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RECENT TRENDS AND PROSPECTS FOR BRAZILIAN ANTITRUST

Por: Gesner Oliveira1

e-mail: gesner@mj.gov.br
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Antitrust policy has become increasingly important with the liberalization of the Brazilian economy
over the 1990s.  The role of the Administrative Council for Economic Defense (CADE) has come into center
stage in the process.

As Table 1 demonstrates, the number of monthly cases judged increased 2259% with respect to the to
the first three decades of CADE and has increased 875% with respect to the first two years after the enactment of
the current antitrust law.  71% of the decisions of the 37-year CADE's history was taken in the period 1996-99.

Table 1 – Number and Average of Monthly Cases Judged

                  SOURCE: CADE.

                                                
1Gesner Oliveira is president of CADE over the 1996-2000 term and is associate professor at EAESP/FGV.  I thank Douglas Pedra, Carlos
Gomes and Richard Hochstetler for helpful comments and translation.
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The goal of this text is to review the main roles of CADE, describe the recent trends and discuss  the prospects
for the future.  These points are developed in the next three sections, respectively.

1.  The Development of Brazil's Antitrust Legislation and the Three Roles of CADE

The globalization of the economy induced the rapid dissemination of competition legislation around the
world.  Over eighty countries report having antitrust legislation today, in contrast with the less than forty
countries until the 1980s.

Canada and Australia passed antitrust legislation contemporaneously to the Sherman Act, but their
implementation only gained importance during the 1980s.  In Europe, national antitrust legislation was
elaborated in the post-war years and the European Community normatives concerning antitrust policy were
already included in articles 85 and 86 of the Treaty of Rome of 1957.

In the process of liberalization, privatization and deregulation, various developing countries, particularly in Latin
America and Eastern Europe, have enacted antitrust legislation.

1.1 The Development of Antitrust Legislation in Brazil

In Brazil, although the first antitrust normatives are from the 1930s and the main agency  - Conselho
Administrativo de Defesa Econômica – CADE  - was created in 1962, antitrust policy only gained relevance in
the 1990s.

From the Constitution of 1937 until that of 1988, the prevailing tendency was to focus on "protection of
the popular economy", typical of economies in which the government intervenes directly in  the market. The
Commission of Supply and Prices (SUNAB) was created in 1962 and the Inter-ministerial Price Council (CIP)
was formed in 1968.  These institutions promoted price fixing and coordination, generating distortions in the
market.

In the late 1980s, the opening of the economy to international trade, deregulation and privatization
brought Brazil closer to a true market economy, in which firm behavior is dependent on market forces and
shaped by the rule of law.   At the same time, the end of hyperinflation brought about by the 1994 "Real" Plan
reestablished the notion of relative prices, re-focusing the public and private agents' to microeconomic factors.

A few weeks before the launching of the new currency, Law 8884 of June of 1994 was enacted
reinforcing CADE's powers and transforming it into an independent agency, providing its President, six
Commissioners and Attorney-General fixed mandates.  In addition, the new legislation introduced merger
control, enabled CADE to impose more austere penalties to antitrust illicit behavior, entrusted the Economic
Law Office of the Ministry of Justice (SDE) the power to open investigation and  entrusted the Office of
Economic Monitoring of the Ministry of Finance (SEAE) the role of providing expert economic advice.  All
firms, including the public ones, are subject to Law 8884.

CIP and SUNAB were extinguished in 1991 and 1997, respectively.  Industries providing basic
infrastructure previously controlled by the government and subject to natural monopolies were privatized and
subjected to regulation by agencies with more autonomy with respect to the central administration, such as the
National Telecommunications Agency (ANATEL), the National Electric Energy Agency (ANEEL) and the
National Petroleum Agency (ANP).

1.2  The Three Roles of CADE

The Repressive Role

CADE has three main roles:  repressive, preventive and educational. The first one is to repress
"infractions to the economic order" such as defined in articles 20 and 21 of Law 8884.  Suppose, for example,
that two or more firms in a particular relevant market establish a price agreement to function as a cartel.  This
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constitutes an infraction according to articles 20 and 21, part II.  An accusation may be made by any person or
by the government itself.

