode ser uma 

ferramenta valiosa para comunicar metas e planos. 

Juntos, esses fatores parecem ajudar a fundir as 

empresas de maneira rápida e eficaz, integrando 

suas culturas, sistemas, funcionários e ativos 

físicos, ao mesmo tempo em que acalma as 

preocupações de clientes, fornecedores, 

financiadores e investidores (Tradução nossa)
89

. 

                                                 

89
  No original: In essence, the literature concludes that the keys to a successful 

merger include planning and speed. Two companion factors appear to be 

catalysts for a successful transition process. The first is “frequent and 

tailored communications,” a factor emphasized by firms that had engaged 

in successful mergers. The second is the use of transition teams, which can 



152 

 

 

E Carolina Saito corrobora (2013, p. 105–106): 

 
Nesse contexto de operações entre empresas, os 

principais fatores que podem levar à coordenação 

entre as empresas são a realização de due 

diligence e o planejamento da ação conjunta das 

empresas no período pós-operação. A due 

diligence é necessária para garantir a fluidez e a 

integridade da empresa resultante da operação, 

após sua consumação. Como apresentado acima, 

tempo é fator importantíssimo para o sucesso de 

uma operação. Dessa forma, a rápida 

implementação de todas as ações que diminuem o 

tempo da operação e fazem com que as empresas 

alcancem os ganhos o quanto antes é de interesse 

delas. A elaboração de um plano de integração é 

comum a todas as operações, pois visa a obter 

rapidamente os ganhos delas decorrentes. 

 

Assim, tem-se que, sem a mínima coordenação entre os 

envolvidos no processo de integração econômica, não seria possível 

aferir a viabilidade do negócio, e qualquer ato de concentração tornar-

se-ia inviável, afetando a economia como um todo, não sendo esse, 

certamente, o objetivo da LDC.  

Ora, se, de um lado, a Legislação Antitruste determina que as 

partes mantenham as suas estruturas físicas e as condições competitivas 

inalteradas até a apreciação final do ato de concentração pelo CADE, 

sendo vedadas transferências de ativos, influência de uma parte sobre a 

outra, bem como a troca de informações concorrencialmente sensíveis, 

sob pena de caracterizar-se o Gun Jumping; e, de outro, a adoção de 

meios que assegurem a velocidade da operação e um mínimo de 

planejamento e coordenação entre as empresas são indispensáveis para a 

realização e sucesso desse tipo de negócio, torna-se necessário definir 

quais são, afinal, as fronteiras da integração legítima entre agentes 

                                                                                                        

be a valuable tool for communicating goals and plans. Taken together, these 

factors appear to help merging firms speedily and effectively integrate their 

cultures, systems, employees, and physical assets, all while easing the 

concerns of customers, suppliers, lenders, and investors. 



153 

 

 

econômicos no âmbito do controle prévio de estruturas
90

. Para Carolina 

Saito (2013, p. 96):  

 
Não é tarefa fácil definir padrões antitruste para 

orientar as empresas envolvidas em operações 

passíveis de notificação ao SBDC, sobre como 

devem comportar-se até a decisão final da 

autoridade, ou até a consumação da operação, 

para se evitar qualquer efeito anticompetitivo. Por 

um lado, as empresas que estão notificando o ato 

de concentração ainda não são uma entidade única 

e devem manter-se assim até decisão final da 

autoridade. Por outro lado, elas se munem de 

interesse comum legítimo para se coordenarem, o 

que não seria esperado, a não ser no contexto da 

operação em si. 

                                                 

90
  Essa tensão não é uma peculiaridade das regras Brasileiras, sendo 

identificada em outros Ordenamentos Jurídicos onde se adota o regime de 

análise prévia de atos de concentração econômica, conforme reconhece 

William Blumenthal (2005, p. 2): On the one hand, firms proposing to 

merge are not yet a single entity, and their activities are subject to Section 1 

of the Sherman Act,2 which governs collective action in restraint of trade. 

Depending on the size of the transaction and the timing of the coordination, 

their activities may also be subject to Section 7A of the Clayton Act,3 more 

commonly known as the Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act, 

which prohibits the acquisition of beneficial ownership without first filing 

premerger notification and observing a waiting period. I will speak about 

these provisions in greater detail in a few moments. On the other hand, the 

merging firms have a legitimate interest in engaging in certain forms of 

coordination that would not be expected except in the merger context. The 

most common forms are due diligence and transition planning, both of 

which necessarily will involve exchanges of information at levels of detail 

that would not normally occur among independent firms. In addition, 

merging firms sometimes enter into covenants or engage in practices that 

would not normally be seen among independent firms. These forms of 

premerger coordination will often be reasonable and even necessary to 

implement the legitimate objectives of the merger agreement. Where the 

merging firms are competitors or are otherwise in a relationship that affects 

competitive interactions in the marketplace, however, premerger 

coordination can presente issues under Section 1. And regardless of the 

competitive posture of the merging firms, excessive premerger coordination 

can present an issue of beneficial ownership under Section 7A. 
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Por esse motivo, nortear a ação das empresas envolvidas em 

um ato de concentração econômica, bem como dos próprios julgadores 

dos processos que envolvem esse tema, tornou-se uma preocupação do 

CADE, o que gerou a publicação, em maio de 2015, do Guia sobre Gun 

Jumping, no qual se procurou estabelecer parâmetros de condutas que 

visam minimizar as dúvidas que pairam sobre o tema. Referido Guia, 

como não poderia deixar de ser, não possui caráter vinculante, mas se 

presta para determinar algumas diretrizes nas quais as partes envolvidas 

em um ato de concentração podem se basear para estruturar o desenho 

de suas operações de forma lícita (isto é, sem caracterizar o Gun 

Jumping). 

Entretanto, de acordo com Vinícius Marques Carvalho, 

Presidente do CADE quando da publicação do mencionado Guia, trata-

se basicamente de ―[...] um guia para as empresas saberem o que é agir 

de boa fé na visão do Cade‖ (2015), todavia, está longe de sanar os 

questionamentos das partes sobre quais são os limites para a sua atuação 

no âmbito da análise prévia de atos de concentração. A respeito do tema, 

referem Eduardo Molan Gaban e Juliana Oliveira Domingues (2016, p. 

137): ―Em suma, embora aclare hipóteses do que se admite e do que não 

se admite, o Guia não possui força de precedente ou jurisprudência.‖ No 

mesmo sentido posicionou-se a Superintendência Geral em recente Nota 

Técnica proferida na APAC número 08700.005408/2016-68 (CADE, 

2016e): 

  
Desde já, cumpre destacar que o Guia de Gun 

Jumping não é vinculativo e não é uma norma 

jurídica. Trata-se de uma mera sinalização de 

potenciais práticas que podem configurar 

consumação prévia da operação. Assim, serve de 

baliza, mas, evidentemente, devem os 

administrados utilizar de cautela ao interpretar o 

documento e fazê-lo levando em especial atenção 

os ditames da Lei, as normas do Cade (como o 

Regimento Interno) e as decisões do Tribunal. De 

fato, as condutas dos administrados devem pautar-

se pela obediência aos termos da Lei nº 

12.529/2011 e fundamentar seus posicionamentos 

nas decisões do Tribunal. O Guia de Gun 

Jumping tem um propósito importante de 

orientação, orientação esta, porém, que deve ser 

altamente balizada pelas normas e precedentes 



155 

 

 

existentes, repisa-se. De forma prática: se o 

administrado segue um dado caminho de 

interpretação do Guia de Gun Jumping que leva a 

um conflito com a Lei, com as normas internas do 

Cade ou com a jurisprudência da SG e do 

Tribunal, isso é um sinal de que o caminho 

interpretativo escolhido é equivocado ou, ao 

menos, requer cuidados redobrados por parte das 

Requerentes. 

 

Assim, ainda que sejam consideradas as investidas do Órgão 

Antitruste no sentido de minimizar os efeitos do impasse decorrente da 

omissão e imprecisão conceitual legislativa acima mencionadas, a 

verdade é que, em virtude da relativa novidade do tema, da falta de 

jurisprudência consolidada e da inexistência de critérios legais objetivos 

capazes de balizar a conduta das partes, não é raro localizar 

entendimentos divergentes entre a Superintendência Geral, Tribunal e 

próprios Conselheiros do Órgão Antitruste, sobre o que, de fato, 

caracterizaria o Gun Jumping
91

, situação que vem causando grande 

insegurança jurídica no ambiente institucional. 

 

4.2 A INSEGURANÇA JURÍDICA COMO FATOR DE 

MAXIMIZAÇÃO DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO 

 
O princípio da segurança jurídica, uma das pilastras que 

sustentam o Estado de Direito, tem como objetivo principal a facilitação 

das relações humanas, para fins de reduzir a incerteza quanto às 

interações já consumadas, quanto aos efeitos jurídicos futuros das 

                                                 

91
    É o caso, por exemplo, do pagamento de uma entrada por uma das partes, 

para garantir o fechamento do contrato. Na sessão de 17 de agosto de 2016, 

ao julgar o caso Hypermarcas x Reckit Benckiser, Apuração de Ato de 

Concentração número 08700.005408/2016-68 (CADE, 2016e), o Tribunal 

concluiu que o pagamento de contraprestação correspondente a 20% (vinte 

por cento) do valor do contrato não configuraria consumação prévia de ato 

de concentração, tratando-se apenas de um sinal típico de transações 

comerciais, ao contrário do que havia constado do parecer da 

Superintendência Geral acostado ao mesmo processo e do entendimento 

emanado pelo próprio Tribunal quando do julgamento do caso UTC x 

Aurizônia, Ato de Concentração número 08700.008289/2013-52 (CADE, 

2013c), onde o desembolso de valores por uma das partes foi considerado 

ato de concentração prematuramente consumado.  
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condutas, e às relações que são decididas no presente. Em outras 

palavras, trata-se da confiança de cada indivíduo de que seus atos, 

quando pautados em normas legais, produzirão os efeitos jurídicos nela 

especificados. Nas palavras de Armando Castelar Pinheiro (2005, p. 2): 

 
A segurança jurídica também objetiva permitir aos 

indivíduos programar, em bases razoáveis de 

previsibilidade, suas expectativas em relação às 

implicações futuras de sua atuação jurídica. No 

que tange às relações jurídicas de cunho 

econômico, em especial, deve a norma dar ao 

indivíduo a possibilidade de calcular, com alguma 

previsibilidade, as conseqüências de suas ações. 

Isso requer, entre outras coisas, que a norma seja 

trazida a público clara e tempestivamente. 

 

Uma das mais relevantes funções do Princípio da Segurança 

Jurídica pode ser explicada a partir do cotejo entre Direito e Economia. 

É que, como sabido, os custos de transação
92

 são responsáveis por 

                                                 

92
   Um dos primeiros estudos sobre os ―custos de transação‖ foi desenvolvido 

por Ronald H. Coase (2017, p. 38–39), que questionou o motivo para a 

existência das firmas, concluindo que essas seriam um mecanismo para 

reunir maior eficiência econômica a partir da diminuição dos custos com a 

organização e a coordenação dos recursos produtivos. Tais custos, o autor 

convencionou chamar de ―custos das transações no mercado‖, o que veio a 

ser conhecido na literatura de economia como ―custos de transação‖ 

(COASE, 2017, p. 6). Tempos depois, Oliver E. Williamson (1991, p. 37), 

aprofundando-se no tema, concluiu que os custos de transação são 

determinados por dois pressupostos comportamentais dos agentes 

econômicos: a racionalidade limitada e o oportunismo; bem como pelos 

seguintes atributos das transações econômicas: a especificidade de ativos, a 

incerteza e a frequência. De acordo com o autor (WILLIAMSON, 2005, p. 

45), a ―racionalidade que dá base à Economia ortodoxa deveria ser 

substituída pelo atributo cognitivo menos demandante, da racionalidade 

limitada, de acordo com o qual os atores humanos buscam ser racionais, mas 

apenas conseguem sê-lo de modo limitado‖. Isso significa dizer que, embora 

as pessoas busquem a maximização do seu bem-estar, estão sujeitas a 

restrições cognitivas que limitam a sua capacidade de processamento 

mental, o que as tornam incapazes de prever todos os eventos passíveis de 

ocorrerem em uma determinada transação, do que decorrem os contratos 

omissos e/ou errôneos. Já o oportunismo, definido por Oliver E. Williamson 

(1989, p. 57) ―como a busca pelo interesse próprio com dolo, o que inclui 
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estimular o uso ineficiente de recursos e de tecnologia, fazendo com que 

os envolvidos possam optar, ao considerá-los, por não desenvolver as 

atividades; deixar de se especializar, investir em economias de escala ou 

combinar insumos; distribuir a produção entre clientes e mercados de 

forma ineficiente; ou, ainda, manter recursos ociosos, causando 

retrocesso econômico.  

A segurança jurídica aparece, então, como um mecanismo de 

neutralização desses custos de transação e, consequentemente, como 

ferramenta para a obtenção da maior eficiência produtiva. É que, na fase 

de redação do contrato, também conhecida como ex ante, a previsão dos 

fatores de risco que podem impedir a sua realização, conforme ajustado, 

e a definição de como as partes devem agir caso as coisas não saiam 

como planejado, deveriam estar expressamente previstas nos ajustes, 

todavia, em virtude da racionalidade limitada, ou até mesmo por opção 

das partes, grande parte dos pactos é incompleta, sendo que o nível 

ótimo de lacunas contratuais dependerá dos riscos e dos custos de tornar 

o contrato mais completo. Assim, a função da legislação, conforme bem 

observa Armando Castelar Pinheiro (2005, p. 7), é exatamente essa, 

minimizar os riscos ex-ante da realização do contrato, sem que haja 

elevação de custos para as partes: 

                                                                                                        

inclusive algumas formas mais flagrantes tais como a mentira, o roubo, e o 

engano, mas não se limita a elas‖, faz com que os agentes econômicos ajam 

em benefício próprio, aproveitando-se das lacunas, equívocos, informações 

privilegiadas ou falsas intenções eventualmente existentes nos contratos, em 

prejuízo aos seus parceiros. Ativos específicos, por sua vez, são aqueles 

investimentos que não podem ser aproveitados em outras atividades senão 

aquela para o qual foi produzido, ao menos não sem que haja grande perda 

de valor. A frequência da transação determina se essas são recorrentes ou se 

ocorrem de forma isolada, sem repetição. A importância dessa questão 

advém do fato de que, ―quanto maior for a frequência de realização da 

transação, maiores serão os incentivos para o desenvolvimento de 

instituições estruturadas com intuito de geri-las de modo eficaz‖ 

(FAGUNDES, 1997, p. 9). Entende-se por incerteza, por fim, a 

impossibilidade de identificar todos os aspectos relevantes que podem vir a 

ocorrer e que afetam uma transação. Do que foi exposto conclui-se que: 

―devido à racionalidade limitada, é impossível elaborar contratos completos, 

e, das contingências não previstas, emergirão as lacunas contratuais que, 

sujeitas a ações oportunistas, demandarão adaptações para a manutenção do 

relacionamento.‖ (SILVA; BRITO, 2013, p. 3). Essas adaptações nada mais 

são, portanto, do que a base de sustentação para o surgimento dos custos de 

transação. 
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O nível ótimo de lacunas contratuais dependerá 

dos riscos e do custo de tornar o contrato mais 

completo. A função da norma é, exatamente, 

reduzir esse risco, sem implicar custos elevados. 

Quando a norma é clara, certa, previsível e 

calculável, ela completa os contratos, na medida 

em que determina como proceder em diversas 

situações. Isso dispensa as partes de 

mencionarem, explicitamente, essas situações no 

contrato. Assim, a segurança jurídica permite que 

as partes reduzam os custos de transação 

envolvidos na negociação e elaboração de 

contratos. Quando a norma é clara, certa, 

previsível e calculável, ela completa os contratos, 

na medida em que determina como proceder em 

diversas situações. Isso dispensa as partes de 

mencionarem, explicitamente, essas situações no 

contrato. Assim, a segurança jurídica permite que 

as partes reduzam os custos de transação 

envolvidos na negociação e elaboração de 

contratos. 

 

A segurança jurídica também reduz os custos ex post da 

realização das transações, no caso de algum dos riscos que não puderam 

constar do contrato acabarem por se materializar. Para tanto, ressalta-se 

a relevância de jurisprudência estável e previsível, que ajude as partes, 

de um lado, a remediarem o contrato sem precisar interrompê-lo e, de 

outro, estimule a solução dos conflitos sem a necessidade de intervenção 

do Poder Judiciário. É o que preleciona Érica Gorga (2005, p. 200): 

 
[A] natureza de bem público do precedente fará 

com que terceiros se beneficiem do precedente 

sem terem para isso gasto recursos em processos 

judiciais. Assim, nos próximos litígios, a 

existência de precedente eficiente induzirá a que 

as partes não entrem em conflito judicial, já que o 

precedente, como diz Barzel, tem a função de 

delinear direitos (de propriedade). As partes, 

sabendo do precedente, poderão resolver seus 

conflitos fora da corte (settlement), adotando as 

definições manifestadas no precedente. 
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A ausência de estabilidade da Lei/jurisprudência, também 

implica em custo de monitoramento, atualização e adaptação para as 

partes. É que, conforme bem esclarece Ronald H. Coase (2017, p. 114), 

para realizar uma transação no mercado  

 
[...] é necessário descobrir com quem se deseja 

fazer a transação, informar às pessoas que se quer 

fazer a transação e em que termos, conduzir 

negociações que levam a um acordo, redigir o 

contrato, realizar a inspeção necessária para 

assegurar que os termos do contrato estão sendo 

cumpridos.  

 

Sobre a questão, arremata Érica Gorga (2005, p. 202–203): 

 
Para o autor, a aderência a precedentes serve à 

função econômica poupadora de custos, os quais 

podem ser classificados em custos de litigância e 

custos de ajuste. Os custos de litigância (litigation 

costs) referem-se à economia que existirá no 

âmbito do processo judicial decorrente da adoção 

da stare decisis. Note-se que se não existisse o 

precedente vinculante, o trabalho dos juízes seria 

imenso, pois teriam de decidir cada caso 

novamente, como se cada decisão pudesse ser 

reaberta, o que implicaria maior lentidão do 

processo judicial. Além disso, a stare decisis 

proporciona certeza jurídica, diminuindo os custos 

de transação e o incentivo para litígio da regra em 

particular. Os custos de ajuste (adjustment costs) 

são os que recaem sobre os agentes privados que 

se valem da estabilidade da norma para fazer 

investimentos por ela amparados. A reversão de 

precedentes dá margem a custos de ajuste 

significativos se as partes tiverem de se ajustar a 

um novo regime jurídico devido à mudança do 

precedente. A stare decisis, por outro lado, geraria 

custos substanciais denominados de custos de 

erros (error costs). O principal custo do sistema 

de stare decisis é o custo que provém da 

dificuldade de um precedente errado ser colocado 

sob escrutínio e da incapacidade de obter a sua 

correção rapidamente. 
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É exatamente o que ocorre com a Legislação Antitruste 

Brasileira, no que se refere à prática infracional relativa à consumação 

prematura de atos de concentração. A Lei não só não apresenta critérios 

objetivos em que as partes possam se basear para traçar as suas 

estratégias de integração, como, ademais, as condutas vedadas não são 

plenamente definidas na LDC e no RiCADE, o Guia sobre Gun 

Jummping não é vinculativo e contém poucas previsões, e a 

jurisprudência, dada a novidade do tema, é escassa e, em alguns casos, 

conflitante.  

Segundo consta do referido Guia – que faz expressa referência 

ao artigo 108 do RiCADE, hoje atualizado para o artigo 147 do 

regulamento em referência – as normas que regulamentam a análise 

prévia de atos de concentração são propositalmente genéricas, com o 

objetivo de abranger a diversidade de condutas capazes de configurarem 

atos de concentração: 

 
Essa disposição (artigo 108, § 2º do RiCade) é 

propositalmente genérica, haja vista a grande 

diversidade de configurações de negócios 

jurídicos que se caracterizam como atos de 

concentração econômica para fins legais. Assim, 

cabe inicialmente às partes determinar com maior 

clareza quais os limites no trato entre agentes 

econômicos que impeçam a alteração das 

estruturas físicas e as condições competitivas 

subjacentes a um ato de concentração econômica. 

 

De fato, não se pode olvidar da impossibilidade de se elaborar 

um artigo de Lei que contenha um rol taxativo sobre todas as hipóteses 

que caracterizam o Gun Jumping, dada a existência de inúmeras 

possibilidades de negócios jurídicos que podem ser adotados pelas 

partes em situação de concentração; tampouco, é possível esquecer que 

a imprecisão de expressões é uma característica inerente à Legislação 

Antitruste, que adota o Princípio da Irrelevância das Formas, do qual se 

depreende que os efeitos práticos de um ato são mais relevantes do que a 

forma como ele efetivamente se apresenta – e nem poderia ser diferente, 

porquanto o Direito da Concorrência, ao regular a atividade econômica, 

deve ser capaz de se adaptar ao dinamismo das atividades empresariais.  

Todavia, essa fluidez dos conceitos adotados pela LDC 

também é capaz de gerar insegurança jurídica no agente econômico, 

conforme leciona José Marcelo Martins Proença (2001, p. 59): ―Essa 
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fluidez de terminologia, por um lado, é importante para a eficácia da 

legislação na tutela do mercado, dada a dinâmica da atividade 

econômica. Entretanto, por outro lado, pode trazer uma insegurança ao 

agente econômico [...].‖ Isso porque, sem a delimitação desses 

conceitos, não é possível aferir ex ante quais condutas podem ser 

realizadas pelas partes antes da decisão definitiva pelo CADE.  