If enough evidence of a possible infraction is presented to SDE, this secretary  will promote an
administrative process.  In case more evidence be needed a preliminary inquiry will be will be made.  Once
the investigation is completed the process will be submitted to CADE for final ruling.  If the Council considers
the accusation correct, the penalties of Law 8884 apply.  They are relatively less severe than those applied in the
US, reaching 30% of the company's turnover or 15% in the case of a manager, directly or indirectly responsible
for the infraction.  Both penalties may be doubled in case of recidivation.

If a violation occurs in a regulated industry such as telecommunications, the investigation will be conducted by
the sectoral agency, ANATEL.  If the company involved infringes Law 8884, ANATEL will submit the process
to CADE to impose the penalties.

Trade associations or professional associations may sometimes promote uniform commercial practices
among its members.  If such conduct is deemed illicit, the parties responsible for such practices will be subject to
fines which may vary between US$ 3,500 and US$ 3,500,000.

Several other anticompetitive practices such as price discrimination and tying may in certain
circumstances be deemed an infraction. Predatory pricing, defined as the artificial reduction of price below
average variable cost with the intention of eliminating competitors and dominating the market, may also be an
infringement.  Since 1994, CADE has decided over 800 cases of anticompetitive conducts of various types.

The analysis of such practices requires a careful examination of the market effects of the different types
of conducts.  It is necessary to consider the specific context of each conduct occurred and its economic
reasonableness.  The costs and benefits must all be considered to determine the net effect on the market and on
the consumer.

The Preventive Role: Merger Control

The second role of CADE is the prevention of infractions to the economic order through merger control.  This is
done according to article 54 of Law 8884, by the examination of contracts and operations such as mergers,
acquisitions, joint-ventures and corporate reorganizations in which at least one of the participants detains a
dominant position in the market.

Suppose, for example, that a foreign company with a revenue of R$ 400,000,0002 or holds 20% or more
of the relevant market, acquires a national company or another foreign company operating in the country.  The
transaction should be presented to CADE within fifteen working days after the acquisition.  CADE will approve
or deny the transaction, taking into account among other factores, the technical studies provided by SEAE and
SDE.  Since Law 8884 went into effect, more than 400 operations of this type have been examined.

As in the United States, Canada and European Union, the majority of transactions submitted to CADE
are approved (around 95%), with only a minority (5%) not being approved or approved conditional to
performance commitments.3

As in other countries, when a company or individual does not agree with a CADE’s decision, it is
always possible to appeal to the courts.

The Educational Role

Last, but not least, CADE has an educational role. In addition to lectures, seminars and pamphlets on
the legislation,  consultations to CADE are useful for this purpose.  Any citizen, public entity or company may
consult the Council on issues relating to antitrust matters. This permits a useful debate over important topics

                                                
2 Four-hundred million reais is approximately 218.6 million dollars at the exchange rate of 7th of January of 2000.
3  Article 58 of Law 8884 stipulates the terms for the determination of performance commitments through which a transaction which
presents anticompetitive characteristics may brought under compliance with paragraph 1 of article 54 of the same law.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

BRASIL BOLETIM LATINO AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

27

such as the impact of state subsidies on competition or the need for regulatory reform on civil aviation. Effective
implementation of antitrust legislation depends crucially on a cultural change in society, especially in Brazil,
where protectionism and state intervention prevailed for so many decades.

2.  Recent Trends in CADE's Performance

2.1 The Advances in CADE's Jurisprudence

One can identify recent advances in CADE's jurisprudence in the three  roles described previously.

Conduct Control:  The Repressive Role

CADE has demonstrated in 1999 that it is determined to combat anticompetitive practices.  In this
respect, one should highlight the condemnation of the price cartel in the steel industry which led to fines in the
order of R$ 60 million.4  Previous decisions imposed sanctions on trade associations for the price setting
schemes and uniform commercial practices.

In addition, CADE’s Resolution # 20 provided useful guidelines for dealing with anticompetitive
practices.  For the first time in Brazil technical criteria were explicitly considered by the authority in the
evaluation of anticompetitive practices.  This is an important task, given that some potentially illicit practices are
not well known and are often mixed-up, such as in the case of predatory pricing and dumping.

These facts, together with the dissemination of the competitive culture led to a larger number of cases
and an increase in the rate of condemnation of such practices in 1999, as shown on Table 2.

Table 2 - Rate of Condemnation in Conduct Cases
1998-1999

    SOURCE: CADE.

It seems reasonable to suppose the existence of an expected interval in which, in principle, the
condemnation rate should fall, indicated as being between 10% and 90% in Table 2.  Such parameters serve only
as a reference, since only with concrete  jurisprudence over the next decades will more clear patterns be
identifiable.

On the one hand, if an insignificant fraction of cases results in condemnation, one could consider that
cases were examined erroneously or that the community was not aware about the law, leading to a large number
of charges not applicable in  terms of the legislation.  This seems to have been the situation in the first years of
                                                
4  Administrative Process # 08000.015337/97-48, reported by Commissioner Ruy Santacruz.
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Law 8884, to a great extent due to interventionist actions of the government which brought generalized charges
without properly defining the illicits involved  and not respecting the due process. On the other hand, it would be
naive to imagine that the rate of condemnation would reach 100%.  One could suspect, in such a case, of a pro-
accusation bias.

Last, but not least, with CADE’s Resolution # 19 the average delay was reduced from 191 days in 1998
to 24 among other factores in 1999, in the case of appeals to the Plenary of CADE under the presence of cease
orders.

Merger Control:  the Preventive Role

In relation to CADE's preventive role, the Council developed a non-interventionist posture, in line with
the world trend, as observed by the reduction in CADE's intervention in merger control, in Table 3.

Table 3 – Intervention Rate in Merger Control

                         SOURCE: CADE.

In the first two years of application of Law 8884, performance commitments were imposed in a large
proportion of cases in which article 54 of Law 8884 was applied, resulting in a large rate of intervention over the
period of 1994-96, shown in Table 3 (50%). All approvals were conditioned to performance commitments
during this period.  A sharp contrast is observable starting in 1996 when the intervention rate fell, reaching 2.7%
in 1998-99, which is in line with the international experience.

These numbers suggest two points.  First, the control of article 54 does not exist to deter the merger
wave.  In fact,  no agency in the world, no matter how active it has been, has been able to avoid major structural
changes. The intention is only to block the small fraction of transactions which seem to  effectively harm
competition.

In fact, there continued to be an intense increase in mergers and acquisitions. At the end of the year
more than 226 cases were examined, 7.6% above CADE’s forecast and 57% more than in 1998.

Second, since the majority of transactions does not warrant intervention, the initial examination of all
cases should be very simple, in order to avoid imposing high transaction costs on the economy, hampering the
competitive market which CADE  intends to foster.

This shows the importance of the simplification of the analysis initiated by Resolution #5 of 1996 and
improved by Resolution #15 of 1998.  This is reflected in the decrease in the number of documents and
information requested, shown in Table 4 and resulted in a decrease in delays, according to Table 5.
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Table 4 – Reducing Bureaucracy

              SOURCE: CADE

Table 5 – Reduction in Delays

               SOURCE: CADE
This trend of reducing the bureaucracy is well illustrated by CADE's decision to be more flexible with

respect to the requirement of translations and particularly of official translation of foreign documents.5

Last but not least, the jurisprudence of CADE introduced an innovation in July of 1999 with the
adoption of a precautionary measure in the case of the Antarctica and Brahma merger as well as in January of
2000 in the case of the acquisition of Sprint by MCI.

                                                
5  See the legal opinion of the Attorney General of CADE, Amauri Seralvo and the vote of Commissioner Mércio Felsky in Concentration
Act # 08012.004759/99-84.
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CADE has also become more rigorous with regard to late notification. Gradually, the definition of the
moment of occurrence of the transaction according to article 54 of Law 8884 was more precisely defined.  In
1999, the late notification rate was 19%, compared with 7% in 1988.