Ademais, é necessário admitir que, no Brasil – diferentemente 

do que ocorre nos Estados Unidos da América, em que o Direito 

Antitruste tem larga tradição e os precedentes, dada a adoção do Sistema 

Common Law, tem significativo papel na manutenção da segurança 

jurídica –, o Direito Antitruste é relativamente novo, a Lei que 

regulamenta a concorrência e o CADE, tal como existem hoje, mais 

jovens ainda, de forma que a tradição está sendo criada hoje, agora. De 

qualquer forma, vige, nesse País, o Sistema Civil Law, que vincula os 

julgamentos ao disposto no Direito Positivo e, em sendo a Lei 

excessivamente indeterminada ou imprecisa, abre-se espaço para a 

―interpretação‖ dos julgadores, da qual, cada vez menos, é possível 

saber o que esperar, conforme bem esclarece Eros Roberto Grau (2013, 

p. 138–139):  

 
Hoje tenho medo. Repito o que afirmei no item 13 

acima. O que tínhamos, o que nos assistia – o 

direito moderno, a objetividade da lei –, o Poder 

Judiciário aqui, hoje, coloca em risco. A aguda 

observação de Bernd Rüthers a propósito do que 

denuncia como transformação constitucional 

gradual pela qual a República Federativa alemã 

passa nas últimas décadas cabe como luva aos 

nossos juízes. ―O Estado de direito fundado na 

divisão dos Poderes – diz Rüthers – transformou-

se em um ‗Estado de Juízes‘ (Richterstaat). E de 

tal modo que incontrolada deslocação de poder do 

Legislativo para o Judiciário coloca-nos diante de 

uma pergunta crucial: pode um Estado, pode uma 

democracia existir sem que os juízes sejam servos 

da lei? A Lei Fundamental alemã [como a 

Constituição do Brasil, digo eu] submete-os à lei. 

Independência e submissão do Executivo e do 

Judiciário à legalidade são inseparáveis: a 

independência judicial é vinculada à obediência 

dos juízes à lei e ao Direito (Gesetz und Recht), 

qual define o artigo 20, III, da Lei Fundamental 

alemã‖. Isso tudo talvez acabe quando começar a 
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comprometer a fluência da circulação mercantil, a 

calculabilidade e a previsibilidade indispensáveis 

ao funcionamento do mercado (talvez então os 

juízes voltem a ser a boca que pronuncia, sem 

imprensa, sem televisão...). Ou será a desordem, 

até que novos rumos nos acudam... Até então terei 

medo dos juízes (acaso continuarei a nutri-lo, esse 

medo, ainda após então?), tenho medo do direito 

alternativo, medo do direito achado na rua, do 

direito achado na imprensa... (Grifos do autor). 

 

Assim, tem-se que a insegurança jurídica torna as transações 

econômicas mais arriscadas, já que as bases onde essas se calcam ficam 

mais instáveis, os seus efeitos mais difíceis de prever e os custos e 

benefícios mais complicados de calcular. Como resultado, há o aumento 

dos custos de transação envolvidos nos negócios, eis que as partes se 

obrigam a despender recursos decorrentes do excesso ou falta de zelo. E 

como reação ao aumento dos custos de transação, há um evidente 

sacrifício de eficiência econômica, porquanto as partes podem: (i) 

decidir por não realizar as transações que têm alto nível de risco, 

abrindo mão dos ganhos que elas poderiam gerar; (ii) realizá-las de 

outra forma, reduzindo apenas parcialmente o ganho obtido; ou (iii) 

compensar a baixa segurança com o uso mais intenso das instituições 

jurídicas disponíveis, consumindo mais recursos em atividades-meio
93

. 

As transações realizadas no âmbito das concentrações econômicas não 

são diferentes, conforme lembra Guilherme El Hadi Franco Morgulis 

(2017, p. 38–39): 

 
[...] a adoção de um sistema de análise prévia 

pode maximizar os efeitos negativos associados a 

eventual insegurança jurídica de suas regras. 

Explica-se: caso as regras do sistema de análise 

prévia não sejam claras, i. e. caso não permitam 

que os agentes privados sejam capazes de 

identificar quais negócios devem obter aprovação 

da autoridade concorrencial e quais condutas são 

permitidas até que tal aprovação seja proferida, a 

insegurança jurídica poderá gerar um ambiente 

institucional que pode, no limite, afastar o 

                                                 

93
  Sobre o tema, cf. Armando Castelar Pinheiro (2005, p. 5). 
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interesse da autonomia privada na realização dos 

negócios. 

 

O resultado não podia ser outro, a ―[...] elevação de preços, 

como forma de compensar os custos de transação e os riscos mais altos. 

Isso distorce o sistema de preços, reduz a eficiência alocativa e 

compromete o desempenho de toda a economia‖ (PINHEIRO, 2005, p. 

9) ou, ainda, a desistência do negócio e a evasão do capital, abrindo 

espaço para a ocorrência de custos sociais de elevada monta, dado 

impacto na economia. É o que bem esclarece Oliver E. Williamson 

(1995, p. 182): 

 
Nações em que há graves riscos aos investimentos 

irão gerar quantidades menores de investimento 

especializado e durável [...] diferentemente de 

regimes de proteção ao investimento com maior 

credibilidade; nações com judiciários 

problemáticos sofrerão desvantagens da mesma 

natureza. Essa tendência aparecerá claramente no 

que diz respeito à tecnologia. Regimes que dão 

poucas garantias ao investimento e à contratação 

raramente serão capazes de fornecer garantias 

seguras aos direitos de propriedade intelectual. 

Indústrias de alta tecnologia ou que se beneficiam 

de investimentos duráveis e especializados irão 

abandonar regimes marcados por enormes 

inseguranças no que se refere a contratos e a 

investimentos — por lugares mais seguros 

(Tradução nossa)
94

.  

 

Esse ambiente incerto piora a situação econômica do Brasil, já 

considerado País de grande instabilidade para os investimentos, dado o 

                                                 

94
    No original: Nations that pose severe investment hazards will support 

smaller amounts of specialized, durable investment (low k and low K) than 

will more credible investment regimes; nations with problematic judiciaries 

will be similarly disadvantaged. That will show up in the technology. 

Regimes that afford weak supports for investment and contracting will 

rarely be able to provide strong supports for intellectual property rights. 

High-technology industries or industries that benefit from specialized, 

durable investments will thus flee from regimes with great investment and 

contractual insecurities-for safer havens. 
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elevado risco para a realização das operações, a falta de financiamentos 

e a baixa produtividade dos poucos investimentos que aqui ocorrem, os 

quais já são estruturados dessa forma justamente com objetivo de evitar 

perdas financeiras, dado o alto risco de se implementar negócios em um 

ambiente de instabilidade extrema. Para Armando Casletar Pinheiro 

(2005, p. 1): 

 
Provavelmente não se encontrará outro país onde 

as autoridades monetárias sejam tão criticadas e as 

reuniões mensais do Comitê de Política Monetária 

(Copom), tão intensamente acompanhadas como o 

Brasil dos últimos anos. Há boas razões para isso, 

em especial as elevadíssimas taxas de juros 

praticadas pelo Banco Central (Bacen), 

freqüentemente recordistas no cenário 

internacional. Os juros são, porém, apenas o 

instrumento utilizado para compatibilizar o ritmo 

de crescimento da demanda — consumo das 

famílias e do governo, exportações e 

investimentos — com a cadência em que se 

expande a capacidade de oferta, isto é, de 

produção do país. O verdadeiro problema, 

portanto, é a incapacidade de se acelerar o ritmo 

de crescimento da oferta — que nas duas últimas 

décadas foi de apenas 2,7% ao ano —, claramente 

insuficiente para permitir uma absorção, com 

qualidade, dos trabalhadores que ingressam 

anualmente no mercado de trabalho. Por que a 

oferta não cresce mais rapidamente? A principal 

razão é o baixo nível de investimento, que, depois 

de despencar nos anos 1980, não se recuperou até 

hoje, apesar da estabilização de preços com o 

Plano Real, das reformas estruturais dos anos 

1990 e de haver no país muitos projetos com 

grande potencial de retorno. Assim, o Brasil tem 

uma economia cheia de oportunidades, mas que 

esbarra, de um lado, no alto risco para quem 

investe e, de outro, na falta de financiamento que, 

entre outros fatores, também reflete o risco 

elevado que cerca a atividade econômica no país. 

A economia também sofre com a baixa 

produtividade dos investimentos, estruturados, em 

parte, para protegê-los desses riscos e reduzir os 
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custos de realizar negócios em um ambiente de 

grande incerteza. 

 

Ciente desse problema o CADE (2015b, p. 6), ―de forma a 

melhor orientar os agentes privados, promover segurança jurídica, 

diminuir os custos de transação envolvidos em atos de concentração e 

facilitar a integração lícita entre atividades de agentes econômicos‖, 

definiu, por meio do Guia sobre Gun Jumping, alguns parâmetros sobre 

os quais as partes de um ato de concentração podem se basear no 

desenho de suas operações. No referido Guia, a abordagem do tema é 

iniciada pelo estabelecimento das principais atividades capazes de levar 

à caracterização da consumação prévia de atos de concentração. 

 

4.3 AS ATIVIDADES QUE PODEM LEVAR À CARACTERIZAÇÃO 

DA CONSUMAÇÃO PREMATURA DE ATOS DE 

CONCENTRAÇÃO 

 

A ―consumação‖ de atos de concentração econômica (artigo 

88, § 3º, da LDC) e a ―violação das condições de concorrência‖ entre as 

empresas envolvidas nesse tipo de operação (artigo 88, § 4º, da mesma 

Lei), antes da apreciação por parte da Autoridade Antitruste, são 

práticas que podem levar à caracterização do Gun Jumping e, 

consequentemente à aplicação de penalidades. Como analisado, a LDC 

não só deixa de apresentar critérios objetivos capazes de balizar a 

conduta das partes envolvidas em atos de concentração como, também, 

se utiliza de conceitos abertos, indeterminados, genéricos, para a 

tipificação do ilícito concorrencial. 

Sabe-se que ―consumar‖ a operação e ―alterar as condições de 

concorrência‖ se tratam de condutas distintas, por expressa 

determinação legal – tanto é verdade que estão previstas em dispositivos 

legais distintos –, capazes de gerar, no entanto, a mesma infração, e que 

estão sujeitas, dessa forma, às mesmas hipóteses de sancionamento
95

. 

Sobre o tema, já se manifestou a SG (2016e), através da Nota Técnica n. 

25/2016, elaborada para o APAC n. 08700.005408/2016-68:  

                                                 

95
   Para corroborar, ressalta-se que o RiCADE (CADE, 2018) apresenta as duas 

modalidades de conduta – não consumar qualquer ato relativo à operação (§ 

1º do artigo 147) e manter as estruturas físicas e as condições competitivas 

inalteradas (§ 2º do artigo 147) – novamente, em dispositivos apartados, 

confirmando tratarem-se de infrações diversas. 
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Tem-se, assim, que a Lei nº 12.529/2011 

estabelece duas obrigações distintas e 

independentes às partes de uma operação que 

preenche os critérios de notificação ao Cade: (i) a 

não consumação antes de sua apreciação, nos 

termos do § 3º do artigo 88; e (ii) a preservação 

das condições de concorrência entre as empresas 

envolvidas, nos termos do § 4º do artigo 88. Tais 

obrigações não são vinculadas. Com efeito, é 

possível que uma operação seja consumada, ainda 

que parcialmente, sem que sejam alteradas as 

relações de concorrência entre as empresas 

envolvidas. Da mesma forma, é possível que as 

relações de concorrência entre as empresas 

envolvidas sejam alteradas, de fato, ainda que a 

operação não seja consumada. Os propósitos dos 

dispositivos são diversos, sendo que o objetivo do 

§ 3º do artigo 88 é evidentemente resguardar a 

reversibilidade integral da operação em caso de 

não aprovação por parte do Cade. O artigo 108, §§ 

1º e 2º, do Regimento Interno do Cade 

(―RICade‖), prevê iguais obrigações às partes de 

(i) não consumar qualquer ato relativo à 

operação (§ 1º do artigo 108); e de (ii) manter as 

estruturas físicas e as condições competitivas 

inalteradas (§ 2º do artigo 108): [...]. Veja que, 

com o objetivo de tornar mais evidente a 

interpretação do § 3º do artigo 88 da Lei nº 

12.529/2011, o RICade estabelece a 

impossibilidade de consumar qualquer ato relativo 

à operação. Os dispositivos são bastante claros, 

sendo importante a distinção entre as obrigações 

de não consumação e de manutenção das 

condições de concorrência entre as partes. 

 

 Assim, é possível que determinada atividade venha a 

caracterizar a consumação de um ato de concentração, sem que haja 

alteração das condições de concorrência e vice e versa
96

. Se assim não 

                                                 

96
   Embora em algumas situações, a prática de uma das condutas acabe levando 

a efetivação da outra, conforme explica a SG (2016e), através da Nota 

Técnica n. 25/2016, elaborada para o APAC n. 08700.005408/2016-68: ―É 
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fosse, explica o Conselheiro Paulo Burnier (2016e), no julgamento do 

APAC n. 08700.005408/2016-68, o controle não seria prévio, mas a 

posteriori:  

 
[...] seria possível a consumação prévia de uma 

operação notificável que as partes têm certeza de 

que não gerará prejuízos à concorrência, 

mantendo as condições competitivas inalteradas. 

Esvaziar-se-ia, desse modo, o instituto da 

notificação prévia. 

 

Todavia, quais as atividades que poderiam ser caracterizadas 

como uma ou outra conduta não é plenamente esclarecido pela LDC e 

pelos regramentos até então disponibilizados pelo Órgão Antitruste. 

Assim, a ―chave‖ da questão está em definir o que deve ser entendido 

por ―consumar‖ um ato de concentração e por ―violar as condições de 

concorrência‖ entre as partes, antes da aprovação do ato de concentração 

pelo CADE. É o que esclarecem Leonor Cordovil et al (2011, p. 212–

213): 

 
Apesar de parecer uma questão formal, o cerne da 

regra de não ―queimar a largada‖ e avançar na 

realização do negócio jurídico antes da aprovação 

do Cade é justamente saber onde está a ―linha de 

largada‖. Nos termos da leitura literal do art. 88, § 

3º, a ―linha de largada‖ seria a consumação do 

negócio jurídico. E aí se volta à questão original: 

o que seria a consumação do ato? Ou, por outras 

palavras, quando se daria a consumação do ato? 

                                                                                                        

nesse sentido que caminhou a jurisprudência do Cade que, como visto, foi 

taxativa ao afirmar que o pagamento integral ou parcial do valor da 

operação seria considerado consumação da operação. [...]. De qualquer 

forma, não é absurdo pensar que o pagamento de 20% do valor do Contrato, 

aliado à alocação de risco concorrencial apenas sobre a RB, poderia 

distorcer a concorrência ou, ao menos, fazer com que a Hypermarcas – em 

hipótese – não competisse de forma vigorosa com as marcas da RB, ainda 

que conduzindo o negócio em circunstâncias consideradas normais. Esse 

risco é real e é um bom exemplo do motivo pelo qual a legislação proíbe de 

forma geral a consumação antecipada de atos dessa natureza, desobrigando 

a análise casual: trata-se, concomitantemente, de um risco significativo, 

cominado com uma elevada dificuldade de prová-lo caso a caso.‖ 
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Diante da imprecisão terminológica do art. 88, § 

3º, espera-se que o Cade, por meio de resolução, 

esclareça a questão, de modo a evitar que a 

adoção desse termo não resulte em ônus aos 

administrados, gerando insegurança jurídica. [...]. 

Será importante aguardar a sinalização do Cade 

sobre o seu entendimento com relação aos termos 

―consumado‖ e ―preservar as condições de 

concorrência‖ – o que se espera, venha 

materializado sob a forma de resolução, e não 

somente de decisões –, para que as empresas 

possam, com a devida segurança jurídica, 

estruturar os seus negócios sem ficarem expostas 

às sanções previstas no art. 88, § 3º. (Grifo do 

autor). 

 

Em qualquer das hipóteses, frisa-se, uma interpretação literal 

dos dispositivos legais que as inserem no Ordenamento Jurídico 

Brasileiro fulminaria por completo qualquer possibilidade de 

coordenação entre empresas antes da análise do caso pelo Órgão 

Antitruste, porquanto empresas que pretendem se integrar precisam 

planejar e estruturar o processo de transição e, ademais, não é difícil 

concluir que agentes econômicos nessa situação não possuem os 

mesmos incentivos para concorrer do que aqueles que estão competindo 

normalmente no mercado, conforme reconhece Roberto Domingos 

Taufikc (2012, p. 442): 

 
No estágio hoje herdado das análises dos atos de 

concentração pelo CADE, ainda sob influência do 

sistema de notificação ex post, o conceito de 

―consumação‖ do § 3º possivelmente irá 

confundir-se com o de ―realização‖ do ato de 

concentração cunhado pelo Conselho a partir da 

leitura do art. 54, § 4º, da Lei 8.884/1994. O 

problema em relação a isso está em que, 

diferentemente das demais jurisdições, em que o 

objetivo central é manter a reversibilidade da 

operação até o seu julgamento pela autoridade 

concorrencial, corre-se risco de, no Brasil, a 

relação das partes até o julgamento da operação 

não poder ir além de um memorando de 

entendimentos, sem acordo com relação ao preço 

e ao objeto da operação. Parece-me demasiado 
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exigir tanto. É indubitável que, enquanto a 

operação estiver sendo analisada, os requerentes 

atenuarão a concorrência entre si e evitarão 

transgredir padrões de não concorrência. Tanto 

faz o momento em que o CADE demande a 

notificação: a simples iminência de um acordo é 

suficiente para gerar efeitos concorrenciais, de tal 

modo que nenhuma análise prévia é plenamente 

eficaz.  

 

Assim, ―ampliar esse conceito [de consumação] ao limite 

poderia importar, até mesmo, a vedação à negociação entre empresas 

para a realização de um ato de concentração, já que, havendo 

negociação em andamento, é natural que os incentivos de um agente 

sejam alterados‖ (MORGULIS, 2017, p. 65). 

Evidentemente, essa não é a proposição da LDC, que, ao 

instituir o sistema de análise prévia de atos de concentração, pretende 

apenas evitar a ocorrência de efeitos anticompetitivos no mercado 

previamente a análise do caso pelo CADE (objetivo do artigo 88, § 4º, 

da LDC, ao vedar a alteração das condições de concorrência entre as 

partes) e, ademais, garantir a manutenção do status quo ante em 

situações em que as partes desistam do negócio ou a operação seja, ao 

final, rejeitada pelo Órgão Antitruste (desígnio do artigo 88, § 4º, da 

mesma Lei, ao vedar a consumação da operação)
97

.  

De acordo com Eros Roberto Grau, conceitos indeterminados, 

como os que foram utilizados no artigo 88, §§ 3º e 4º, da LDC, dão 

margem à interpretação por parte do aplicador do Direito, que deve 

determinar o significado desses conceitos a partir do contexto e da 

finalidade da Lei, de modo a atribuir sentido razoavelmente certo. Nas 

palavras do autor (GRAU, 2013, p. 158):  

 
Podemos, todavia, de modo amplo e 

sumariamente, mencionar que são tidos como 

‗indeterminados‘ os ‗conceitos‘ cujos termos são 

                                                 

97
   É o que reconhece Ana Frazão (2017, p. 130): ―A repressão à prática de gun 

jumping, portanto, decorre diretamente da consagração do controle prévio 

de estruturas pelo Direito Antitruste brasileiro, cuja relevância, como 

mencionado anteriormente, é reflexo tanto da necessidade de evitar danos 

irreparáveis ou de difícil reparação, como da dificuldade de reverter 

operações já consumadas.‖ 
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ambíguos ou imprecisos – especialmente 

imprecisos –, razão pela qual necessitam ser 

complementados por quem os aplique. Neste 

sentido, são eles referidos como conceitos 

carentes de preenchimento com dados extraídos 

da realidade. Os parâmetros para tal 

preenchimento – quando se trate de conceito 

aberto por imprecisão – devem ser buscados na 

realidade, inclusive na consideração das 

concepções políticas predominantes; concepções, 

essas, que variam conforme a atuação das forças 

sociais. Nesse contexto, verifica-se que os 

conceitos indeterminados abrem espaço para a 

interpretação do aplicador do Direito, que deve 

determinar o significado desses conceitos a partir 

do seu contexto e finalidade, de modo a atribuir 

sentido razoavelmente certo. 

 

Assim, considerando o escopo da LDC, a interpretação que 

exsurge da leitura do artigo 88, §§ 3º e 4º, é no sentido de que a 

realização de atos que visem tão somente viabilizar a concentração 

econômica não é vedada pela Legislação, conforme bem reconheceu o 

Ex-Conselheiro do CADE, Alessandro Octaviano Luis (CADE, 2013a), 

quando do julgamento Ato de Concentração n. 08700.007899/2013-39:  

 
Atos estritamente necessários para a assinatura do 

contrato não configuram gun jumping, vez que a 

notificação dos atos de concentração deve ser 

protocolada preferencialmente após a assinatura 

do instrumento formal que vincule as partes [...].  

 

O que a Lei repreende, isso sim, são aquelas condutas que 

visam antecipar os efeitos do negócio, flexibilizando a concorrência 

entre as partes, que passam a atuar como se um único agente econômico 

fossem, antes mesmo do aval do CADE para o negócio.  

Tanto é verdade, que o Guia sobre Gun Jumping (2015b, p. 7), 

não proíbe qualquer atividade por parte das empresas em situação de 

concentração, mas apresenta apenas ―[...] diretrizes sucintas em relação 
a tipos de atividades empresariais relacionadas a concentrações 
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econômicas que gerem preocupações envolvendo gun jumping‖
98

. São 

elas: (i) atividades das partes antes e durante a implementação do ato de 

concentração; (ii) definição de cláusulas contratuais que regem a relação 

entre agentes econômicos; e (iii) troca de informações entre as empresas 

envolvidas em determinado ato de concentração. 

No que se refere às atividades das partes antes e durante a 

implementação do ato de concentração, tem-se que o artigo 147, § 2º, do 

RiCADE (2018), determina que as ―partes deverão manter as estruturas 

físicas e as condições competitivas inalteradas até a apreciação final do 

Cade, sendo vedadas quaisquer transferências de ativos e qualquer tipo 

de influência de uma parte sobre a outra [...]‖, antes da aprovação do ato 

de concentração.  

Não obstante, o próprio Guia sobre Gun Jumping estabelece 

que não são quaisquer as atividades capazes de suscitar preocupações 

por parte do CADE, mas aquelas que versam principalmente sobre a 

consumação efetiva de ao menos parte da operação antes de sua 

aprovação pela Autoridade Antitruste. Isso se confirma na análise do  

rol exemplificativo de tais práticas apresentado pelo Órgão (CADE, 

2015b, p. 9): 

 
Algumas práticas que podem suscitar maiores 

preocupações por parte do Cade são, entre outras: 

a) transferência e/ou usufruto de ativos em geral 

(inclusive de valores mobiliários com direito a 

voto); b) exercício de direito de voto ou de 

influência relevante sobre as atividades da 

contraparte (tais como a submissão de decisões 

sobre preços, clientes, política comercial/vendas, 

planejamento, estratégias de marketing, 

interrupção de investimentos, descontinuação de 

produtos e outras); c) recebimento de lucros ou 

outros pagamentos vinculados ao desempenho da 

                                                 

98
   Note-se que a preocupação em delinear as atividades empresariais que 

podem acarretar a caracterização do Gun Jumping já vem sendo 

demonstrada pela doutrina desde a promulgação da LDC. É o caso, por 

exemplo, de Amanda Athayde Linhares Martins (2012, p. 73), que sugere a 

análise de três aspectos principais de um ato de concentração econômica 

para que seja possível identificar a prática do Gun Jumping. São eles: (i) 

cláusulas do contrato que visem interromper a concorrência; (ii) 

atividade/comportamento das partes em processo de concentração 

econômica e; (iii) troca de informações. 



172 

 

contraparte; d) desenvolvimento de estratégicas 

conjuntas de vendas ou marketing de produtos que 

configurem unificação da gestão; e) integração de 

força de vendas entre as partes; f) licenciamento 

de uso de propriedade intelectual exclusiva à 

contraparte; g) desenvolvimento conjunto de 

produtos; h) indicação de membros em órgão de 

deliberação; e i) interrupção de investimentos, etc. 

 

A definição de cláusulas contratuais que regem a relação entre 

agentes econômicos diz respeito ao conteúdo das regras estabelecidas 

pelas partes envolvidas no ato de integração econômica e que vão 

nortear os seus comportamentos até a concretização do ato de 

concentração
99

. Em regra, tais ajustes são utilizados para fins de 

alocação dos riscos, gestão da transição, etc.  

Embora essas disposições contratuais possam gerar eventual 

modificação no ambiente concorrencial – principalmente nos casos em 

que implicarem em integração prematura ou gerarem dificuldades para a 

reversão da operação –, não se pode olvidar que, em algumas situações, 

são indispensáveis à preservação do valor do negócio adquirido e à 

manutenção dos incentivos para que o vendedor empreenda esforços 

para garantir o bom andamento do negócio até a completa transferência 

a terceiro. É o que ensina Guilherme El Hadi Franco Morgulis (2017, p. 

72). 

 
[...] reconhece-se também que, em muitos casos, 

tais cláusulas podem ser essenciais para a 

preservação do valor do negócio adquirido e a 

manutenção dos incentivos para que um vendedor 

permaneça a empreender esforços para garantir o 

sucesso de seu empreendimento até a devida 

transferência ao comprador. Nesses casos, 

observados certos limites, as autoridades 

concorrenciais têm reconhecido a importância de 

permitir sua presença. O objetivo dessas cláusulas 

                                                 

99
 Sobre as particularidades desse tipo de cláusula, notadamente daquela que 

prevê a não-concorrência entre os agentes econômicos envolvidos na 

operação de integração, bem como a sua utilização como forma de antecipar 

os efeitos dos atos de concentração econômica, ver  ―Cláusula de não-

concorrência como elemento indicativo da prática de Gun Jumping” 

(SILVA; NETO, 2017). 
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deve ser, como dito, a preservação do valor das 

empresas envolvidas, devendo ainda ser vedada a 

integração de suas atividades ou a coordenação de 

seus negócios. 

 

Tal como ocorre no caso das atividades levadas a efeito pelas 

partes antes e no decorrer da análise antitruste sobre o ato de 

concentração, as cláusulas contratuais que definem a relação entre 

agentes econômicos nesse período serão consideradas ilícitas, segundo o 

CADE, somente quando implicarem a integração prematura das 

atividades das partes envolvidas no ato de concentração, o que pode 

ocorrer, entre outras situações, quando dispuserem sobre os seguintes 

assuntos: 

 
a) cláusula de anterioridade da data de vigência do 

contrato em relação à sua data de celebração, que 

implique alguma integração entre as partes; b) 

cláusula de não-concorrência prévia; c) cláusula 

de pagamento antecipado integral ou parcial de 

contraprestação pelo objeto da operação, não 

reembolsável, com exceção de (c.i.) pagamento de 

um sinal típico de transações comerciais, (c.ii.) 

depósito em conta bloqueada (escrow), ou (c.iii.) 

cláusulas de break-up fees (pagamentos devidos 

caso a operação não seja consumada); d) cláusulas 

que permitam a ingerência direta de uma parte 

sobre aspectos estratégicos dos negócios da outra, 

tais como a submissão de decisões sobre preços, 

clientes, política comercial/vendas, planejamento, 

estratégias de marketing e outras decisões 

sensíveis (que não sejam mera proteção contra o 

desvio do curso normal dos negócios e, 

consequentemente, proteção do próprio valor do 

negócio alienado); e) de forma mais genérica, 

quaisquer cláusulas que prevejam atividades que 

não possam ser revertidas em um momento 

posterior ou cuja reversão implique em dispêndio 

de uma quantidade significativa de recursos por 

parte dos agentes envolvidos ou da autoridade, 

etc. 

 

No que se refere à troca de informações entre agentes 

econômicos no período que antecede a autorização para a realização do 
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ato de concentração, o artigo 147, § 2º, do RiCADE (2018) dispõe que é 

vedada ―a troca de informações concorrencialmente sensíveis que não 

seja estritamente necessária para a celebração do instrumento formal que 

vincule as partes‖. Busca-se, conforme bem esclarece a 

Superintendência do CADE em Nota Técnica n. 26/2015, proferida nos 

autos do APAC n. 08700.011836/2015-49,  

 
[...] evitar que informações concorrencialmente 

sensíveis sejam desnecessariamente transmitidas 

entre as partes, de forma a prejudicar a 

concorrência entre elas caso a operação não seja 

consumada (seja por falta de aprovação do Cade, 

seja por questões inerentes à própria negociação) 
(CADE, 2015d). 

 

A própria Autoridade Antitruste admite que a troca de 

informações sensíveis – aquelas que são tidas como sendo de caráter 

sigiloso e cuja divulgação ao público em geral pode representar 

vantagem competitiva a outros agentes econômicos – entre empresas em 

situação de concentração é essencial para a realização do negócio, 

especialmente na condução de auditorias, como é o caso da due 
diligence, que geralmente precedem as integrações entre agentes 

econômicos. O que preocupa o CADE, todavia, é o abuso dessa troca de 

informações, a ponto de alterar as condições concorrenciais do mercado 

e, portanto, capaz de levar à consumação prévia do ato de 

concentração
100

. É o que consta do Guia sobre Gun Jumping (CADE, 

2015b, p. 7):  

 
Nesse ponto, reconhece-se que qualquer ato de 

concentração implica algum nível de troca de 

informações entre os agentes, especialmente na 

condução de auditorias legais (due diligence) que 

                                                 

100
 Guilherme El Hadi Franco Morgulis classifica as informações sensíveis em 

dois tipos: De um lado tem-se aquelas que podem ser consideradas 

concorrencialmente sensíveis e que podem afetar o comportamento 

competitivo das partes; de outro, existem aquelas sem as quais os agentes 

privados não poderiam celebrar ou implementar uma operação. De acordo 

com o autor (2017, p. 73): ―As primeiras são relevantes, pois seria apenas a 

sua troca que poderia ser considerada ilícita por diminuir a concorrência 

entre as partes no período anterior à consumação de uma operação (ou 

mesmo posteriormente, caso esta não venha a ser implementada).‖ 
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geralmente precedem fusões e aquisições. A 

extensão da troca de informações, porém, é que 

pode variar conforme o grau de integração das 

partes em decorrência do ato e o quão complexo é 

o negócio sendo desenvolvido. Não obstante, a 

jurisprudência do Cade e de outras autoridades 

estrangeiras tende a identificar certas informações 

particularmente sensíveis à dinâmica competitiva, 

motivo pelo qual o abuso na troca de informações 

pode caracterizar prática de gun jumping. 

 

O rol exemplificativo de informações consideradas 

concorrencialmente sensíveis, é trazido pelo RiCADE
101

, e adaptado, 

pelo Guia sobre Gun Jumping (CADE, 2015b), para situações que 

envolvem o controle prévio de estruturas. São elas: 

 
a) custos das empresas envolvidas; b) nível de 

capacidade e planos de expansão; c) estratégias de 

marketing; d) precificação de produtos (preços e 

descontos); e) principais clientes e descontos 

                                                 

101
  De acordo com o artigo 92 do RiCADE (2018), são consideradas 

informações concorrencialmente sensíveis, as seguintes: Art. 92. Conforme 

o caso e no interesse da instrução processual, de ofício ou mediante 

requerimento do interessado, poderá ser deferido, em virtude de sigilo 

decorrente de lei ou por constituir informação relativa à atividade 

empresarial de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado cuja 

divulgação possa representar vantagem competitiva a outros agentes 

econômicos (arts. 22 da Lei n. 12.527/2011 e 6º, inciso I e 5º, § 2º do 

Decreto n. 7.724/2012), o acesso restrito de autos, documentos, objetos, 

dados e informações, que forem relacionados a: I. escrituração mercantil; II. 

situação econômico-financeira de empresa; III. sigilo fiscal ou bancário; IV. 

segredos de empresa; V. processo produtivo e segredos de indústria, 

notadamente processos industriais e fórmulas relativas à fabricação de 

produtos; VI. faturamento do interessado; VII. data, valor da operação e 

forma de pagamento; VIII. documentos que formalizam o ato de 

concentração notificado; IX. último relatório anual elaborado para os 

acionistas ou quotistas, exceto quando o documento tiver caráter público; X. 

valor e quantidade das vendas e demonstrações financeiras; XI. clientes e 

fornecedores; XII. capacidade instalada; XIII. custos de produção e despesas 

com pesquisa e desenvolvimento de novos produtos ou serviços; ou XIV. 

outras hipóteses, a critério da autoridade concedente, respeitados os arts. 22 

da Lei n. 12.527/2011 e 6º, inciso I e 5º, § 2º do Decreto n. 7.724/2012. 
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assegurados; f) salários de funcionários; g) 

principais fornecedores e termos de contratos com 

eles celebrados; h) informações não públicas 

sobre marcas e patentes e Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D); i) planos de aquisições 

futuras; j) estratégias competitivas, etc. 

 

Assim, será considerada ilícita e passível de caracterizar o 

Gun Jumping somente a troca de informações sensíveis que diminuir a 

concorrência entre os agentes econômicos no período que antecede e no 

decorrer do processo de notificação obrigatória. 

Como visto, o artigo 88, §§ 3º e 4º, da LDC, deve ser 

entendido de forma ampla, flexível, permitindo uma análise que 

extrapole a ―letra morta‖ da Lei – já que uma interpretação restrita, 

nesse caso, inviabilizaria por completo qualquer ato de concentração –, 

o que compreende identificar se, na prática, a atividade levada a efeito 

pelo agente econômico teve o propósito de viabilizar o processo de 

integração, ou simplesmente reduzir ou excluir a concorrência entre 

eles, como se a operação já estivesse concretizada. 

Com base nessa premissa, o que se depreende das regras 

dispostas na LDC, RiCADE e Guia sobre Gun Jumping, portanto, é que 

não há vedação a que as partes planejem a integração de suas atividades 

antes da aprovação do ato de concentração pelo Órgão Antitruste. E nem 

poderia ser diferente, já que, conforme bem esclarece Ana Frazão (2017, 

p. 125): ―[...] atos de concentração envolvem necessariamente a troca de 

informações pelos agentes empresariais em algum nível, até porque 

seria impossível exigir que a celebração desse tipo de negócio ocorresse 

‗às cegas‘.‖ Há notória preocupação, isto sim, com o arrefecimento da 

autonomia e independência dos agentes econômicos envolvidos no 

processo de integração até o pronunciamento definitivo do CADE sobre 

a viabilidade do negócio, sendo esse o limite para a atuação legítima das 

partes no âmbito da análise prévia de atos de concentração econômica.  

A fronteira entre o que constitui ―planejar‖ e ―consumar‖ um 

ato de concentração, no entanto, é tênue, e enquanto não forem 

definidas, via regulamentação específica, quais são as atividades que 

podem levar a caracterização do Gun Jumping, ela só poderá ser 

identificada na prática, mediante a análise casuística pelo Órgão 

Antitruste e, consequentemente, a criação de jurisprudência. 
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4.4 AS FRONTEIRAS DA COORDENAÇÃO LEGÍTIMA DOS 

AGENTES ECONÔMICOS NO PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO 

QUE ANTECEDE OS ATOS DE CONCENTRAÇÃO 

 

A LDC e demais normas que regulamentam as integrações 

econômicas, apresentam conceitos indeterminados, genéricos, que, 

muitas vezes, geram dúvidas sobre o limite para a atuação das partes no 

âmbito da análise prévia de atos de concentração econômica.  

Por esse motivo, visando identificar quais são efetivamente as 

condutas das partes passíveis de serem entendidas como consumação 

prévia de um ato de concentração econômica, analisou-se, nos termos 

dos Anexos do presente estudo, 16 (dezesseis) dos principais casos de 

Gun Jumping já enfrentados pelo Órgão Antitruste Brasileiro desde a 

promulgação da Lei n. 12.529/2011 até Dezembro de 2017, visando 

extrair deles parâmetros em que agentes econômicos possam se basear 

para elaborar as suas estratégias de integração empresarial. 

Assim, consolidando os parâmetros discutidos nos julgados 

supramencionados, identificou-se o seguinte rol de atividades que, se 

levadas a efeito pelas partes em data anterior ao aval do CADE para o 

negócio, são passíveis de caracterizar o Gun Jumping. 

(i) Quanto à troca de informações concorrencialmente 

sensíveis:  

(a) o intercâmbio de informações concorrencialmente 

sensíveis que não seja estritamente necessário à 

celebração do instrumento formal que vincule as 

empresas interessadas no processo de concentração 

e à avaliação dos ativos da outra parte; 

(b) a participação da parte em reuniões e debates do 

comitê operacional da outra parte (admitindo-se, 

no entanto, referida participação em órgãos 

técnicos, que não possuem poder decisório e desde 

que nenhuma informação concorrencialmente 

sensível, além daquelas inicialmente fornecidas 

para a due diligence, seja objeto de debate). 

(ii) No que diz respeito à definição de cláusulas contratuais:  

(a) a anterioridade da data de vigência do contrato em 

relação à sua data de celebração e à notificação ao 

CADE; 

(b) o pagamento antecipado não reembolsável, aqui 

incluído o adimplemento parcial ou de parcelas e a 
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amortização de eventuais investimentos feitos no 

negócio pela outra parte (admitindo-se, no entanto, 

o pagamento de um sinal típico das relações 

empresariais – desde que não seja realizado em 

valores altos, que não sejam condizentes com a 

usualidade do valor de um sinal no mercado – e 

aquele realizado a título de break-up fee e break-
up fee reversa

102
, todavia, sugere-se a indicação 

expressa, nos contratos, de que tais obrigações se 

referem a um sinal ou a uma break-up fee. Admite-

se, ademais, o pagamento previsto no artigo 148 

do RiCADE para operações de aquisição de ações 

em bolsa de valores ou por meio de oferta pública, 

desde que não sejam exercidos os direitos políticos 

até a decisão final da Autoridade Antitruste); 

(c) a inexistência de cláusula suspensiva com relação 

à aprovação do ato de concentração pelo CADE
103

 

                                                 

102
  Cláusula de break-up fee, de acordo com o Guia sobre Gun Jumping 

(CADE, 2015b, p. 8) é uma das exceções à regra de proibição de 

pagamentos antecipados não reembolsáveis e é caracterizada pela previsão 

contratual sobre o pagamento de determinado valor no caso de a operação 

não restar consumada. Nas palavras do Conselheiro Paulo Burnier da 

Silveira (CADE, 2016e): ―Trata-se de um pagamento pelos custos de 

oportunidade de se entrar em um negócio que não se consumou. 

Normalmente são pagas ao comprador, vez que o primeiro ao fazer uma 

oferta carrega um risco significativo já que estabelece o piso para as ofertas 

de outros compradores potenciais. Para conferir proteção ao primeiro 

comprador, os vendedores, por vezes, concordam em pagar uma break-up 

fee. As cláusulas de reverse break-up fee, por sua vez, operam de maneira 

inversa, já que, segundo elas, quem deve indenizar a contraparte no caso de 

um não fechamento da operação é o comprador. Essas cláusulas passaram a 

ser usadas em negociações estratégicas para mitigar o risco antitruste do 

vendedor, posto que uma operação pode desencadear uma longa análise por 

autoridades da concorrência e, eventualmente, sequer ser aprovada. Nesse 

sentido, a break-up fee reversa também cobriria os custos de oportunidade 

de uma empresa direcionar esforços para uma operação que não se 

concretizou.‖ 
103

  Deve-se levar em consideração que o simples fato de existir cláusula nesse 

sentido não impede a caracterização do Gun Jumping se houver outras 

evidências da consumação antecipada da operação, todavia, a sua inclusão 

nos contratos, nesses casos, pode servir de atenuante para a fixação da pena. 
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(admitindo-se sua inexistência no caso de haver 

necessidade de autorização de outras agências 

regulatórias pendentes de análise); 

(d) a consumação da operação com posterior 

elaboração de aditivo contratual visando adição de 

cláusula suspensiva com relação à aprovação do 

ato de concentração pelo CADE, com o objetivo 

de transformar o contrato já concretizado em pacto 

passível de aprovação sem nenhum indício 

anticompetitivo; 

(e) a consumação da operação no âmbito mundial, 

ainda que a operação esteja supostamente 

―blindada‖ pela realização de Carve-out 

Agreement
104

 ou que a mesma não tenha o 
―condão‖ de gerar efeitos anticompetitivos no 

mercado. 