Promotion of Free Competition:  The Educational Role

As emphasized earlier, it is impossible to overstate the importance of the dissemination of competition
culture in countries like Brazil.

Capacity building is a first target.  In 1999, CADE together with the Ministry of Education and the
Education Commission of the House of Representatives recommended the introduction of antitrust studies in the
undergraduate and graduate curricula of Law, Economics, Business, Engineering and other related majors.

In the same direction, seminars and workshops were held in several capitals of the country.  CADE's
Internship Program enabled more than 200 students from 13 different cities to work at CADE.

Second, the passing of Resolution 18 in the end of 1998 sought to provide orientation through
consultations. This permitted CADE to contribute to the debate of questions of national importance, such as the
"fiscal war" among the states of the federation, as well as themes related with the day-to-day routine of
consumers such as the issue stores hours on Sundays.6  The average time of analysis of consultation was reduced
from 447 days in the period 1994-98 to 60 days after the passing of Resolution 18.

Lastly, CADE innovated by decentralizing its activities.  Several events, including public hearings
about major cases, were held in different cities of the country.
2.2 Institutional Building

The advances in CADE’s jurisprudence were accompanied by a systematic effort to strengthen the
agency.  Four recent changes should be pointed out.

First, in the beginning of the year Temporary Measure (Medida Provisória) #1793 of 1998, later
approved by Congress in Law 9781 of the 19th of January of 1999, cretaed a notificatin fee. These charges
provided R$ 5 million in 1999, which was applied towards the modernization of CADE. Though insufficient to
supply the needs of the agency, CADE's budget increased from R$ 2.9 million in 1998 to R$ 9.8 million in 1999.

Second, in line with the commitment made on occasion of CADE's 37th anniversary on September 10,
CADE began its efforts of moving to  new facilities.  In addition to providing for more adequate facilities for the
realization of its functions, such change symbolizes the independence of the competition authority.

Third, CADE received its third Hélio Beltrão Prize for the introduction of  new methods of
administration.

Lastly, the strategy of establishing partnerships with a particular emphasis on regulatory agencies led to
an increase in the number of partnerships from 30 to 57 in 1999.

3.  Future Prospects

The recent experience of CADE stands out among the antitrust jurisprudence of the developing
countries.  However, certain structural difficulties associated to institutional under investment and the lack of
competition culture persist.

The continued efforts aimed at strengthening competition will require further development in three
areas:

i) overcome the institutional under investment with the creation of a permanent workforce at
CADE, already determined by article 81 of Law 8884, but not yet implemented;

ii) achieve greater interaction between CADE and the regulatory agencies;

                                                
6  See Consultation # 38/99 reported by Commissioner Marcelo Callari and Consultation # 41/99 reported by Commissioner Lucia Helena
Salgado.
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iii) rationalize the division of work among the Brazilian competition bodies and reduce the
bureaucracy associated with conduct and merger controls.

A project to deal with the first goal (i) has already been suggested to the Executive branch.  The strategy of
cooperation agreements with the regulatory agencies aims at achieving the second goal (ii).  CADE's
performance since the passing of Law 8884 justifies changing the Law itself, providing CADE with the
necessary instruments to accomplish its role in a global economy.
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O SISTEMA BRASILEIRO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA E AS GARANTIAS
INDIVIDUAIS

Por: Gerardo Figueiredo Junior*

e-mail: gerafjr@hotmail.com  e  adv-fm@amcham.com.br

I. Introdução

Provavelmente muitos dos que exercem o verdadeiro sacerdócio da atividade administrativa neste País já
se depararam com o dilema entre o justo e o legal, entre bem cumprir seu nobre dever ou se ater às amarras da
legalidade, o que por diversas vezes, confessa-se, emperra o mecanismo do Estado. Tal questão traz à lembrança
os intermináveis debates propostos aos futuros bacharéis do Direito, então iniciantes no estudo da ética ou
qualquer outra cadeira semelhante.

O que ora se trata não é propriamente uma novidade, mas apenas uma reflexão sobre os limites da
atividade estatal, e, no presente caso, naquilo que diz respeito à função de velar pela liberdade de concorrência,
cuidando do bem estar do indivíduo, sem, contudo, perder o respeito pelos direitos e garantias do cidadão.