(iii)  Relativamente à conduta das partes:  

(a) a influência de uma parte sobre a outra, 

principalmente a adoção de postura ativa no 

processo decisório de gestão de ativos ou 

operações da outra parte (vedando-se a consulta ou 

a efetiva tomada de decisões sobre questões 

relacionadas ao objeto da operação, a participação 

na elaboração de projetos e na definição de 

orçamentos, bem como a nomeação de diretores, 

gerentes ou funcionários com poder de decisão 

para atuação na empresa integrada ou constituída); 

(b) qualquer alteração nas relações comerciais das 

partes (vedando-se restrições à atividade ou 

iniciativa da outra parte junto ao mercado, clientes 

e fornecedores; modificações contratuais ou 

                                                 

104
  De acordo com o Conselheiro Relator Paulo Burnier da Silveira (CADE, 

2015d): ―O carve-out agreement é um instrumento que tem a pretensão de 

blindar os efeitos do fechamento de uma operação global numa jurisdição 

que ainda não tenha recebido autorização da autoridade antitruste. A maior 

parte das autoridades da concorrência não aceita o carve-out agreement 

como instrumento de exclusão ou mesmo mitigação da penalidade de gun 

jumping. Isto se verifica, de modo taxativo ou pelo menos como regra geral, 

em diversas jurisdições, tais como EUA, Canadá, União Europeia, 

Alemanha, Ucrânia, Índia e Israel.‖ 
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comunicados conjuntos a terceiros em nome da 

empresa integrada ou constituída); 

(c) qualquer alteração na estrutura física das partes 

(vedando-se contratações, demissões, transferência 

ou compartilhamento de funcionários); 

(d) a assunção imediata de direitos (como a 

participação nos lucros) e obrigações (como a 

prestação de apoio financeiro e participação nos 

custos) por uma das partes (admitindo-se a 

existência de previsão contratual nesse sentido, 

desde que não haja produção de efeitos antes da 

autorização do ato pelo Órgão Antitruste; 

(e) a demora injustificada na notificação da operação à 

Autoridade Antitruste;  

(f) a alienação, transferência, usufruto ou locação de 

ativos, tangíveis, intangíveis, marcas, etc, ainda 

que os ativos-alvos não estejam operando 

(vedando-se a imissão da adquirente na posse dos 

bens enquanto a operação não for devidamente 

autorizada pelo Órgão Antitruste); 

(g) a alienação, transferência ou usufruto de quotas e 

ações, principalmente de valores mobiliários com 

direito a voto; 

A fixação de parâmetros em que as partes possam se basear 

para traçar suas estratégias de integração auxilia na redução da 

insegurança jurídica e faz com que as partes incorram em menores 

custos de transação. Todavia, não resolve o problema da tensão 

existente entre o instituto da análise prévia e a necessidade de 

coordenação legítima entre as partes no período que antecede o aval do 

Órgão Antitruste para a realização da operação. Assim, como na prática 

pode não ser simples identificar se determinados comportamentos que 

precisam ser implementados pelas partes em processo de concentração 

enquadram-se ou não no rol de atividades com potencial lesivo às 

condições de concorrência identificados na LDC, Guia sobre Gun 

Jumping e jurisprudência do CADE, o propalado Guia apresenta uma 

série de procedimentos que podem ser utilizados pelas partes para que 

estas minimizem os riscos de incorrerem na referida infração. 
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4.5 PROCEDIMENTOS SUGERIDOS PELO CADE PARA MITIGAR 

RISCOS 

 

O Guia sobre Gun Jumping (CADE, 2015b, p. 10–13) sugere 

alguns modelos de relacionamento que poderão ser adotados pelas 

empresas envolvidas em um ato de concentração enquanto a operação 

estiver em fase de negociação ou, ainda, pendente de análise pelo Órgão 

Antitruste, quais sejam: (i) a realização de um Protocolo Antitruste; (ii) 

a criação de um Clean Team (ou ―Equipe Independente‖, no vernáculo); 

(iii) a concepção de um Comitê Executivo e, por fim; (iv) a realização 

das reuniões do Comitê Executivo em Parlor Room. 

O Protocolo Antitruste é um documento a ser elaborado pelas 

partes que pretendem iniciar um processo de concentração, no qual 

devem ser pormenorizadamente elencados os procedimentos a serem 

seguidos pelas empresas antes de aprovado o ato de concentração pela 

Autoridade Concorrencial, visando afastar qualquer possibilidade de 

consumação antecipada do negócio. Nele, deve constar, principalmente, 

qual será o tratamento dado às informações concorrencialmente 

sensíveis, bem como as estratégias a serem adotadas para resguardá-las, 

tais como a constituição da ―Equipe Independente‖, Comitê Executivo e 

a utilização de Parlor Room. 

O Clean Team, por sua vez, nada mais é do que a estruturação 

de uma equipe independente, que será responsável por acessar e tratar as 

informações concorrencialmente sensíveis de um agente econômico para 

posterior repasse ao Comitê Executivo da outra parte. Nas palavras de 

Eduardo Molan Gaban e Juliana Oliveira Domingues (2016, p. 140):  

 
[...] trata-se de mitigadores desse risco [risco de 

cometer o Gun Jumping], desde que aplicados 

com retidão de propósito, qual seja, neutralizar o 

ambiente em que informações concorrencialmente 

sensíveis possam vir a circular e nos estritos 

limites do necessário para fins empresariais. 

 

Embora passível de aplicação em qualquer caso de 

concentração econômica, a constituição de tais grupos é especialmente 

aconselhada para operações de maior complexidade, com alta 

concentração no mercado e, consequentemente, envolvendo elevada 

quantidade de informações a serem trocadas, ou, ainda, no caso de a 

operação demonstrar potenciais riscos concorrenciais. 
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O objetivo do Clean Team é separar o processo de 

concentração do dia a dia das companhias, por esse motivo, o comitê 

pode ser formado por funcionários, consultores independentes, ou 

ambos, e seus membros podem se comunicar com funcionários das 

empresas envolvidas no ato de concentração, todavia, não podem, de 

maneira alguma, divulgar quaisquer informações concorrencialmente 

sensíveis de uma empresa para a outra
105

, motivo pelo qual recomenda-

se que seus integrantes firmem contrato de confidencialidade 

comprometendo-se a não usar, copiar, transferir, publicar ou mencionar 

qualquer informação sem a anuência das empresas, bem como sigam 

rigorosamente o disposto no Protocolo Antitruste (CADE, 2015b, p. 

10;12). Nas palavras de Ana Frazão (2017, p. 125–126): 

 
A implementação de clean teams visa evitar que, 

durante as tratativas para a operação, antes de sua 

aprovação pelo CADE, ocorra a troca de 

informações sensíveis entre as empresas. Trata-se 

de um comitê autônomo, que pode ser formado 

tanto por funcionários e executivos das 

respectivas empresas quanto por consultores 

independentes, cuja tarefa é reunir, analisar e 

enviar informações relativas ao ato de 

concentração. Os membros do clean team podem 

comunicar-se com funcionários das empresas 

envolvidas no ato de concentração, mas não 

podem divulgar informações de uma empresa para 

outra. Caso se trate de funcionários de uma das 

envolvidas, deverão solicitar e receber 

informações apenas de sua empresa de origem.  

 

O procedimento a ser adotado pelo Clean Team consiste no 

seguinte: cada membro da equipe precisa ter um endereço de e-mail 

específico para essa finalidade; devem ser criados meios de 

comunicação distintos para o diálogo com cada empresa; toda a 

comunicação deve ser por escrito; apenas podem ser solicitadas 

informações estritamente necessárias à análise da viabilidade do 

                                                 

105
  De acordo com o Guia sobre Gun Jumping (CADE, 2015b, p. 11), ―[...] caso 

alguns membros do clean team sejam funcionários das empresas, eles 

devem solicitar e receber informações apenas de sua empresa de origem‖. 

Ademais, ―É recomendável que esses funcionários atuem no clean team em 

regime de exclusividade ou prioridade.‖ 
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negócio; recebidas as informações, essas devem ser classificadas como 

públicas, confidenciais ou concorrencialmente sensíveis, sendo que as 

duas últimas devem ser tratadas exclusivamente conforme determinado 

no Protocolo Antitruste; as informações concorrencialmente sensíveis 

devem ser mantidas em absoluto sigilo
106

 e, caso a equipe julgue 

necessário a sua divulgação para fins de exame da viabilidade do 

negócio, essas devem ser processadas a fim de torná-las agregadas ou 

históricas (sendo recomendável o transcurso de no mínimo três meses se 

sua ocorrência) (CADE, 2015b, p. 12–13). 

Após o processamento das informações, o Clean Team deve 

elaborar relatório contendo subsídios sobre o ato de concentração para 

envio ao Comitê Executivo – grupo formado pelos executivos das 

empresas envolvidas na operação
107

. Esse Comitê, por sua vez, fica 

responsável por deliberar a respeito da viabilidade do negócio e decidir 

pela concretização ou não da operação, podendo solicitar 

esclarecimentos à ―Equipe Independente‖ quando entender pertinente, 

sempre respeitando, todavia, os limites impostos pelo Protocolo 

Antitruste previamente celebrado entre as partes. 

Os Comitês Executivos de cada uma das empresas poderão se 

reunir para debater questões relativas à concentração, todavia, sugere-se 

que esses encontros sejam realizados em Parlor Room, ou seja, em sala 

monitorada. Todas as atividades realizadas nesse recinto devem ser 

registradas e supervisionadas por um membro externo, tudo com o 

objetivo de resguardar as informações concorrencialmente sensíveis. É o 

que bem esclarece Ana Frazão (2017, p. 126): 

 
Em linhas gerais, o parlor room refere-se ao 

monitoramento das reuniões do comitê executivo 

que tenham por objeto a operação entre empresas. 

As discussões deverão ser registradas e 

supervisionadas por um membro independente 

para garantir que nenhuma informação 

concorrencial sensível será debatida.  

                                                 

106
  Por esse motivo, é recomenda-se que o Clean Team se reúna e mantenha 

todas as informações relativas ao ato de concentração em uma sala 

exclusiva, preferencialmente fora das empresas que pretendem se integrar 

(CADE, 2016a, p. 13). 
107

  De acordo com o Guia sobre Gun Jumping, os membros do Clean Team não 

poderão fazer parte do Comitê Executivo e vice-versa (CADE, 2015b, p. 

11). 



184 

 

 

As discussões levadas a efeito no Parlor Room, todavia, não 

podem resultar em nenhum tipo de ingerência ou parceria entre 

empresas antes de aprovado o ato de concentração pelo Órgão 

Antitruste, sob pena de configuração da prática do Gun Jumping e 

sujeição das partes à aplicação de severas penalidades. 

 

4.6 AS PENALIDADES A QUE ESTÃO SUJEITAS AS PARTES 

QUE INCORREREM EM GUN JUMPING 

 

De acordo com o art. 88, § 3º, da LDC, a prática de Gun 

Jumping está sujeita a 3 (três) consequências: aplicação de multa 

pecuniária de valor não inferior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) nem 

superior a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais); abertura de 

processo administrativo; e a declaração de nulidade dos atos praticados.  

Com relação à sanção de nulidade
108

, talvez a mais relevante 

delas, dado seu alto potencial lesivo, não só às partes da operação, mas 

sobre terceiros de boa-fé, tem-se que a mesma se mostra essencial ao 

bom funcionamento do sistema de notificação prévia de atos de 

concentração. É que, como o controle prévio de estruturas visa garantir 

que as condições de concorrência não sejam alteradas até o 

pronunciamento final do Órgão Antitruste a respeito da ausência de 

impactos negativos do mesmo sobre o mercado, a declaração de 

nulidade dos atos firmados em descumprimento a essa determinação 

constitui corolário lógico do controle preventivo implementado pela 

LDC.  

Assim, tal sanção deveria incidir, a rigor, sobre todos os atos 

que importem na ―consumação‖ da operação ou na ―alteração das 

condições de concorrência‖ entre as partes envolvidas no ato de 

concentração. Não obstante, a aplicação prática de tal consequência não 

consubstancia tarefa fácil, conforme bem esclarece Ana Frazão (2017, p. 

126): 

 
Algumas situações jurídicas mostram-se de tal 

forma rotineiras e banais na vida empresarial 

                                                 

108
  Existe discussão sobre tratar-se, a penalidade em questão, de nulidade ou 

anulabilidade. Para o aprofundamento da matéria, ver ―A nulidade em casos 

de Gun Jumping‖ (ROCHA, 2014), trabalho de conclusão de curso 

orientado por Ana Frazão na Universidade de Brasília. 
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contemporânea que é difícil imaginar que possam 

ser alcançadas pela pena de nulidade. Exemplos 

claros nesse sentido podem ser encontrados na 

realização de atos como o pagamento a certos 

tipos de fornecedores (ex.: contas de luz e água), a 

aquisição de equipamentos de uso corriqueiro 

(ex.: materiais de escritório) e a contratação de 

serviços sem qualquer relevância concorrencial 

(ex.: manutenção predial). Interpretação que 

inclua tais atos no âmbito da nulidade estabelecida 

no art. 88, § 3º, da Lei 12.529/2011 parece, pelo 

menos à primeira vista, desarrazoada, seja porque 

não traz nenhum benefício à efetividade da 

política antitruste, seja porque gera custos sociais 

elevados, que deverão ser arcados principalmente 

por terceiros de boa-fé, ainda que não estejam 

diretamente envolvidos no ato de concentração. 

Por outro lado, parece claro que qualquer ato 

jurídico capaz de alterar, ainda que apenas 

potencialmente, as relações concorrenciais no 

mercado deve ser objeto da referida pena de 

nulidade.  

 

Portanto, impõe-se ao CADE a análise, em cada caso, de ser 

ou não socialmente desejável a separação de ativos, dependendo da 

complexidade e do estágio em que a operação se encontra. Tal 

entendimento é esposado pelo Guia sobre Gun Jumping, que determina 

uma espécie de juízo de proporcionalidade, ao estabelecer os seguintes 

critérios para a aplicação da pena de nulidade: a análise do aspecto 

temporal da conduta (projeção da nulidade sobre os atos praticados no 

período compreendido entre a consumação da operação e o julgamento 

pelo Órgão Antitruste); da proporcionalidade da medida; e da 

possibilidade ou não de convalidação dos atos empresariais praticados 

(CADE, 2015b, p. 15). 

Fato é que, efetivamente, o Órgão Antitruste tem evitado a 

aplicação de tal penalidade, porquanto na maioria dos casos, não se 

constata a possibilidade de que os atos praticados possam alterar as 

condições de concorrência e, ademais, há grande dificuldade na 
implementação da medida, em virtude da complexidade do 

desfazimento do negócio e dos já mencionados impactos negativos 

sobre terceiros de boa-fé.  

Tanto é verdade que, até o mês de dezembro de 2017, apenas 

um caso de Gun Jumping foi penalizado com a nulidade dos atos 
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praticados. Trata-se do APAC n. 08700.002655/2016-11, em que 

figuravam como partes Blue Cycle Distribuidora S.A., RR Participações 

Ltda., Douek Participações Ltda. e Shimano Inc., no qual prevaleceu o 

voto-vista do Conselheiro Paulo Burnier, que entendeu pela aplicação da 

sanção de nulidade do Contrato de Distribuição entabulado entre as 

partes, com efeitos ex nunc, de modo a evitar eventuais impactos 

negativos ao mercado. Todavia, conforme bem esclarece Ana Frazão 

(2017, p. 129), não se está diante de um caso de nulidade, mas de 

suspensão dos efeitos do negócio até a análise e aprovação do mérito do 

Ato de Concentração pelo CADE: 

 
Em que pese o julgado fazer expressa referência à 

sanção de nulidade, prevista no art. 88, § 3º, da 

Lei 12.529/2011, na verdade houve tão somente a 

suspensão dos efeitos do contrato relativo à 

distribuição exclusiva dos produtos de uma das 

partes pela joint venture até que o ato de 

concentração fosse analisado pelo CADE. Como 

se depreende do voto vencedor, a suposta nulidade 

foi aplicada com efeitos meramente prospectivos e 

visava a restaurar as condições concorrenciais 

enquanto não concluída a análise do ato de 

concentração, evitando a manutenção do ato 

ilícito. A rigor, portanto, não se pode falar em 

nulidade, mas mera suspensão dos efeitos da 

conduta. Assim, embora à primeira vista o 

resultado do julgamento sugira uma atenuação do 

rigor exigido para a sanção de nulidade, que até 

essa decisão nunca havia sido aplicada pelo 

CADE, uma análise mais cuidadosa desfaz o 

engano. 

 

Já o processo administrativo será instaurado pela 

Superintendência Geral do CADE, nos termos do que dispõe o artigo 69 

e seguintes da LDC, sempre que, da integração entre as partes, resultar 

conduta infracional, ou seja, sempre que houver concurso entre Gun 
Jumping e outra infração à Ordem Econômica, tais como a troca de 

informações sensíveis, combinação de preços ou a ingerência nas 

decisões da empresa adquirida ou recém-formada. Nesse caso, além das 

penalidades aplicáveis pela prática da consumação prematura do ato de 

concentração, as partes ficarão sujeitas ao pagamento de multa 

correspondente a 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) 
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do valor do seu faturamento bruto, valor que não poderá ser inferior à 

vantagem auferida na realização do ilícito, quando for possível sua 

estimação (artigo 37 da LDC). 

A pena de multa, por sua vez, é a mais comum delas e já 

constava do artigo 54 da Lei n. 8.884/94
109

. As decisões emanadas do 

CADE indicam que o Gun Jumping é sempre considerado uma infração 

de natureza grave para fins de dosimetria da pena, todavia, referido 

Órgão considera, para decidir pela majoração ou redução da multa a ser 

imposta ao caso concreto, os requisitos dispostos no artigo 45 da 

LDC
110

, privilegiando, entre outros, os seguintes: (i) a situação da 

operação; (ii) a natureza da decisão; (iii) o tempo; e (iv) o porte 

econômico do infrator (CADE, 2015b, p. 14–15). 

Com relação à situação da operação, o Órgão Antitruste 

analisa em que momento foi realizada a notificação, aplicando penas 

mais brandas àqueles casos em que a operação foi consumada, mas 

notificada antes de o CADE tomar conhecimento do caso; penas 

intermediárias nos casos em que a operação foi consumada, mas 

notificada apenas depois de instaurado Procedimento de Apuração de 

Ato de Concentração pela Autoridade Concorrencial; e penas mais 

severas nos casos em que a operação foi consumada, mas não foi 

notificada ou que a operação foi consumada no curso do procedimento 

de análise do ato de concentração.  

                                                 

109
  O artigo em referência contava com a seguinte redação: ―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. [...] § 5º A inobservância dos prazos de apresentação previstos no 

parágrafo anterior será punida com multa pecuniária, de valor não inferior a 

60.000 (sessenta mil) UFIR nem superior a 6.000.000 (seis milhões) de 

UFIR a ser aplicada pelo CADE, sem prejuízo da abertura de processo 

administrativo, nos termos do art. 32.‖ 
110

  Referido dispositivo legal tem a seguinte redação (CADE, 2011): ―Art. 

45.  Na aplicação das penas estabelecidas nesta Lei, levar-se-á em 

consideração: I - a gravidade da infração; II - a boa-fé do infrator; III - a 

vantagem auferida ou pretendida pelo infrator; IV - a consumação ou não da 

infração; V - o grau de lesão, ou perigo de lesão, à livre concorrência, à 

economia nacional, aos consumidores, ou a terceiros; VI - os efeitos 

econômicos negativos produzidos no mercado; VII - a situação econômica 

do infrator; e VIII - a reincidência.‖ 
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No que se refere à natureza da decisão, tem-se que o CADE 

considera, para fins de cálculo da pena, o resultado do julgamento do 

Ato de Concentração, ou seja, se houve reprovação, se foi aprovado com 

restrições ou sem restrições, bem como se existiu sobreposição 

horizontal ou integração vertical, aplicando multas de valores mais altos 

naqueles casos em que há grande alteração nas condições de 

concorrência.  

Quanto ao fator tempo, tem-se que o Órgão Antitruste faz o 

devido cotejo entre a data da consumação da operação versus a data da 

notificação do negócio, quando existente, aplicando penas mais brandas 

aos casos em que houve transcurso de curto espaço de tempo.  

O poder econômico das empresas envolvidas no ato de 

concentração também é analisado, sendo certo que o agente detentor de 

melhores condições financeiras vai responder por multas de quantias 

mais elevadas do que aqueles menos afortunados financeiramente. 

Embora não conste no Guia sobre Gun Jumping, analisando-

se a jurisprudência do CADE, constata-se que o critério da boa-fé 

também é considerado quando da aplicação da pena estudada. Assim, o 

Órgão Antitruste investiga se havia dúvida razoável sobre a necessidade 

de notificação ou se houve deliberada intenção de burlar a Lei; se a 

operação foi, voluntariamente, apresentada, ainda que em momento 

posterior à consumação ou se foi necessária a instauração de 

Procedimento de Apuração de Ato de Concentração; assim como se 

restou caracterizada efetiva alteração no comportamento das partes e em 

que grau. Constatada a boa-fé das partes, penalidades mais brandas 

serão adotadas. 

Por fim, no que se refere à prescrição, tem-se que, de acordo 

com o artigo 46 da LDC, as ações punitivas da Administração Pública 

Federal, direta e indireta, objetivando apurar infrações da ordem 

econômica, prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data da infração 

ou, sendo ela permanente ou continuada, do dia em que tiver cessada a 

sua prática. 

Tem-se, assim, penalidades austeras, e incorrer em qualquer 

uma delas pode gerar altos custos às empresas envolvidas na operação. 

Daí advém a necessidade de se regulamentar a matéria, com o objetivo 

de trazer maior segurança jurídica aos administrados, de modo que as 

discussões sobre Gun Jumping não ocupem papel de destaque junto ao 

Órgão Antitruste. 
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4.7 UMA POSSÍVEL SOLUÇÃO PARA O CONFLITO 

 

A LDC apresenta tipificação aberta no que se refere à 

caracterização do ilícito concorrencial denominando Gun Jumping, o 

que gera insegurança jurídica aos administrados, que não conseguem 

projetar ex ante quais atos preparatórios da operação poderão ser 

levados a efeito antes da autorização do CADE para a realização do 

negócio. 

Fato é que, da forma como o texto da Lei foi redigido, 

dificilmente o imbróglio poderia ser resolvido pelo CADE, seja via 

RiCADE, Resoluções ou Guias, já que é humanamente impossível 

elencar todas as atividades passíveis de serem entendidas como 

―consumação‖ da operação ou ―alteração das condições de 

concorrência‖ entre as partes. Em outras palavras, nenhum regramento 

que tentasse descrever uma a uma as atividades capazes de serem 

entendidas como Gun Jumping seria exitoso na tarefa de solucionar o 

problema da imprecisão conceitual do artigo 88, §§ 3º e 4º da LDC, a 

uma, porque elas são inúmeras; a duas, porque, dada a dinâmica e 

criatividade do mundo empresarial, esse número aumenta a cada dia. 

Dessa forma, resta ao Órgão Antitruste, e estudiosos do tema, 

unicamente, delinear parâmetros em que as partes possam se basear para 

traçar suas estratégias de integração econômica, visando minimizar os 

efeitos da omissão da Legislação, como se buscou fazer na presente 

dissertação. 

Todavia, no presente tópico, procura-se introduzir a discussão 

a respeito de possíveis ―soluções‖ para o conflito existente entre o 

instituto da análise prévia de atos de concentração e a necessidade de 

coordenação entre as partes envolvidas nesse tipo de negócio. 

Inicialmente, destaca-se que a infração relativa ao Gun 

Jumping não é um problema exclusivo do Brasil, ele existe em todos os 

Ordenamentos Jurídicos em que se adota o controle prévio de estruturas, 

até mesmo nos EUA, país que possui um dos mais avançados sistemas 

Antitruste do mundo. No entanto, nesse País, foram identificados 

pouquíssimos episódios do referido ilícito concorrencial, mais 

especificamente, 6 (seis) casos, em 10 (dez) anos (BLUMENTHAL, 

2005, p. 2), enquanto, no Brasil, somam-se mais de 10 (dez) eventos em 

menos de 6 (seis) anos, conforme estudo jurisprudencial realizado. 

Entender os motivos que determinam essa diferença pode ajudar na 

delicada tarefa de se identificar uma possível solução para o problema. 
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O que as duas legislações têm em comum é o fato de não 

apresentarem rol exaustivo das condutas capazes de caracterizar o ilícito 

concorrencial em estudo. A principal diferença é, entretanto, que, nos 

EUA, a Federal Trade Comission (FTC) tem o prazo de 30 (trinta) dias, 

reduzíveis para 15 (quinze), no caso de ofertas de aquisição ou aquisição 

de bens de empresas em regime falimentar, para analisar o ato de 

concentração notificado pelas partes, sob pena de a operação ser 

considerada automaticamente aprovada
111

. 

                                                 

111
  Na Europa, o controle de estruturas, também prévio, deve ser finalizado em 

25 (vinte e cinco) ou 90 (noventa) dias úteis, dependendo do caso, exceto se 

a prorrogação for requerida ou tiver a concordância das próprias partes, 

hipótese em que a análise deve se dar no prazo improrrogável de 125 (cento 

e vinte e cinco) dias úteis, conforme disposto no artigo 10 do Regulamento 

n. 139, de 2004 (EUROPA, 2004): ―Prazos para o início do processo e para 

as decisões: 1. Sem prejuízo do disposto no n. 4 do artigo 6º, as decisões 

referidas no n. 1 do artigo 6º devem ser tomadas no prazo máximo de 25 

dias úteis. Esse prazo começa a correr no dia útil seguinte ao da recepção da 

notificação ou, caso as informações a facultar na notificação estejam 

incompletas, no dia útil seguinte ao da recepção das informações completas. 

Esse prazo é alargado para 35 dias úteis no caso de ter sido apresentado à 

Comissão um pedido de um Estado-Membro de acordo com o n. 2 do artigo 

9º ou se as empresas em causa apresentarem compromissos para tornar a 

concentração compatível com o mercado comum nos termos do n. 2 do 

artigo 6º. [...]. 3. Sem prejuízo do n. 7 do artigo 8º, as decisões nos termos 

dos n. 1 a 3 do artigo 8º, respeitantes a concentrações notificadas, devem ser 

tomadas num prazo máximo de 90 dias úteis a contar da data do início do 

processo. Esse prazo é alargado para 105 dias úteis no caso de as empresas 

em causa apresentarem compromissos para tornar a concentração 

compatível com o mercado comum nos termos do segundo parágrafo do n. 2 

do artigo 8º, a menos que os compromissos tenham sido apresentados antes 

de decorridos 55 dias úteis após o início do processo. Da mesma forma, os 

prazos estabelecidos no primeiro parágrafo serão prorrogados, caso as partes 

notificantes apresentem um pedido nesse sentido o mais tardar 15 dias úteis 

após o início do processo nos termos da alínea c) do n. 1 do artigo 6º. As 

partes notificantes apenas podem apresentar um pedido desta natureza. Da 

mesma forma, em qualquer altura após o início do processo, os prazos 

estabelecidos no primeiro parágrafo podem ser alargados pela Comissão 

com o acordo das partes notificantes. A duração total de qualquer 

prorrogação ou prorrogações efectuadas em conformidade com o presente 

parágrafo não pode exceder 20 dias úteis. [...]. 6. Se a Comissão não tomar 

qualquer decisão nos termos das alíneas b) ou c) do n. 1 do artigo 6º ou nos 

termos dos n. 1, 2 ou 3 do artigo 8º, nos prazos fixados, respectivamente, 
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No Brasil, o CADE possui prazo de até 240 (duzentos e 

quarenta) dias, prorrogáveis por mais por mais 60 (sessenta) dias a 

pedido das partes ou por mais 90 (noventa) dias mediante decisão 

fundamentada do Tribunal, em que sejam especificadas as razões para a 

dilação (artigo 88, § 9º, incisos I e II, da LDC), somando-se, assim, 330 

(trezentos e trinta) dias, ou seja, praticamente um ano, para que se 

finalize a análise da operação, sendo que a aprovação tácita ocorrerá tão 

somente no caso de tal prazo restar extrapolado, conforme dispõe o 

artigo 173 do RiCADE (2018): ―O descumprimento dos prazos previstos 

nos §§ 2º e 9º do art. 88 da Lei nº 12.529, de 2011, implica a aprovação 

tácita do ato de concentração econômica.‖  

Assim, um exame preliminar indica que a certeza quanto ao 

transcurso de prazo exíguo entre a data da notificação e a data da 

decisão do Órgão Antitruste sobre a concentração econômica, é 

importante incentivo para que as partes deixem de praticar atos relativos 

à ―consumação‖ da operação ou de ―alteração das condições de 

concorrência‖ antes da validação da operação, afinal, os custos de 

suspender os efeitos do negócio por 30 (trinta) dias é, sem sombra de 

dúvidas, muito inferior àqueles gerados pela expectativa de se precisar 

obstar a realização da operação por praticamente 1 (um) ano. 

Assim, defende-se que, num cenário de tipificação aberta, as 

partes possuem maior incentivo para se manterem conservadoras se 

tiverem certeza de que tal medida não se perpetuará no tempo. Do 

contrário, havendo expectativa de um longo tempo de espera para o 

fechamento do negócio, um juízo de ponderação será realizado por parte 

do agente econômico, que optará pelos menores custos, entre os de 

aguardar a aprovação do negócio e os de eventualmente ser ―pego‖ na 

prática de Gun Jumping. 

O fator ―tempo‖ aparece, então, como um dos motivos (já que 

também há a questão da ignorância e da má-fé), que leva os agentes 

econômicos a praticarem o ilícito concorrencial em estudo no Brasil. 

Isso se comprova até mesmo a partir dos casos de Gun Jumping 

estudados nessa dissertação, já que em muitos deles a ―urgência‖ para a 

                                                                                                        

nos n. 1 e 3, presumir-se-á que a concentração é declarada compatível com o 

mercado comum, sem prejuízo do artigo 9º.‖ 
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concretização do negócio foi alegada como matéria de defesa pelas 

partes envolvidas
112

. 

Assim, uma alteração legislativa no sentido de reduzir os 

prazos de análise dos atos de concentração, alinhando a prática 

Brasileira àquela vigente nos EUA, ao que tudo indica, poderia reduzir a 

ocorrência de Gun Jumping no País. Todavia, sabe-se que, para que isso 

fosse possível, seria necessário munir o CADE de condições para fazer 

valer tal medida, sendo certo que, atualmente, o Órgão Antitruste 

Brasileiro não possui orçamento e pessoal comparáveis aos seus pares 

nas jurisdições mais avançadas. Portanto, de nada adiantaria a redução 

do limite temporal para a análise das concentrações econômicas, sem 

torná-lo exequível, de forma que eventual alteração legislativa 

precisaria, necessariamente, vir acompanhada da reestruturação da 

autarquia, especialmente quanto ao número de funcionários. 

Enquanto não for possível adotar tal medida, resta ao CADE a 

difícil tarefa de tentar ―completar‖ o sentido da LDC. É, certamente, o 

que a Autoridade Antitruste Brasileira vem tentando fazer nos últimos 6 

(seis) anos, desde a entrada em vigor da Lei n. 12.529/2011, via 

RiCADE e Guia sobre Gun Jumping. Embora o Regimento contenha 

poucas previsões sobre o assunto e o Guia não possua caráter 

vinculante, na ausência de Lei específica, tais ferramentas são 

indispensáveis à orientação do comportamento das partes no processo de 

negociação que antecede as integrações econômicas, daí a importância 

de mantê-los sempre atualizados e adequados às necessidades 

empresariais.  

Por esse motivo, propõe-se uma atualização do Guia para a 

análise da consumação prévia de atos de concentração econômica, no 

seguinte sentido: 

(i) Atualizar a lista de comportamentos capazes de caracterizar 

a ―consumação‖, ainda que parcial, da operação: 

Após a análise jurisprudencial levada a efeito na presente 

dissertação, verificou-se que muitas das disposições do Guia sobre Gun 

Jumping foram retiradas da própria jurisprudência do Órgão Antitruste. 

No entanto, transcorridos mais de 3 (três) anos da publicação desse 

regramento, as decisões do CADE já disponibilizaram novos parâmetros 
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  Cf. Ato de Concentração Sumário n. 08700.002285/2014-41, Apuração de 

Ato de Concentração n. 08700.011836/2015-49 e Apuração de Ato de 

Concentração n. 08700.007160/2013-27, por exemplo. 
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para a atuação das partes envolvidas no processo de negociação que 

antecede as concentrações econômicas. 

Assim, sugere-se a atualização do Guia, para que as seguintes 

disposições, identificadas nos julgados da Autoridade Concorrencial 

Brasileira, passem a integrar a lista de ―[a]tividades que podem levar à 

caracterização da consumação prévia de atos de concentração 

econômica (gun jumping)‖ (CADE, 2015b, p. 7) – ou complementem o 

que lá já estiver constando: 

(1) No que diz respeito à definição de cláusulas 

contratuais:  

(a) O pagamento antecipado não reembolsável, aqui 

incluído o adimplemento parcial ou de parcelas e a 

amortização de eventuais investimentos feitos no 

negócio pela outra parte (admitindo-se, no entanto, 

o pagamento de um sinal típico das relações 

empresariais – desde que não seja realizado em 

valores altos, que não sejam condizentes com a 

usualidade do valor de um sinal no mercado – e 

aquele realizado a título de break-up fee e break-

up fee reversa, todavia, sugere-se a indicação 

expressa, nos contratos, de que tais obrigações se 

referem a um sinal ou a uma break-up fee. Admite-

se, ademais, o pagamento previsto no artigo 148 do 

RiCADE para operações de aquisição de ações em 

bolsa de valores ou por meio de oferta pública, 

desde que não sejam exercidos os direitos políticos 

até a decisão final da Autoridade Antitruste); 

(b) A inexistência de cláusula suspensiva com relação 

à aprovação do ato de concentração pelo CADE 

(admitindo-se sua inexistência no caso de haver 

necessidade de autorização de outras agências 

regulatórias pendentes de análise); 

(c) A consumação da operação no âmbito mundial, 

ainda que a operação esteja supostamente 

―blindada‖ pela realização de Carve-out 
Agreement ou que esta não tenha o ―condão‖ de 

gerar efeitos anticompetitivos no mercado. 

(2) Relativamente à conduta das partes:  

(a) Qualquer alteração nas relações comerciais das 

partes (vedando-se restrições à atividade ou à 
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iniciativa da outra parte junto ao mercado, clientes 

e fornecedores; modificações contratuais ou 

comunicados conjuntos a terceiros em nome da 

empresa integrada ou constituída); 

(b) Qualquer alteração na estrutura física das partes 

(vedando-se contratações, demissões, transferência 

ou compartilhamento de funcionários); 

(c) A demora injustificada na notificação da operação 

à Autoridade Antitruste;  

(d) A alienação, transferência, usufruto ou locação de 

ativos, tangíveis, intangíveis, marcas, etc, ainda 

que os ativos-alvos não estejam operando 

(vedando-se a imissão da adquirente na posse dos 

bens enquanto a operação não for devidamente 

autorizada pelo Órgão Antitruste); 

(ii) Incluir tópico relativo à divulgação e estimulação das 

partes à utilização de ferramenta denominada ―autorização precária‖ 

constante do RiCADE: 

Do exame dos julgados do CADE relativos aos casos de Gun 

Junping, verificou-se, como dito acima, que a necessidade de 

implementação urgente do negócio foi alegada como matéria de defesa 

em muitos casos, argumento rebatido pela SG e pelos Conselheiros com 

base na existência do instituto denominado ―autorização precária‖, 

disposto no artigo 155 do RiCADE, que contém a seguinte redação: 

 
Art. 155. O requerente de aprovação de ato de 

concentração econômica poderá solicitar, no 

momento da notificação ou após a impugnação 

pela Superintendência-Geral, autorização precária 

e liminar para a realização do ato de concentração 

econômica, nos casos em que, cumulativamente: 

I. não houver perigo de dano irreparável para as 

condições de concorrência no mercado; II. as 

medidas cuja autorização for requerida forem 

integralmente reversíveis; e III. o requerente 

lograr demonstrar a iminente ocorrência de 

prejuízos financeiros substanciais e irreversíveis 

para a empresa adquirida, caso a autorização 

precária para realização do ato de concentração 

não seja concedida. 
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A ―autorização precária‖, no entanto, foi empregada pela 

primeira vez, desde que a LDC entrou em vigor, em dezembro de 2017, 

quando o Órgão Antitruste concedeu autorização liminar para 

consumação antecipada do Ato de Concentração 08700.007756/2017-

51, envolvendo a Excelence B.V. e a Rio de Janeiro Aeroportos S.A.
113

, 

porquanto havia risco de inviabilização da operação e interrupção das 

atividades do aeroporto do Galeão. 

Ocorre que a correta utilização dessa ferramenta – diz-se 

correta, porque, como medida de exceção que é, deve ser utilizada em 

casos de extrema necessidade pelas partes e porque, uma vez 

empregada, deve contar com a sensibilidade do Órgão Antitruste para 

sua concessão sempre que as partes demonstrarem o cumprimento dos 

requisitos legais – resolveria a questão da necessidade de coordenação 

urgente entre os agentes econômicos, como é o caso da alienação ou 

transferência de ativos (que pode ser essencial para assegurar a 

continuidade de uma empresa em situação de falência) e a renovação ou 

a criação de relações contratuais (que podem ser indispensáveis ao 

regular andamento das atividades empresariais). Não obstante, por 

algum motivo, que pode passar pela simples ignorância sobre a sua 

existência ou utilidade, o instituto está sendo subutilizado pelas partes. 

Assim, defende-se a inclusão, no Guia sobre Gun Jumping, de 

tópico específico visando à divulgação da ―autorização precária‖ para 

                                                 

113
 Nesse caso (CADE, 2017b), a Excelence adquiriu 60% (sessenta por cento) 

das ações da Rio de Janeiro Aeroportos detidas pela Odebrecht, com o 

consequente controle de 100% (cem por cento) das ações da empresa, 

controladora da concessionária do Aeroporto Internacional Antônio Carlos 

Jobim (Galeão). A ―autorização precária‖ foi dada pelo CADE após a 

tentativa fracassada de venda da participação da Odebrecht para os chineses 

da HNA Infrastructure Investment Group. Depois de a companhia asiática 

falhar em obter autorizações do Governo Chinês no prazo estipulado pela 

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a Odebrecht concedeu o direito 

de preferência à Excelence. Com o prazo concedido pela ANAC para 

pagamento da primeira parcela pela concessão do Aeroporto do Galeão, no 

valor de R$ 1,167 bilhão, prestes a expirar, a Excelence apresentou petição 

ao CADE solicitando a autorização precária e liminar, com base no artigo 

155 do RiCade. Em seu voto, o conselheiro relator, Mauricio Oscar 

Bandeira Maia, considerou que os prejuízos financeiros pela demora da 

medida estavam demonstrados nos autos, já que, caso a operação não fosse 

realizada, a Concessionária Aeroportos não receberia a capitalização devida 

e necessária ao pagamento, o que poderia interromper as atividades no 

Aeroporto do Galeão. 
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que as partes e seus advogados tomem ciência da disponibilização de tal 

instituto pelo CADE, e com ele possam contar no desenho de suas 

estratégias no período de espera até a autorização do negócio. Por se 

tratar de ferramenta pouco implementada na prática, é importante, 

ademais, que tal regramento contenha detida explicação sobre as 

hipóteses em que essa pode e deve ser empregada, o procedimento a ser 

adotado, os documentos que devem instruí-la, assim como os benefícios 

que podem advir de seu emprego, tudo com o objetivo de estimular a 

sua utilização pelas partes. 

Entende-se, assim, que, embora tais medidas não resolvam a 

tensão existente entre o regime da análise prévia de atos de concentração 

de um lado e a necessidade de coordenação legítima dos agentes 

econômicos de outro, podem se mostrar úteis na minimização dos 

efeitos desse impasse, ao estabelecer maior segurança jurídica e 

diminuir os custos de transação envolvidos em atos de concentração.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Lei n. 12.529/2011, mais precisamente em seu artigo 88, § 

2º, instituiu o controle prévio de estruturas no Brasil. A mesma 

legislação, em seu artigo 88, §§ 3º e 4º, também estipulou que a 

―consumação‖ de atos de concentração e a ―violação das condições de 

concorrência‖ entre as partes antes da decisão final do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica são vedadas e suas práticas podem 

levar à caracterização da prática infracional denominada Gun Jumping, 

bem como a aplicação de severas penalidades. 

A introdução do sistema de análise prévia de atos de 

concentração alinhou as regras Brasileiras às práticas de Países com 

larga tradição no Direito Antitruste, como é o caso dos EUA e da 

Europa, todavia, deu azo a uma tensão entre o referido instituto e a 

própria viabilidade dos atos de concentração, na medida em que o 

primeiro pressupõe a vedação de que as partes implementem qualquer 

ato capaz de ser entendido como consumação da operação, bem como se 

mantenham competitivas até que o CADE se pronuncie definitivamente 

a respeito do ato de concentração; e o segundo pressupõe mínima 

coordenação entre os agentes econômicos, sob pena de o negócio não se 

concretizar. 

Esse paradoxo decorre da ausência de parâmetros legais para a 

atuação das partes no âmbito da análise prévia de atos de concentração 

econômica e, ademais, da adoção, pela LDC, de conceitos abertos, 

indeterminados, genéricos, que não definem exatamente quais são as 

atividades vedadas. 

Fato é que, os dispositivos legais em referência, se 

interpretados de forma literal, tornariam impossível a realização de 

quaisquer atividades por partes dos agentes econômicos, no período que 

antecede a aprovação do ato de concentração pelo Órgão Antitruste, 

porquanto é certo que os agentes econômicos, ao planejarem a 

integração, acabam por coordenar-se minimamente, além do que é 

natural que a simples iminência de um acordo faça com que as partes já 

não tenham mais os mesmos incentivos para concorrer, como se 

estivessem competindo normalmente no mercado. 

De acordo com o disposto pelo CADE no Guia de análise 

prévia de atos de concentração econômica, as normas que regulamentam 

o Gun Jumping são propositalmente genéricas, porquanto seria 

impossível elencar uma a uma todas as hipóteses passíveis de serem 
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consideradas como atos de concentração, dada a dinâmica da praxe 

empresarial. 

De fato, a utilização de conceitos abertos é uma característica 

da Legislação Antitruste, que adota o Princípio da Irrelevância das 

formas, segundo o qual, pouco importa a forma como o ato se dá, 

devendo ser considerado os seus efeitos concorrenciais. Efetivamente, 

as normas de Direito Antitruste visam a proteção da concorrência e do 

consumidor a partir da regulação da atividade econômica, devendo 

utilizar-se de mecanismos que as tornem capazes de se adaptar ao 

dinamismo dos negócios.  

Ocorre que essa fluidez dos conceitos adotados pela LDC, 

principalmente no que se refere às concentrações econômicas, também é 

capaz de gerar insegurança jurídica no agente econômico, que não 

consegue projetar ex ante quais são, afinal, as condutas que podem ser 

levadas a efeito antes da decisão definitiva pelo CADE. Como resultado 

da insegurança jurídica, há o aumento dos custos de transação o que, no 

seu limite pode acarretar em desistência do negócio, desinvestimento e 

retração do mercado, piorando a situação econômica do Brasil, já 

considerado um País de grande instabilidade para os negócios. 

Esse não é, certamente, o objetivo da LDC, que, ao instituir o 

sistema de análise prévia de atos de concentração, visa tão somente 

garantir que o CADE tenha condições de efetivamente coibir, desde a 

sua origem, a criação de estruturas de mercado que possam trazer 

prejuízos à concorrência e, bem assim, ao consumidor. 