II. A defesa da concorrência

Cabe à Administração Pública zelar pela liberdade de iniciativa e livre concorrência, reprimindo, nos
termos da lei, o abuso do poder econômico que tenha por fim a dominação de mercado, eliminação da
concorrência ou aumento arbitrário dos lucros.1

No Brasil, a lei destina o papel de prevenção e repressão às infrações cometidas contra a ordem
econômica ao conjunto de órgãos conhecidos como Sistema de Defesa da Concorrência, formado pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica – CADE, a Secretaria de Direito Econômico – SDE e Secretaria de
Acompanhamento Econômico – SEAE.

Ao primeiro, concebido sob a forma de autarquia, cumpre, resumidamente, decidir em última instância
administrativa sobre a existência da violação à legislação concorrencial e apreciar os atos que possam limitar ou
prejudicar a competitividade sadia entre os agentes econômicos, aprovando-os ou não.

A SDE, secretaria do Ministério da Justiça, detém a competência para instaurar e instruir os processos
administrativos que serão submetidos a julgamento pelo CADE, avaliando os efeitos de condutas e
concentrações sobre o mercado.

Por fim, à SEAE, que pertence ao Ministério da Fazenda, fica reservada a análise e parecer sobre
aspectos econômicos do feito, devendo manifestar-se em processos dessa natureza, e que, geralmente, envolvem
grande conteúdo de sua alçada.

Ocorre que, muitas vezes esse papel investigatório e judicante esbarra em outros dispositivos
constitucionais, quais sejam: os direitos e garantias individuais, plataforma do Estado Democrático de Direito, e
que formam o conjunto das chamadas cláusulas pétreas da Constituição da República.

III. As garantias individuais

A Carta Maior garante ao cidadão, seja em processo judicial ou administrativo, o devido processo legal,
com os meios e recursos a ele inerentes (artigo 5º, LV, CRF).

Entretanto, tais princípios nem sempre são observados em sua plenitude, seja pela vontade desregrada de
alcançar bom termo ao processo, dando cumprimento à função administrativa, ou ainda, por conflitarem com
interesses distintos e estranhos à ordem pública, o que gera ilegalidade ao ato praticado, como ensina o Ilustre

                                                
* Advogado, atuando no Direito da Concorrência pelo escritório Franceschini e Miranda, São Paulo/SP. Formado pela Faculdade de Direito
Milton Campos, Belo Horizonte, MG, especialista em Direito Empresarial.
1 Constituição da República, artigo 173, § 4º.
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Hely Lopes Meirelles: “Ato nulo: é o que nasce afetado de vício insanável por ausência ou defeito substancial
em seus elementos constitutivos ou no procedimento formativo”.2

IV. Da confidencialidade

Escolhe-se, para ilustrar tal fato, a possibilidade legalmente reservada ao administrado em requerer
confidencialidade quanto às informações prestadas aos órgãos de defesa da concorrência - entenda-se CADE,
SDE ou SEAE - por julgar que, aquilo que se apresenta como subsídio ao processo, na busca da verdade real,
não poderia ser utilizado por terceiros de forma irresponsável, sendo parte do patrimônio intelectual da empresa,
resguardado, entre outros, pelo direito à propriedade (Portaria n.º 753, de 29 de outubro de 1998, artigo 38, e
Constituição Federal, artigo 5º, XXII).

Por vezes, depara-se com uma negativa a tais requerimentos em âmbito de averiguações preliminares, sob
a argumentação que as mesmas correm sob sigilo, nos termos do artigo 30, da Lei 8.884, de 11 de junho de
1994, e a já referida Portaria n.º 753, de 29 de outubro de 1998: “A SDE promoverá averiguações preliminares,
de ofício ou à vista de representação escrita ou fundamentada de qualquer interessado, das quais não se fará
qualquer divulgação...” (Grifamos).