Assim, uma das formas de minimizar os efeitos do dilema 

introduzido pela regra de não ―queimar a largada‖ e avançar na 

realização do negócio jurídico antes da aprovação do CADE de um lado, 

e da necessidade de coordenação entre empresas do outro, consiste em 

delimitar onde está a propalada ―linha de largada‖ ou, em outras 

palavras, o que deve ser entendido por ―consumar‖ uma operação ou 

―alterar as condições de concorrência‖ entre as partes, de acordo com a 

LDC. 

Sabe-se, todavia, que os conceitos indeterminados como os 

que foram utilizados no artigo 88, §§ 3º e 4º, da referida Legislação, dão 

margem à interpretação por parte do aplicador do Direito, que deve 

determinar seus significados a partir do contexto e da finalidade da Lei, 

de modo a lhe atribuir o sentido mais correto possível. 

Assim, a interpretação que exsurge da leitura do dispositivo 

legal acima transcrito é de que atos que visem tão somente a 

viabilização da operação não são proibidos pela Legislação. O que a Lei 
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veda, isso sim, são aquelas condutas levadas a efeito pelos agentes 

econômicos que façam presumir que a integração tenha sido consumada, 

que a concorrência entre eles não mais exista, e enfim, que as partes 

estejam agindo como se um único ente fossem. 

Essa interpretação é confirmada pela análise do Guia de 

análise prévia de atos de concentração econômica, do qual se depreende 

que o CADE não proíbe qualquer atividade por parte dos agentes 

econômicos, fazendo menção apenas a determinadas atividades que 

podem gerar preocupação para fins de caracterização de Gun Jumping, a 

saber: a troca de informações concorrencialmente sensíveis que 

transcendam as necessárias à condução de auditorias legais, tais como 

aquelas atinentes a custos da empresa adquirida, planos de expansão, 

estratégias de marketing, precificação de produtos; a definição de 

cláusulas contratuais que façam presumir a integração prematura das 

partes, que determinem irreversibilidade do negócio ou cuja reversão 

implique em altos custos às partes ou às autoridades, como aquelas 

relativas a não concorrência prévia, pagamento antecipado não 

reembolsável, ingerência de uma parte sobre a outra; e as condutas que 

possam fazer presumir a consumação prévia de qualquer ato, como é o 

caso da transferência de ativos, recebimento de lucros, desenvolvimento 

de estratégias conjuntas. 

Assim, tem-se que não há vedação a que as partes planejem a 

sua integração e envidem esforços mútuos para a realização do 

instrumento formal que as vincule. As condutas vedadas são, frisa-se, 

aquelas que ultrapassam o limite da idealização do negócio, adentrando 

na seara da implementação da atividade, sendo esse, portanto, o limite 

para a atuação das partes no processo de negociação que antecede as 

operações de integração entre empresas.  

Como na prática pode não ser tão fácil delimitar a fronteira 

entre ―planejar‖ e ―consumar‖, realizou-se a análise de 16 (dezesseis) 

dos principais casos de Gun Jumping já enfrentados pelo Órgão 

Antitruste, desde a implementação da Lei n. 12.529/2011 até dezembro 

de 2017, obtendo-se, a partir das discussões entabuladas em cada caso – 

mesmo naqueles em que a conduta anticompetitiva não foi reconhecida, 

mas foram realizadas explanações esclarecedoras pela SG ou pelo 

Conselheiro relator –, um rol de condutas que, se levadas a efeito pelas 

partes em data anterior à autorização do negócio pelo CADE, são 

passíveis de caracterizar o ilícito concorrencial em estudo. 

Pois bem, sabe-se que é vedado o intercâmbio de dados 

concorrencialmente sensíveis que ultrapassem o limite do necessário à 
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celebração do instrumento formal que vincule as empresas interessadas 

no processo de concentração e a avaliação dos ativos da outra parte. Por 

isso mesmo, o CADE entende que a participação da parte em reuniões e 

debates do comitê operacional da outra parte é indicativo da prática de 

Gun Jumping, todavia, é possível a participação em órgãos técnicos que 

não possuam poder decisório, desde que nenhuma informação 

concorrencialmente sensível, além daquelas fornecidas para a due 
diligence, seja objeto de debate. 

Não são permitidas, outrossim, as disposições contratuais que 

impliquem na alteração das condições de concorrência entre as partes. 

Assim, o CADE considera que cláusulas que estabeleçam a 

anterioridade da data de vigência do contrato em relação à sua data de 

celebração, bem como o pagamento antecipado não reembolsável, aqui 

incluído o adimplemento parcial ou de parcelas e a amortização de 

eventuais investimentos feitos no negócio pela outra parte, são passíveis 

de caracterizar a consumação prévia de atos de concentração. 

Excetuando-se, no entanto, o pagamento de um sinal típico das relações 

empresariais – desde que não seja realizado em valores altos, que não 

sejam condizentes com a usualidade do valor de um sinal no mercado – 

e aquele realizado a título de break-up fee e break-up fee reversa. 

Todavia, sugere-se a indicação expressa nos contratos, de que tais 

obrigações se referem a um sinal ou a uma break-up fee. Admite-se, 

ademais, o pagamento previsto no artigo 148 do RiCADE para 

operações de aquisição de ações em bolsa de valores ou por meio de 

oferta pública, desde que não sejam exercidos os direitos políticos até a 

decisão final da Autoridade Antitruste. A inexistência de cláusula 

suspensiva com relação à aprovação do ato de concentração pelo CADE 

também foi considerada um indicativo da prática de Gun Jumping, ainda 

mais se referida omissão contratual estiver acompanhada da realização 

de outras condutas geradoras de preocupação. Por fim, tem-se que a 

realização de Carve-out Agreement, com o objetivo de ―blindar‖ os 

efeitos da operação em determinados Países, não é aceita no Brasil. 

São vedadas, ainda, as condutas das partes que possam ser 

entendidas como consumação efetiva, ainda que parcial, da operação 

antes da devida aprovação pelo Órgão Antitruste. De tal modo, o CADE 

entende que a adoção de postura ativa no processo decisório de gestão 

de ativos ou operações da outra parte; as alterações nas relações 

comerciais (até mesmo as restrições à atividade ou iniciativa da outra 

parte junto ao mercado, clientes e fornecedores, modificações 

contratuais ou comunicados conjuntos a terceiros em nome da empresa 
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integrada ou constituída) e na estrutura física dos envolvidos (inclusive 

as contratações, demissões, transferência ou compartilhamento de 

funcionários); a assunção imediata de direitos (como a participação nos 

lucros) e obrigações (como a prestação de apoio financeiro e 

participação nos custos); a alienação, transferência, usufruto ou locação 

de ativos, tangíveis, intangíveis, marcas, etc, ainda que os ativos-alvos 

não estejam operando (até mesmo a imissão da adquirente na posse dos 

bens enquanto a operação não for devidamente autorizada pelo Órgão 

Antitruste), ou de quotas e ações, principalmente de valores mobiliários 

com direito a voto, são comportamentos capazes de ensejar a 

caracterização do Gun Jumping. Lembrando que a demora injustificada 

na notificação da operação à Autoridade Antitruste foi elemento 

suficiente à instauração de APAC em vários dos casos estudados. 

Mesmo após a fixação de parâmetros, dúvidas ainda podem 

persistir sobre se determinada conduta é passível ou não de caracterizar 

a prática infracional em análise, motivo pelo qual o CADE elencou, no 

Guia sobre Gun Jumping, uma série de procedimentos capazes de 

mitigar os riscos de verificação da consumação prematura de atos de 

concentração, trata-se da a realização de um Protocolo Antitruste, da 

criação de um Clean Team, da concepção de um Comitê Executivo e, 

por fim, da realização das reuniões do Comitê Executivo em Parlor 

Room. A ideia que subjaz da indicação de todos esses ―cuidados‖ pelo 

Órgão Antitruste, é possibilitar a troca de informações 

concorrencialmente sensíveis, de forma a viabilizar a operação, 

assegurando, todavia, que esse intercâmbio de dados ocorra dentro das 

regras previstas pela LDC. 

Não obstante, havendo a configuração do Gun Jumping, as 

partes estarão sujeitas a aplicação de penalidades, como a aplicação de 

multas que variam de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a R$ 

60.000.000,00 (sessenta milhões de reais); abertura de processo 

administrativo; e a declaração de nulidade dos atos praticados em 

desacordo com a Lei, sendo que a possibilidade de o Estado instaurar 

ações punitivas objetivando apurar a infração de Gun Jumping  

prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data da infração. 

Como os custos de incorrer na prática do ilícito concorrencial 

em estudo são altos, o ideal seria que se pudesse encontrar uma solução 

definitiva para a questão da incompletude da LDC. No entanto, a forma 

como foi redigida a Lei limita as possibilidades do CADE de resolver o 

imbróglio, restando ao Órgão Antitruste e estudiosos do tema, 

unicamente, delinear as fronteiras do que pode ser entendido por 
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―consumar‖ a operação ou ―alterar as condições de concorrência‖ entre 

as partes, sem, é claro, a intenção de esgotar o tema, dada a existência 

de inúmeras atividades que podem se enquadrar nesses conceitos. 

Nesse contexto sugere-se uma alteração legislativa visando a 

redução do prazo concedido ao CADE para a análise dos atos de 

concentração, pois é fato que em um cenário de tipificação aberta, as 

partes possuirão maiores incentivos para se manterem cautelosas se 

tiverem certeza de que tal circunstância não se protrairá no tempo. 

Contudo, essa medida dependeria de uma ampla reestruturação da 

autarquia, no mínimo, quanto ao orçamento e pessoal à sua disposição, 

sem os quais não se conseguiria executar os novos prazos. 

Enquanto isso não acontece, propõe-se uma alteração do Guia 

sobre Gun Jumping, para que nele passem a constar os novos 

parâmetros retirados da jurisprudência do CADE, identificados a partir 

da análise realizada nessa dissertação, bem como um tópico específico 

destinado a divulgar e estimular a utilização da ferramenta denominada 

―autorização precária‖, atualmente subutilizada pelas partes, mas com 

grande potencial para solucionar o problema da ―urgência‖ na realização 

de determinadas atividades, alegado como matéria de defesa por muitos 

agentes econômicos envolvidos em situações de consumação prematura 

de atos de concentração. 

Tais medidas, longe de resolver o problema da tensão 

existente entre o regime da análise prévia de atos de concentração de um 

lado e a necessidade de coordenação legítima dos agentes econômicos 

de outro, podem se mostrar, no entanto, úteis à minimização dos efeitos 

desse impasse, estabelecendo maior segurança jurídica e possibilitando a 

redução dos custos de transação envolvidos em atos de concentração. 

Tratar-se-iam, assim, de pequenos passos em um processo contínuo de 

esclarecimentos. 

Não obstante, ao fim desse trabalho uma inquietação pode 

estar acompanhando o leitor, notadamente aqueles mais adeptos ao 

liberalismo econômico e à existência de um Estado mínimo: o instituto 

da análise prévia restringe a liberdade de iniciativa e parte do 

pressuposto de que o ato de concentração é ilegal e pode causar graves 

danos à concorrência e aos consumidores. No entanto, a prática já 

mostrou que a esmagadora maioria dos casos analisados pela Autoridade 

Antitruste é aprovada sem restrições, ou seja, não apresenta quaisquer 

preocupações concorrenciais, e que outros poucos são aprovados 

mediante a utilização de ―remédios‖, restando rejeitados um número 

ínfimo de atos. Diante dessa realidade, resta questionar se vale a pena 
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legislar pela exceção, se a ―bênção do Príncipe‖, ainda mais de forma 

prévia, é, de fato, indispensável no âmbito das concentrações 

econômicas, ou se os poucos casos prejudiciais ao mercado, 

eventualmente, poderiam ser resolvidos via controle de condutas. Esse 

tema, todavia, extrapola os limites desta dissertação, e deverá ser 

discutido em estudo próprio. 
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ANEXO A – Caso 1 

 
No Ato de Concentração Sumário n. 08700.005775/2013-19, 

em que figuraram como partes OGX Petróleo e Gás X Petrobras 

Petróleo Brasileiro S.A.
114

 (CADE, 2013b), julgado em 28 de agosto de 

2013, o CADE entendeu que restou caracterizado o Gun Jumping em 

decorrência da consumação prévia do ato de concentração.  

Nesse caso, as partes submeteram à aprovação do Órgão 

Antitruste negociação consubstanciada na aquisição de direitos e 

obrigações de contrato de concessão (artigo 90, inciso II, da LDC). 

Ocorre que, ao analisar o caso, a SG identificou que as Requerentes 

firmaram contrato que previa a produção dos efeitos do negócio em data 

anterior à sua celebração; a parte adquirente realizou o pagamento do 

preço do negócio, adotou postura ativa na tomada de decisões 

relacionadas ao objeto da operação, realizando planos e aprovando 

orçamentos, passou a frequentar reuniões do comitê operacional e 

subcomitê técnico da adquirida e, ademais, prestou apoio financeiro à 

mesma; houve compartilhamento de informações concorrencialmente 

sensíveis que ultrapassaram o grau necessário à celebração do negócio, 

além de assunção imediata de direitos e obrigações; e, por fim, não foi 

fixada cláusula suspensiva com relação à aprovação do ato de 

concentração pelo CADE.  

As Requerentes reconheceram a prática da infração e 

propuseram Acordo em Controle de Concentração (ACC) para 

pagamento de multa pecuniária de R$ 3.000.000,00 (três milhões de 

reais), em 10 (dez) parcelas mensais.  

                                                 

114
  Ementa: Ato de Concentração. Operação realizada no Brasil. Procedimento 

sumário: outros casos (art. 8°, inc. VI Resolução CADE n. 2, de 29 de maio 

de 2012). Aquisição, por parte da OGX, de participação de 40% detida pela 

Petrobrás em contrato de concessão para exploração, desenvolvimento e 

produção de óleo e gás no Bloco BS-4. Hipótese prevista no art. 88, incisos 

1 e II, da Lei n. 12.529/2011. Conhecimento. Setores envolvidos: extração 

de petróleo e gás natural. Parecer da Superintendência-Geral pela aprovação 

da operação sem restrições quanto ao mérito, mas pela configuração da 

infração prevista no art. 88, § 31, da Lei n. 12.529/2011. Parecer da Procade 

pela configuração da mesma infração. Proposta de ACC. Aprovação da 

operação e homologação do ACC. 
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A Conselheira relatora Ana Frazão votou pelo conhecimento e 

aprovação do ato de concentração, bem como pela homologação do 

ACC. 
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ANEXO B – Caso 2 

 

Quanto ao Ato de Concentração Sumário n. 

08700.008289/2013-52, em que figuraram como partes Aurizônia 

Petróleo S.A. e UTC Óleo e Gás S.A.
115

 (CADE, 2013c), julgado em 05 

de fevereiro de 2014, o CADE entendeu que restou caracterizado o Gun 

Jumping em decorrência da consumação prévia do ato de concentração.  

As partes submeteram à aprovação do CADE ato de 

concentração consubstanciado na aquisição de direitos e obrigações de 

contrato de concessão (artigo 90, inciso II, da LDC). Sucede que, ao 

analisar o caso, a SG identificou que uma das Requerentes realizou o 

pagamento do preço do negócio; houve assunção imediata de direitos e 

obrigações; e, por fim, não foi fixada cláusula suspensiva com relação à 

aprovação do ato de concentração pelo CADE.  

As Requerentes, reconhecendo a prática da infração, 

propuseram ACC para pagamento de multa pecuniária de R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais), em 2 (duas) parcelas mensais.  

A Conselheira relatora Ana Frazão acolheu parcialmente o 

parecer da SG, ressaltando que a operação se consumou tão somente em 

razão do adiantamento de parcelas relativas ao pagamento do contrato 

firmado entre a UTC e a Aurizônia. Ao final, votou pelo conhecimento e 

aprovação do ato de concentração, bem como pela homologação do 

ACC. 

 

 

 

 

                                                 

115
 Ementa: Ato de Concentração. Operação realizada no Brasil. Procedimento 

sumário: baixa participação de mercado com sobreposição horizontal (art. 

8°, inc. IV Resolução CADE n. 2, de 29 de maio de 2012). Aquisição, por 

parte da UTC, de participação de 37% detida pela Aurizônia em contrato de 

concessão para exploração, desenvolvimento e produção de óleo e gás no 

Bloco BT-POT-39. Hipótese prevista no art. 88, incisos 1 e II, da Lei n. 

12.529/2011. Conhecimento. Setores envolvidos: extração de petróleo e gás 

natural. Parecer da Superintendência-Geral pela aprovação da operação sem 

restrições quanto ao mérito, mas pela configuração da infração prevista no 

art. 88, § 30, da Lei n. 12.529/2011. Parecer da Procade pela configuração 

da mesma infração. Proposta de ACC. Aprovação da operação e 

homologação do ACC. 
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ANEXO C – Caso 3 

 

No que diz respeito ao Ato de Concentração Sumário n. 

08700.008292/2013-76, em que figuraram como partes UTC Óleo e Gás 

S.A. e Potióleo S.A.
116

 (CADE, 2013d), julgado em 05 de fevereiro de 

2014, o CADE entendeu que restou caracterizado o Gun Jumping em 

decorrência da consumação prévia do ato de concentração.  

As partes submeteram à aprovação do CADE ato de 

concentração consubstanciado na aquisição de direitos e obrigações de 

contrato de concessão (artigo 90, inciso II, da LDC). No entanto, ao 

analisar o caso, a SG identificou que as Requerentes firmaram contrato 

que previa a produção dos efeitos do negócio em data anterior à sua 

celebração; a parte adquirente realizou o pagamento do preço do 

negócio; houve assunção imediata de direitos e obrigações; e, por fim, 

não foi fixada cláusula suspensiva com relação à aprovação do ato de 

concentração pelo CADE.  

As Requerentes, reconhecendo a prática da infração, 

propuseram ACC para pagamento de multa pecuniária de R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais), em 2 (duas) parcelas mensais.  

O Conselheiro relator Alessandro Octaviani Luis votou pelo 

conhecimento e aprovação do ato de concentração, bem como pela 

homologação do ACC. 

 

 

  

                                                 

116
  Ementa: Ato de Concentração. Operação realizada no Brasil. Rito ordinário. 

Aquisição, pela UTC Óleo e Gás, de 50% dos direitos e obrigações 

referentes à participação originariamente detida pela Potióleo no Contrato 

de Concessão n. 48610.009227/2002 (Bloco BT-POT-10). Hipótese de 

subsunção prevista no art. 88, inciso IV da Lei n. 12.529/2011 e na Portaria 

Interministerial n. 994/2012 – faturamentos. Extração de petróleo e gás 

natural. Sobreposição horizontal. Ausência de integração vertical. Parecer 

da Superintendência-Geral pelo (i) conhecimento da operação, (ii) 

aprovação da operação sem restrição e (iii) condenação por infração ao art. 

88, § 3°, da Lei n. 12.529/2011. Proposta de ACC. Aprovação da operação e 

homologação do ACC. 
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ANEXO D – Caso 4 

 

Com relação ao Ato de Concentração Sumário n. 

08700.000580/2014-63, em que figuraram como partes Sé 

Supermercados Ltda e Novasoc Comercial Ltda.
117

 (CADE, 2014a), 

julgado em 08 de abril de 2014, o CADE encontrou indícios da prática 

de Gun Jumping, mas acabou por afastar a caracterização do ilícito 

concorrencial.  

As partes notificaram ato de concentração consubstanciado na 

aquisição de participação societária, que teve por efeito a consolidação 

do controle da Novasoc pela Sé (Artigo 90, inciso II, da LDC). Ao 

analisar o caso, a SG constatou que as Requerentes firmaram contrato 

praticamente um ano antes da notificação ao Órgão Antitruste, o que 

ensejou dúvidas sobre a consumação antecipada da operação, 

principalmente porque a documentação não demonstrava com clareza se 

houve pagamento do preço do negócio pela adquirente, bem como se 

houve a efetiva transferência das ações.  

Instadas a se manifestarem, as partes demonstraram que: a 

demora na notificação da operação ao CADE se deu porque as partes 

estavam avaliando a possibilidade de modificação da empresa que 

adquiriria a Novasoc; em virtude dessa nova rodada de discussões e da 

ausência do aval da Autarquia, não teriam realizado nenhuma atividade 

que poderia ser entendida como implementação da operação; 

aguardavam aprovação concorrencial para realizar os atos como o 

pagamento do preço e a materialização da transferência das quotas; o 

Grupo Pão de Açúcar já detinha a gestão e controle da Novasoc, pelo 

que não havia que se falar em compartilhamento indevido de 

informações sensíveis.  

Para averiguar a veracidade dos fatos narrados pelas partes, a 

SG tomou depoimentos e verificou no site da Junta Comercial do Estado 

de São Paulo não constar registro de alteração no capital social da 

Novasoc em período posterior a data de formalização da operação. Por 

fim, aprovou o ato de concentração sem restrições. 

 

                                                 

117
  Ementa: Ato de Concentração. Lei n. 12.529/2011. Sé Supermercados Ltda. 

e Novasoc Comercial Ltda. Comércio varejista de mercadorias em geral, 

com predominância de produtos alimentícios - hipermercados. 

Procedimento Sumário. Art. 8°, inciso VI, Resolução CADE n. 2, de 29 de 

maio de 2012. 
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ANEXO E – Caso 5 

 

No Ato de Concentração Sumário n. 08700.007899/2013-39, 

em que figuraram como partes Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras e Total 

E&P do Brasil Ltda.
118

 (CADE, 2013a), julgado em 9 de abril de 2014, 

o CADE encontrou indícios da prática de Gun Jumping, mas acabou por 

afastar a caracterização do ilícito concorrencial.  
As partes submeteram à aprovação do Órgão Antitruste ato de 

concentração consubstanciado na aquisição de direitos e obrigações de 

contrato de concessão (artigo 90, inciso II, da LDC). Quando da análise 

do caso, a SG identificou que as Requerentes firmaram contrato que 

previa a produção dos efeitos do negócio em data anterior à sua 

celebração; a parte adquirente realizou o pagamento do preço do 

negócio; houve assunção imediata de direitos e obrigações, participação 

na gestão dos blocos e acesso a informações concorrencialmente 

sensíveis; e, por fim, não foi fixada cláusula suspensiva com relação à 

aprovação do ato de concentração pelo CADE.  

Em sua decisão, o Conselheiro relator Alessando Octaviani 

Luis divergiu do parecer da SG, argumentando que, de acordo com as 

informações e documentos acostados aos autos, o comitê operacional 

ainda não havia sido implementado, pelo que não havia que se falar em 

participação da parte na gestão dos negócios; o pagamento do preço da 

operação, tampouco,  havia sido confirmado; a ausência de cláusula 

suspensiva com relação à aprovação da operação pelo CADE não é 

suficiente para caracterizar por si só, o Gun Jumping, mesmo porque 

havia no contrato o estabelecimento de condição suspensiva com relação 

                                                 

118
  Ementa: Ato de Concentração. Operação realizada no Brasil. Rito ordinário. 

Aquisição, pela Total E&P do Brasil Ltda ("Total"), de 50% dos direitos e 

obrigações referentes à participação originariamente detida pela Petróleo 

Brasileiro S.A. ("Petrobras") no Contrato de Concessão n° 

48610.007990/2004. Hipótese de subsunção prevista no art. 88 da Lei n. 

12.529/2011 e na Portaria Interministerial n. 994/2012 - faturamento. IBP 

como terceiro interessado. Produção e exploração de petróleo. Sobreposição 

horizontal. Ausência de integração vertical. Parecer da Superintendência-

Geral pela aprovação sem restrição e pela condenação por infração ao art. 

88, § 30, da Lei n. 12.529/2011. Decisão pelo conhecimento. Aprovação da 

operação sem restrições. Determinação de encaminhar o "Acordo de 

Operações Conjuntas" ("Joint Operation Agreement" ou "JOA") se houver 

alguma alteração com relação à minuta apresentada. 
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à aprovação da Agência Nacional de Petróleo (ANP); e, ademais as 

Requerentes demonstraram que as informações a que a Total teve acesso 

eram necessárias à realização de due diligence. Com base nessas 

premissas, o relator entendeu que não havia elementos suficientes para 

caracterizar a consumação prematura, conhecendo da operação e 

aprovando-a sem restrições. 
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ANEXO F – Caso 6 

 

Quanto ao Ato de Concentração Sumário n. 

08700.002285/2014-41, em que figuraram como partes Fiat S.p.A. e 

Chrysler Group LLC.
119

 (CADE, 2014b), julgado em 14 de maio de 

2014, o CADE entendeu pela caracterização do Gun Jumping em 

decorrência do erro quanto à obrigatoriedade de notificação.  

As partes notificaram ato de concentração consubstanciado na 

aquisição de participação societária, que teve por efeito a consolidação 

do controle da Chrysler pela Fiat (Artigo 90, inciso II, da LDC). Quando 

da análise do caso, a SG constatou a existência de comunicados pelos 

quais a Fiat e a Chrysler divulgaram ao público em geral, e aos seus 

investidores, em particular, a conclusão da operação, que se deu em data 

anterior à notificação da operação.  

Em sua defesa, as Requerentes argumentaram que o ato de 

concentração que visa aquisição de participação societária por quem já 

detém o controle não seria passível de notificação obrigatória ao CADE; 

que a operação não gerou qualquer alteração nas condições de 

concorrência; bem como que havia urgência na concretização do 

negócio.  

A SG argumentou que o RiCADE previa a necessidade de 

notificação do ato
120

; que o fato de o controlador já ter acesso ao centro 

                                                 

119
  Ementa: Ato de Concentração. Operação realizada no exterior com efeitos 

no Brasil. Procedimento sumário: consolidação de controle (art. 8°, inciso II, 

Resolução CADE n. 2, de 29 de maio de 2012). Aquisição, por parte da Fiat, 

de 41,46% da Chrysler, antes detida pela VEBA. Hipótese prevista no art. 

88, incisos I e II, da Lei n. 12.529/2011. Conhecimento da operação. 

Mercado nacional de veículos de passeio e veículos comerciais leves. 

Sobreposição horizontal. Ausência de preocupações concorrenciais. Parecer 

da Superintendência-Geral pela aprovação da operação sem restrições 

quanto ao mérito, mas pela configuração da infração prevista no art. 88, § 

3°, da Lei n. 12.529/2011. Parecer da ProCADE pela configuração da 

mesma infração. Proposta de ACC. Aprovação da operação e homologação 

do ACC. 
120

  Ainda não havia, frisa-se, liberação da obrigação de subsunção para o 

acionista controlador unitário, tal como existe hoje no artigo 9º da 

Resolução n. 2, de 2012 (CADE, 2012b), já que o texto desse regramento 

foi introduzido pela Resolução n. 9, de 1º de outubro de 2014: ―Art. 9° As 

aquisições de participação societária de que trata o artigo 90, II, da Lei n. 

12.529/2011 são de notificação obrigatória, nos termos do art. 88 da mesma 
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decisório da empresa não afastava a incidência do regime de notificação 

prévia; e, por fim, que a urgência não era incompatível com a 

obrigatoriedade de notificação antecipada, já que existem procedimentos 

específicos que podem ser adotados pelas partes nesses casos (a 

―autorização precária‖).  

As Requerentes, então, reconhecendo a prática da infração, 

propuseram ACC para pagamento de multa pecuniária de R$ 600.000,00 

(seiscentos mil reais), em parcela única.  

O Conselheiro relator Márcio de Oliveira Júnior votou pelo 

conhecimento e aprovação do ato de concentração, bem como pela 

homologação do ACC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

lei, quando: I – Acarretem aquisição de controle, unitário ou compartilhado; 

II – Não se enquadrem no inciso I, mas preencham as regras de minimis do 

artigo 10. Parágrafo único. Não são de notificação obrigatória as aquisições 

de participação societária realizadas pelo controlador unitário.‖ Todavia, a 

questão já estava sendo discutida no CADE através da Consulta Pública n° 

01/2014. 
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ANEXO G – Caso 7 

 

Relativamente ao Ato de Concentração Sumário n. 

08700.003723/2014-99, em que figuraram como partes Ouro Preto Óleo 

o e Gás S.A. (OPOG), EP Energy do Brasil Ltda. e EP Energy Pescada 

Ltda.
121

 (CADE, 2014c), julgado em 27 de maio de 2014, o CADE 

encontrou indícios da prática de Gun Jumping, mas acabou por afastar a 

caracterização do ilícito concorrencial.  

Ocorre que as partes submeteram à aprovação do CADE ato 

de concentração consubstanciado na aquisição de direitos e obrigações 

de contrato de concessão (artigo 90, inciso II, da LDC). Quando da 

análise do caso, a SG identificou que as Requerentes firmaram contrato 

praticamente dois anos antes da notificação ao CADE, o que ensejou 

dúvidas sobre a consumação antecipada da operação.  

Instadas a se manifestarem, as partes alegaram que logo após 

a formalização do citado contrato, o grupo vendedor entrou em tratativas 

junto a ANP, buscando a alteração da garantia prevista no contrato de 

concessão, sendo que referido Órgão apenas se manifestou sobre o 

assunto cerca de um ano depois. As Requerentes informaram, ainda, que 

desde a assinatura do contrato, se mantiveram totalmente independentes, 

não tendo havido qualquer movimentação no sentido de consumar a 

operação de forma prematura.  

A SG, então, entendeu que, embora o contrato tenha sido 

firmado em data pretérita, não se identificou, no caso, nenhum indício 

de transferências de ativos, ou mesmo usufruto destes, de influência da 

OPOG na EP Óleo e EP Pescada, de troca de informações 

concorrencialmente sensíveis entre esses grupos, de pagamentos de 

qualquer ordem, ou de transferências de ações ou similares (com direito 

a voto), ou seja, não identificou nenhum indício de Gun Jumping, pelo 

que decidiu pela aprovação do ato de concentração sem restrições. 

 

 

 

 

                                                 

121
 Ementa: Ato de Concentração. Lei n. 12.529/2011. Ouro Preto Óleo e Gás 

S.A., EP Energy do Brasil Ltda. e EP Energy Pescada Ltda. Extração de 

petróleo e gás natural. Procedimento Sumário. Art. 8°, inciso VI, Resolução 

CADE n. 2, de 29 de maio de 2012. 
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ANEXO H – Caso 8 

 

Quanto ao Ato de Concentração Sumário n. 

08700.003843/2014-96, em que figuraram como partes a Companhia 

Brasileira de Cartuchos (CBC) e a Forjas Taurus S.A.
122

 (CADE, 

2014d), julgado em 21 de outubro de 2014, o CADE encontrou indícios 

da prática de Gun Jumping, mas acabou por afastar a caracterização do 

ilícito concorrencial.  

As partes submeteram à aprovação do Órgão Antitruste ato de 

concentração consubstanciado na intenção da CBC em: (i) adquirir, em 

bolsa de valores, até 18% do capital social da Taurus, e (ii) subscrever 

novas ações a serem emitidas pela Taurus, no âmbito do aumento de 

capital social da empresa (artigo 90, inciso II, da LDC). No entanto, a 

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) – 

acionista minoritária da Taurus, apresentou petição nos autos do 

processo administrativo iniciado pela CBC, alegando a ocorrência de 

Gun Jumping, já que o aumento de capital da Taurus foi concluído (pelo 

pagamento de valor referente a aquisição pela CBC) e que, portanto, a 

operação se consumou sem a devida aprovação prévia do CADE.  

Intimada a se manifestar, a CBC sustentou que não foram 

praticados atos de consumação antes da aprovação do negócio pelo 

Órgão Antitruste, uma vez que não foram exercidos direitos políticos 

relacionados ao controle acionário acrescido por força da presente 

operação.  

A SG, então, argumentou que, de fato, as operações de 

aquisição de ações por meio de oferta pública receberam 

regulamentação específica pelo CADE, que permite que operações desse 

tipo sejam consumadas antes de sua aprovação, desde que o adquirente 

não exerça direitos de voto, conforme disciplinava o artigo 109 (hoje 

148) do RiCADE. O Órgão referiu, ademais, que as finalidades que 

inspiraram a adoção de regra específica para a oferta pública de ações se 

aplicavam também ao procedimento de subscrição particular de ações 

emitidas em bolsa de valores, como no presente caso. Assim, relatou a 

SG, não se poderia exigir outra conduta da parte senão a que foi por ela 

                                                 

122
  Ementa: Ato de Concentração. Lei n. 12.529/2011. Companhia Brasileira de 

Cartuchos e Forjas Taurus S.A. Sobreposição horizontal no mercado de 

espingardas Pump, coletes balísticos e armas de pressão. Procedimento 

Ordinário. Rivalidade. Baixo acréscimo de participação de mercado. 

Ausência de poder de portfólio. Aprovação sem restrições. 
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adotada, concluindo pela inexistência de indícios de Gun Jumping e 

aprovação do ato de concentração sem restrições. 
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ANEXO I – Caso 9 

 

Referente ao Ato de Concentração Sumário n. 

08700.006248/2014-02, em que figuraram como partes Petróleo 

Brasileiro S.A. Petrobras e BP Energy do Brasil Ltda.
123

 (CADE, 

2014e), julgado em 24 de outubro de 2014, o CADE encontrou indícios 

da prática de Gun Jumping, mas acabou por afastar a caracterização do 

ilícito concorrencial.  

As partes submeteram à aprovação do CADE ato de 

concentração consubstanciado na aquisição de direitos e obrigações de 

contrato de concessão (artigo 90, inciso II, da LDC). Ocorre que a SG 

constatou que as Requerentes firmaram contrato praticamente dois anos 

antes da notificação ao CADE, o que ensejou dúvidas sobre a 

consumação antecipada da operação.  

Instadas a se manifestarem, as partes alegaram que as 

tratativas relativas ao contrato foram suspensas até a manifestação do 

CADE sobre a consulta n. 08700.000207/2014-02, que visava 

esclarecimento sobre a obrigatoriedade de notificação de operações que 

compreendam a cessão de participação em blocos de exploração de 

petróleo, sendo que tão logo houve a manifestação do Órgão Antitruste, 

as partes retomaram a negociação. Inobstante, de acordo com as 

Requerentes, não praticaram, nesse espaço de tempo, qualquer ato que 

pudesse de alguma forma caracterizar transferência de ativos, 

pagamentos, influência de uma empresa sobre a outra ou troca de 

informações concorrencialmente sensíveis que não fosse estritamente 

necessária para celebração do contrato.  

A SG, no entanto, analisou a documentação trazida aos autos 

pelas partes e constatou que o ajuste firmado entre elas previa cláusula 

que permitia a participação da BP Energy em todos os custos 

relacionados aos blocos concedidos, assim como estabeleceu a consulta 

a essa mesma empresa, pela Petrobras, acerca de quaisquer decisões no 

âmbito do contrato de concessão, no período que compreende a data do 

acordo até a aprovação do mesmo pela ANP.  

Novamente intimadas para esclarecimentos, as Requerentes 

alegaram que instituíram subcomitê, do qual participou a adquirente, 

                                                 

123
  Ementa: Ato de Concentração. Lei n. 12.529/2011. Petróleo Brasileiro S.A. 

e BP Energy do Brasil Ltda. Extração de petróleo e gás natural. 

Procedimento Sumário. Art. 80, inciso VI, Resolução CADE n. 2, de 29 de 

maio de 2012. 
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para tratar de assuntos técnicos da área em que pretendiam investir, mas 

que o mesmo não possuía qualquer poder decisório. Relataram que as 

decisões eram tomadas pelo comitê operacional, esse composto apenas 

pelas atuais detentoras da concessão. Informaram, por fim, que nenhum 

desembolso de valores foi feito pela BP Energy em relação a esta 

aquisição.  

A SG concluiu, então, que as partes não implementaram 

qualquer obrigação decorrente da operação que importasse na 

transferência de ativos, ou mesmo usufruto destes, possibilidade de 

influência da BP Energy na gestão dos blocos objetos da operação, troca 

de informações concorrencialmente sensíveis, ou pagamentos de 

qualquer ordem, pelo que decidiu pela aprovação do ato de concentração 

sem restrições. 
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ANEXO J – Caso 10 

 

No Ato de Concentração Ordinário n. 08700.010394/2014-32 

(Apuração de Ato de Concentração n. 08700.007161/2013-71), onde 

figuraram como partes Goiás Verde Alimentos Ltda. e Brasfrigo 

Alimentos Ltda.
124

 (CADE, 2014f), o CADE entendeu pela 

caracterização do Gun Jumping em decorrência do erro quanto à 

obrigatoriedade de notificação. 

Nesse caso, o Órgão Antitruste tomou conhecimento, por 

meio de notícias veiculadas na imprensa, do ato de concentração, 

consubstanciado na aquisição, pela Goiás Verde, de ativos (marcas e 

equipamentos) de propriedade da Brasfrigo (Artigo 90, inciso II, da 

LDC), levado a efeito pelas partes, o que ensejou a abertura de APAC. 

Com a intimação das partes para apresentação de 

esclarecimentos e documentação, as mesmas alegaram ausência da 

obrigação de notificação, porquanto as empresas não preenchiam o 

parâmetro de faturamento exigido pela legislação. 

Após análise da resposta das partes, a SG constatou que as 

partes levaram a efeito a transferência de ativos objeto da operação sem 

a devida notificação da operação, bem como a adquirente fez o 

pagamento de várias parcelas do preço do negócio. O Órgão afastou, 

ademais, o argumento das empresas no sentido de que a notificação não 

era obrigatória no caso concreto, eis que o requisito relativo ao 

faturamento restou devidamente preenchido, se considerados os grupos 

econômicos envolvidos. O procedimento administrativo iniciado pelo 

Órgão Antitruste Brasileiro culminou na determinação de notificação da 

operação e na celebração de Acordo de Reversibilidade da Operação 

(APRO), por meio do qual a adquirente se comprometeu a manter em 

funcionamento a unidade produtiva objeto do contrato, assim como o 

uso, a integridade e a reputação das marcas adquiridas da Brasfrigo. 

As Requerentes, reconhecendo a prática da infração, 

propuseram ACC para pagamento de multa pecuniária de R$ 

                                                 

124
  Ementa: Ato de concentração. Aquisição de ativos. Procedimento ordinário. 

Mercados de legumes em conserva e de atomatados. Operação aprovada 

sem restrições. Infração ao art. 88, § 3º, da Lei n. 12.529/2011. Gun 

jumping. Alteração das condições concorrenciais. Acordo em Controle de 

Concentrações. 



244 

 

3.000.000,00 (três milhões de reais), em 24 parcelas mensais, bem como 

para absterem-se de utilizar a marca ―Jurema‖ no território nacional pelo 

período de 2 (dois) anos. 

Em sua decisão, a Conselheira relatora Ana Frazão reiterou os 

termos do parecer da SG, mas fez expressa referência à gravidade do 

caso, já que a Goiás Verde não apenas assumiu as atividades da planta 

industrial da Brasfrigo, imitindo-se imediatamente na posse de todos os 

ativos tangíveis da empresa descritos no contrato, como passou a 

fabricar e a comercializar produtos identificados com as marcas 

―Jurema‖, ―Jussara‖ e ―Tomatino‖, de propriedade da adquirida. Por 

fim, a relatora votou pelo conhecimento e aprovação do ato de 

concentração, bem como pela homologação do ACC. 
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ANEXO K – Caso 11 

 

Com relação ao Ato de Concentração Ordinário n. 

08700.000137/2015-73, em que figuraram como partes GNL Gemini 

Comercialização e Logística de Gás Ltda e Companhia de Gás de Minas 

Gerais
125

 (CADE, 2015e), julgado em 24 de junho de 2015, o CADE 

entendeu que restou caracterizado o Gun Jumping em decorrência do 

erro quanto à obrigatoriedade de notificação. 

As partes notificaram ato de concentração consubstanciado 

em acordo de cooperação para o fornecimento de gás natural liquefeito 

(GNL) à Gasmig pela GásLocal, pretendendo a primeira atender, com o 

produto adquirido da segunda, a demanda por gás natural no município 

de Pouso Alegre, no estado de Minas Gerais (Artigo 90, inciso IV, da 

LDC). Todavia, SG constatou que, durante o período entre a assinatura 

do contrato e a sua posterior apresentação ao CADE, foram realizadas 

atividades como: obras no terreno objeto do comodato celebrado entre 

as empresas; pagamento pela Gasmig à GásLocal com a finalidade de 

amortizar os investimentos feitos no mencionado terreno; pagamento 

pela Gasmig à GásLocal em virtude de abastecimento no tanque que já 

havia sido construído no terreno; fornecido gás às empresas que 

firmaram contrato com a Gasmig; assinatura do contrato sem cláusula 

de submissão ao CADE.  

Intimadas para prestarem esclarecimentos, as partes alegaram 

que contratos associativos não eram, na data da realização do negócio, 

de notificação obrigatória ao CADE, eis que ainda não havia sido criada 

a Resolução n. 10, de 2014
126

 e que tal notificação ao Órgão Antitruste 

foi levada a efeito apenas por cautela, mas que não deveria ser 

conhecida. 

A SG, então, rebateu a argumentação das Requerentes, 

alegando que, antes mesmo do advento da Resolução n. 10, de 2014, a 

jurisprudência do CADE já apontava para a necessidade de notificação 

                                                 

125
 Ementa: Ato de concentração. Procedimento ordinário. Compromisso de 

fornecimento de GNL à Gásmig pela GásLocal. Contrato associativo. 

Operação aprovada sem restrições. Infração ao art. 88, § 3º, da Lei n. 

12.529/2011. Gun jumping. Alteração das condições concorrenciais. Acordo 

em Controle de Concentrações. 
126

 Resolução que disciplina as hipóteses de notificação da celebração de 

contratos associativos. 
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deste tipo de operação ao passo que tal regramento apenas consolidou o 

entendimento. 

As Requerentes, reconhecendo a prática da infração, 

propuseram ACC para pagamento de multa pecuniária de R$ 90.000,00 

(noventa mil reais), em parcela única. 

Em sua decisão, a Conselheira relatora Ana Frazão reiterou os 

termos do parecer da SG, mas fez expressa referência ao fato de que o 

ilícito restou caracterizado, para além das atividades já elencadas, 

porque houve pagamento do preço do negócio pela adquirente em data 

anterior à avaliação da operação pelo CADE, bem como foi realizado 

aditivo no contrato original, após o advento da Resolução n. 10, no 

sentido de adicionar cláusula de submissão ao CADE, o que indicou 

tentativa de transformar o contrato já concretizado em pacto passível de 

aprovação sem nenhum indício anticompetitivo, reforçando a prática de 

Gun Jumping. Por fim, a relatora votou pelo conhecimento e aprovação 

do ato de concentração, bem como pela homologação do ACC. 
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ANEXO L – Caso 12 

 

Relativamente ao procedimento de Apuração de Ato de 

Concentração n. 08700.011836/2015-49 (Ato de Concentração 

Ordinário n. 08700.009018/2015-86), em que figuraram como partes 

Technicolor S.A. e Cisco Systems, Inc.
127

 (CADE, 2015d), julgado em 

20 de janeiro de 2016, o CADE entendeu pela caracterização do Gun 
Jumping em decorrência da consumação prévia do ato de concentração. 

Nesse caso, as partes notificaram ato de concentração 

consubstanciado na aquisição, pela Technicolor S.A., de uma subsidiária 

integral (Newco) da Cisco Systems, Inc. (Artigo 90, inciso I, da LDC). 

No decorrer da instrução desse processo, o Órgão Antitruste tomou 

conhecimento, através de notícia veiculada no site de uma das 

Requerentes, que a integração entre as empresas já havia sido 

consumada no âmbito mundial. No mesmo comunicado, as empresas 

também informaram a nomeação do diretor de estratégia da Cisco para o 

Conselho de Administração da Technicolor, com efeito imediato. Foi 

aberto APAC, com a notificação das partes para apresentação de 

esclarecimentos. 

Em suas razões, as Requerentes confirmaram a conclusão da 

operação no exterior, o que foi feito sob a justificativa de que havia 

urgência no fechamento do negócio e de que aguardar a decisão do 

CADE lhes imporia altos custos. Ademais, informaram que havia sido 

firmado um Carve-out Agreement, com o objetivo de preservar as 

condições competitivas pré-operação no mercado Brasileiro, e, mesmo 

que assim não fosse, a negociação não teria o ―condão‖ de gerar efeitos 

anticompetitivos no País.  

Ao analisar a resposta das partes, todavia, a SG argumentou 

que ―urgência‖ e ―altos custos‖ não são argumentos capazes de afastar a 

ilicitude do ato praticado, eis que o RiCADE disponibiliza às partes 

instrumento a ser utilizado caso haja necessidade a possibilidade de se 

                                                 

127
  Ementa: Procedimento Administrativo para Apuração de Ato de 

Concentração (APAC). Análise de operação de notificação obrigatória: 

aquisição de controle e ativos. Consumação da operação em desacordo com 

o art. 88, § 3º, da Lei n. 12.529/2011 e o art. 1º, inciso I, da Resolução n. 

13/2015 do CADE. Gun jumping. Operação mundial de compra de parte da 

Cisco pela Technicolor. Mercado de desenvolvimento de tecnologia para 

banda larga e outros. Acordo. Reconhecimento de infração. Contribuição 

pecuniária no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). 
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obter autorização precária para o funcionamento do negócio; que as 

disposições constantes do Carve-out Agreement não eram suficientes 

para isolar o País dos efeitos da operação; bem como, que o Gun 

Jumping restava configurado em face da consumação do ato de 

concentração, independentemente da alteração das condições de 

concorrência. 

As Requerentes, reconhecendo a prática da infração, 

propuseram ACC para pagamento de multa pecuniária de R$ 

30.000.000,00 (trinta milhões de reais), em 4 (quatro) parcelas, sendo a 

primeira devida em 90 dias e as subsequentes após o intervalo de 6 

(seis), 12 (doze) e 18 (dezoito) meses, respectivamente. 

Em sua decisão, o Conselheiro relator Paulo Burnier da 

Silveira reiterou os termos do parecer da SG, mas fez expressa 

referência ao fato de que o argumento relativo à urgência do ato de 

concentração é utilizado em grande parte dos atos de concentração e não 

justifica a consumação prévia, primeiro porque a obrigatoriedade de 

subsunção decorre de Lei, cabendo as partes se organizarem dentro dos 

prazos necessários à análise do caso – mediante notificação em tempo 

hábil – e, ademais, existe procedimento idôneo a auxiliar as partes que 

se encontrarem nesse tipo de situação: a ―autorização precária‖. Sobre o 

argumento relativo à ausência de efeitos anticompetitivos do negócio, o 

relator mencionou que a análise do mérito do ato de concentração é de 

competência do CADE e não das partes integrantes do negócio. 

Ademais, ainda que não houvesse prejuízo à concorrência, tal 

argumento não reduz a natureza de infração grave à ordem econômica 

do ato praticado, porquanto afeta a eficácia do sistema de controle 

prévio de concentrações. Com relação à utilização do Carve-out 
Agreement, o relator ressaltou que a sua utilização não é aceita como 

argumento para afastar a violação do art. 88, § 3º da Lei n. 12.529/2011, 

e, mesmo que pudesse, em tese, servir de exclusão ou mitigação da 

pena, o documento específico apresentado pelas partes no caso concreto 

não poderia servir a este propósito, porquanto: não houve qualquer 

menção ao Carve-out antes do fechamento da operação; não se referiu 

tal documento no contrato de compra e venda; esse tipo de documento 

gera dúvidas sobre a sua efetividade para fins de preservar os efeitos do 

fechamento do negócio sobre a concorrência, mesmo porque há 

dificuldade no seu monitoramento por parte das autoridades de 

concorrência. Por fim, o relator encerra a discussão do tema ao dispor 

em seu voto que: ―Diante disto e em razão do exposto, fica registrado, 

em alto e bom tom: os acordos de carve-out não serão aceitos no Brasil 
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para fins de exclusão ou mitigação da pena de gun-jumping.‖ (CADE, 

2015d), votando pela homologação do ACC. 

 

ANEXO M – Caso 13 

 

No procedimento de Apuração de Ato de Concentração n. 

08700.002655/2016-11 (Ato de Concentração Ordinário n. 

08700.004167/2016-30), em que figuraram como partes Blue Cycle 

Distribuidora S.A., RR Participações Ltda., Douek Participações Ltda. e 

Shimano Inc.
128

 (CADE, 2016f), julgado em 27 de julho de 2016, o 

CADE entendeu pela caracterização do Gun Jumping em decorrência do 

erro quanto à obrigatoriedade de notificação. 

O CADE recebeu denúncia, por meio do formulário 

disponibilizado no link "CliqueDenuncia" no website do Órgão 

Antitruste, da existência de um ato de concentração consubstanciado na 

criação de joint venture entre RR Participações Ltda., Douek 

Participações Ltda. e Shimano Inc., formando a empresa Blue Cycle, 

para atuar como distribuidor exclusivo de peças para bicicletas da marca 

Shimano no Brasil (Artigo 90, inciso IV, da LDC). Dessa forma, foi 

aberto o procedimento para apurar as informações levadas ao Órgão.  

Instadas as partes a se manifestarem, a Blue Cycle alegou 

desconhecimento sobre a necessidade de notificação, mas que, de 

qualquer forma, a operação foi implementada apenas em alguns 

aspectos; a Blue Cycle ainda estava em fase pré-operacional; e a nova 

empresa havia sido constituída há pouco tempo, fatos que minimizariam 

o impacto da consumação prematura. 

A SG, então, manifestou-se no sentido de que, no caso em 

tela, as Representadas admitiram que a operação não foi, à época de sua 

                                                 

128
 Ementa: Procedimento Administrativo para Apuração de Ato de 

Concentração (APAC). Violação do art. 88, § 3º, da Lei n. 12.529/2011 e do 

art. 1º, inciso I, da Resolução n. 13/2015 do CADE. Operação de notificação 

obrigatória: Joint Venture. Distribuidores de peças de bicicleta. Mercado de 

peças de bicicleta. Dosimetria da pena. Recomendação da SG para 

imposição de sanções por prática de gun jumping. Voto do Conselheiro-

Relator com imposição de multa de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 

reais). Pedido de vista. Multa pecuniária no valor de R$ 1.500.000,00 (um 

milhão e meio de reais). Sanção de nulidade do Contrato de 

Distribuição. Status quo ante. 
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implementação, notificada ao CADE, pelo simples desconhecimento de 

seus acionistas quanto a necessidade de notificação da operação e que, 

portanto, o ilícito restou configurado. 

Em sua decisão, o Conselheiro relator João Paulo de Resende 

acolheu o parecer da SG, ressaltando a gravidade do caso, já que, ao 

contrário do alegado pelas partes, a nova empresa havia sido constituída 

há mais de um ano, conforme comprovaram os atos constitutivos. 

Ademais, o acordo de acionista e o contrato de distribuição, juntados aos 

autos e devidamente assinados, deram conta que mais que atos formais 

de constituição da empresa, foram assumidas obrigações pelos 

acionistas e pela própria empresa. Não bastasse, foi firmado contrato de 

distribuição entre a Blue Cycle e a Shimano, o qual estava diretamente 

relacionado com o objeto social da nova empresa, bem como se 

estabeleceu cláusula de exclusividade, impondo que o mercado 

Brasileiro só teria acesso a determinados produtos por meio da joint 

venture. Assim, concluiu o relator, os atos praticados pelas partes não 

foram apenas pré-operacionais sem repercussões no mercado. Por fim, 

mencionou que, ao analisar o site da Blue Cycle, percebeu que a 

empresa já estava efetivamente exercendo a atividade econômica, com 

escritório e centro de distribuição estabelecidos e demais infraestrutura 

instalada para venda. O Gun Jumping restou reconhecido, e as partes 

foram condenadas ao pagamento de multa correspondente a R$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 

O Conselheiro Paulo Burnier da Silveira pediu vista dos autos 

e proferiu voto onde divergiu do relator no que se refere à aplicação da 

pena, condenando as partes ao pagamento de R$ 1.500.000,00 (um 

milhão e quinhentos mil reais) e aplicando pena de nulidade do contrato 

de distribuição celebrado entre a Shimano e a Blue Cycle, visando o 

estabelecimento do status quo ante entre as partes. O voto-vista 

prevaleceu. 

  



251 

 

 

ANEXO N – Caso 14 

 

Quanto ao procedimento de Apuração de Ato de 

Concentração n. 08700.007160/2013-27 (CADE, 2013e), em que 

figuraram como partes JBS S.A. e Tramonto Alimentos S.A., julgado 

em 17 de agosto de 2016, o CADE entendeu pela caracterização do Gun 

Jumping em decorrência do erro quanto à obrigatoriedade de 

notificação.  

O Órgão Antitruste tomou conhecimento da consumação de 

ato de concentração consubstanciado no aluguel de frigoríficos da 

Tramonto Alimentos S.A. pela JBS (Artigo 90, inciso II, da LDC), a 

qual não teria sido devidamente notificada.  

Instada a se manifestar, a JBS alegou que o contrato de 

locação em referência não caracterizava ato de concentração nos termos 

da LDC, que a presente concentração era urgente, bem como que as 

partes não preencheriam o critério de faturamento estabelecido pela 

Legislação que regulamenta a matéria.  

Após análise dos fatos, a SG entendeu pela necessidade de 

abertura de APAC, e argumentou que o contrato de locação de ativos 

pode ser equiparado a uma aquisição indireta de ativos ou de controle 

societário, nos termos do artigo 90, inciso II, da LDC, e que mesmo 

antes da mencionada Lei, a jurisprudência do CADE já considerava 

arrendamento ou aluguel de ativos como uma operação possivelmente 

restritiva à concorrência que deveria ser notificada. O Órgão 

argumentou, ademais, que tal fato era de conhecimento da JBS, que já 

havia figurado em processos anteriores onde solicitou autorização da 

Autoridade Concorrencial para a consumação de atos de concentração 

semelhantes. Assim, a SG concluiu pela configuração do ilícito 

concorrencial no caso concreto. 

Em sua decisão, o Conselheiro relator Márcio de Oliveira 

Júnior acolheu os termos do parecer da SG, ressaltando, quanto ao 

argumento das partes no sentido de que não havia obrigatoriedade de 

notificação de contratos de locação, que há muito o CADE já havia se 

manifestado sobre a necessidade dessa notificação, que inclui ativos 

tangíveis, intangíveis, marcas, etc, o que foi obedecido pela própria JBS 

em outra oportunidade, pelo que não se poderia falar em 

desconhecimento da norma. O relator rebateu, ademais, outros 

argumentos da JBS, relativos à urgência e o desconhecimento sobre o 

preenchimento, pela Tramonto, do critério de faturamento exigido pela 

LDC para a notificação do ato. Sobre a necessidade de integração 
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urgente, informou que as partes poderiam ter solicitado cautelarmente 

autorização para a realização de alguns atos; quanto ao faturamento da 

Tramonto, entendeu que existiam indícios suficientes nos autos de que o 

faturamento da referida empresa era superior à R$ 75.000.000,00 

(setenta e cinco milhões) e, mesmo que assim não fosse, a JBS possuía 

expertise de mercado suficiente para estimar o faturamento de uma 

unidade que tem capacidade de abate de 120 mil aves por ano e que 

empregava mais de 800 trabalhadores. Assim, o relator decidiu pela 

ocorrência do Gun Jumping, condenando as partes ao pagamento de 

multa no valor de R$ 388.718,45 (trezentos e oitenta e oito mil, 

setecentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos), a ser paga em 30 

(trinta) dias. 
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ANEXO O – Caso 15 

 

No que tange ao procedimento de Apuração de Ato de 

Concentração n. 08700.005408/2016-68 (Ato de Concentração 

Ordinário n. 08700.003462/2016-79), em que figuraram como partes 

Reckitt Benckiser (Brasil) Ltda. e Hypermarcas S.A.
129

 (CADE, 2016e), 

o CADE encontrou indícios da prática de Gun Jumping, mas acabou por 

afastar a caracterização do ilícito concorrencial. 

Ocorre que as partes notificaram ao CADE aquisição do 

negócio de ―bem-estar sexual‖ (Artigo 90, inciso I, da LDC) da 

Hypermarcas S.A. pela Reckitt Benckiser (Brasil) Ltda. – negócio que 

compreendia os mercados de preservativos masculinos comercializados 

sob as marcas ―Jontex‖, ―Olla‖ e ―Lovetex‖ e lubrificantes íntimos, 

comercializados sob as marcas ―Jontex‖ e ―Olla‖. Não obstante, ao 

analisar o contrato entabulado entre as Requerentes, a SG constatou a 

existência de cláusula dando conta de um ―pagamento inicial‖ a ser 

realizado pela RB à Hypermarcas, equivalente a 20% do valor total da 

operação, correspondentes a R$ 135.000.000,00 (cento e trinta e cinco 

milhões de reais), imediatamente disponibilizados à adquirida e não 

reembolsáveis no caso de rejeição da operação pelo Órgão Antitruste. 

Por esse motivo, foi instaurado APAC, com o objetivo de investigar a 

ocorrência de Gun Jumping.  

Instadas a se manifestarem, as partes alegaram, em suma: que 

o pagamento inicial seria um sinal típico de transações comerciais, 

constituindo-se, mais especificamente, em sinal ou arras; que a retenção 

desse valor é feita a título de break-up fee reversa ; e que assim tal 

adiantamento de valores não alterou as condições prévias de 

concorrência.  

A SG, todavia, afastou tais argumentos, alegando que o Guia 

sobre Gun Jumping é claro ao estabelecer que o pagamento do preço do 

negócio, ainda que parcial, é prática indicativa de consumação 

prematura da operação e que, ademais, não se poderia enquadrar tal 

                                                 

129
  Ementa: Procedimento Administrativo para Apuração de Ato de 

Concentração (APAC). Suposta violação do art. 88, § 3º, da Lei n. 

12.529/2011 e do art. 1º, inciso I, da Resolução n. 13/2015. Operação de 

notificação obrigatória. Sinal. Break-up fee. Recomendação da SG para 

imposição de sanções por prática de gun jumping. Inexistência de 

pagamento antecipado indevido. Exceção prevista no Guia de gun jumping. 

Arquivamento. 
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pagamento como sendo um sinal típico de transações comerciais 

(hipótese em que o pagamento resta autorizado pelo Guia), porquanto as 

consequências legais de uma não consumação da operação, no caso de 

sinal (ou arras), é a restituição dos valores antecipados, condição não 

prevista no contrato para o caso de não aprovação do ato de 

concentração pelo CADE. Assim, concluiu pela ocorrência do ilícito 

concorrencial no caso concreto. 

Em sua decisão, o Conselheiro relator Paulo Burnier da 

Silveira divergiu do parecer da SG, alegando que o pagamento inicial 

previsto no contrato não constitui Gun Jumping, uma vez que se 

enquadra nas exceções previstas no Guia, qual seja, tratar-se de um sinal 

típico de transações comerciais. É que, independentemente da 

nomenclatura utilizada no contrato para referir o pagamento realizado, 

deveria prevalecer, no caso concreto, o conteúdo do dispositivo, que, no 

seu entendimento, estaria relacionado ao pagamento de um sinal, ou 

arras, sendo certo que não se poderia concluir pela descaracterização do 

instituto pelo simples fato de não haver previsão contratual sobre a 

restituição de valores no caso de rejeição do negócio pelo CADE, 

porquanto não há qualquer norma de ordem pública que impeça as 

partes de definirem a destinação do sinal em caso de não ocorrência de 

uma condição para o fechamento da operação. Assim, a retenção do 

sinal pela Hypermarcas, em caso de reprovação do negócio pelo CADE, 

não excluiu a natureza jurídica de arras, do pagamento realizado. O 

relator ressaltou, ademais, que a interpretação sugerida pelas partes no 

sentido de que o pagamento teria sido realizado a título de break-up fee 
reversa também seria possível. Considerou, então, que o adiantamento 

de quantia foi feito a título de sinal reembolsável, mas que, havendo 

negativa de prosseguimento do ato de concentração por parte do CADE, 

ocorreria a compensação automática das obrigações de restituir o sinal e 

de receber a break-up fee. Dessa forma, a Hypermarcas seria devedora 

da obrigação de restituir o sinal, sendo credora a RB, que também seria 

devedora de uma break-up fee do mesmo valor, cuja credora seria a 

Hypermarcas. Desse modo, entendeu, o relator, pela inocorrência de 

Gun Jumping no caso concreto. 
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ANEXO P – Caso 16 

 

Relativamente ao procedimento de Apuração de Ato de 

Concentração n. 08700.011294/2015-12 (Ato de Concentração n. 

08700.005979/2017-83), em que figuraram como partes União 

Transporte Interestadual de Luxo S.A. e Expresso Gardênia Ltda.
130

 

(CADE, 2015c), julgado em 23 de novembro de 2017, o CADE 

entendeu pela caracterização do Gun Jumping em decorrência do erro 

quanto à obrigatoriedade de notificação. 

O Órgão Antitruste tomou conhecimento, por meio de 

denúncia via “Clique Denúncia‖, da concretização de um ato de 

concentração consubstanciado na cessão de autorização de operação das 

linhas de transporte rodoviário de passageiros entre a União Transporte 

Interestadual de Luxo S.A. e Expresso Gardênia Ltda. (Artigo 90, inciso 

II, da LDC), motivo pelo qual instaurou APAC.  

Solicitadas a se manifestarem, as partes alegaram que a 

transferência da autorização para operar os serviços nas linhas 

interestaduais não caracterizaria um ato de concentração passível de 

submissão ao CADE, visto que a operação não envolveria aquisição de 

participação societária e tampouco a alienação de ativos empregados na 

prestação dos serviços. As Representadas também argumentaram que 

nenhum dos acionistas da UTIL detinha controle unitário ou 

compartilhado na referida empresa e, consequentemente, não deveriam 

ser considerados integrantes do seu grupo econômico para fins de 

cálculo do faturamento, pelo que não preencheriam os critérios de 

notificação estabelecidos pela Lei n. 12.529/2011.  

Por cautela, já que entendiam não ser passível de notificação, 

as partes realizaram a notificação da operação.  

A SG, então, refutou os argumentos das Investigadas, 

demonstrando que, de acordo com a jurisprudência do CADE, a 

transferência de ativos se enquadra no enunciado do artigo 90, inciso II, 

da Lei n. 12.529/2011, esclarecendo que são de notificação obrigatória 

os atos que envolvam a aquisição de ativo essencial ou capacidade 

produtiva como consequência da alienação de ativos. De acordo com o 

Órgão, a Lei não faz qualquer acepção de ativos, estabelecendo 

                                                 

130
  Ementa: Procedimento Administrativo de Apuração de Ato de Concentração 

(APAC). Cessão de ativos intangíveis. Notificação obrigatória. Infração 

de gun jumping. Lei n. 12.529/2011. Resolução n. 13/2015 do CADE. 
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expressamente que a determinação legal se aplica tanto aos ativos 

tangíveis quanto aos intangíveis, partindo de uma disposição bastante 

ampla do termo ―ativos‖. Quanto à alegação de que os grupos 

econômicos envolvidos não preencheriam o critério de faturamento, a 

SG argumentou que a interpretação restritiva das partes do que 

configuraria grupo econômico não deveria prosperar, já que a 

jurisprudência do CADE é no sentido de que compõem o mesmo grupo 

econômico as empresas que tenham o(s) mesmo(s) sócio(s) integrando o 

capital social de diversas empresas e que exerça(m) algum poder de 

ingerência sobre as mesmas. Assim, para fins de incidência do art. 4º da 

Resolução CADE n. 02/2012, é indiferente se o controle comum que se 

verifica é unitário ou compartilhado. 

O Conselheiro relator Paulo Burnier da Silveira acolheu o 

parecer da SG, reconhecendo a ocorrência de Gun Jumping e condenou 

as partes ao pagamento do valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais), a ser quitado em 6 (seis) parcelas mensais. 

 

 

 

 

 