Lamentavelmente, essa prática muito comum até um passado recente, e, espera-se, já superada, deixa de
considerar que um grande número dessas averiguações envolvem mais de um representado, quase sempre
concorrentes em um mesmo mercado relevante, o que possibilita livre acesso a informações tão caras à empresa
quanto qualquer outro bem que lhe pertença.

A equivocada interpretação do texto legal impõe, quase sempre, prejuízos incalculáveis ao administrado,
que se vê também diante da duvidosa utilização do poder discricionário pela autoridade, e que deveria ser usado
de acordo com a conveniência, oportunidade e conteúdo, mas que circula pelas cercanias da arbitrariedade,
servindo de escusa ao desvirtuamento da legítima atribuição do Estado perante o cidadão.

Não se diga que sempre tais atos vêm precedidos de motivações egoísticas e espúrias, pois muitas vezes,
como se disse, decorrem da vontade pura em fazer cumprir a lei, mas lançam à margem os princípios basilares
da administração pública, bem como os direitos do indivíduo.

V. Conclusão:

Como se disse em princípio, este trabalho se propõe mais a criar o debate do que solucioná-lo,
entendendo se tratar de um exercício necessário à evolução da relação entre administrador e administrado,
despertando o cuidado na devida observância da norma legal.

Afinal, o Estado só tem razão em existir quando há aceitação e respeito aos termos emanados pelo
legislador ou demais autoridades competentes, agindo como tal. É certo que não se pode aceitar a inércia
daqueles que buscam fazer valer a preservação da Ordem Econômica, entretanto, não é o desrespeito aos direitos
e garantias do indivíduo que servirá de justificativa ao dilaceramento do Texto Fundamental.

                                                
2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 21 ed. atual. Malheiros: 1996, São Paulo. p. 156.
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1. INTRODUCTION

Vertical restraints can be defined as limitations imposed by the upstream firm in the production chain
on the downstream firm2 or vice versa3. For the sake of ease of analysis, vertical restraints are commonly divided
into categories, as they may occur in a variety of forms. Although other sets of categories have been proposed,
many commentators would agree that there exist two broad categories of vertical restraints. There are restraints
that foreclose a competitor from selling its product (foreclosure or interbrand restraints)4 and there exist
restraints that limit a reseller’s freedom to sell the product5 (intrabrand restraints)6. Tying arrangements, where
the seller conditions the selling of a good to the buying of a second good, are an example of foreclosure or an
interbrand restraint.

Intrabrand restraints, in turn, can be further treated as either price or nonprice restraints7. The first
group would comprise those that directly affect the price of goods charged by the downstream firm, such as
resale price maintenance (RPM) and price discrimination. The second group would include the restraints that

                                                
1 LLB (1994), LLM in International Economic Law (1999, University of Warwick, UK). Member of the litigation department of the
Brazilian law firm PINHEIRO NETO – ADVOGADOS, he practices competition law and assists clients in merger and monopoly
investigations before the Brazilian competition authorities.
2 As noted by WEGENER, “[t]he term ‘vertical restraints’ is relatively new. The concept of vertical arrangements in an antitrust case did
not appear until White Motor Co. v. United States, 372 U.S. 253, 261 (1963). The term itself did not appear until three years later. Ford
Motor Co. v. Webster's Auto Sales, Inc., 361 F.2d 874, 881 (1st Cir. 1966)”. WEGENER, Richard J. “Nonprice Vertical Restraints: the
good, the bad, and the undecided”. SD62 ALI-ABA 63 (1999), at 67.
3 Over the years economists have tended to view vertical restraints as responses to supply and distribution problems of the upstream firm.
More recently, however, some theorists have considered powerful retailers as instigators of vertical restraints. See DOBSON, Paul &
WATERSON, Michael. Vertical Restraints and Competition Policy. London: Office of Fair Trading. Research Paper 12, (1996), at 7.
4 Mainly affecting competition between brands.
5 See SULLIVAN, E. Thomas & HARRISON, Jeffrey L. Understanding Antitrust and its Economic Implications. 2nd ed. New York: Mathew
Bender (1994), at 149; and GRIMES, Warren. “Brand Marketing, Intrabrand Competition and the Multibrand Retailer: The antitrust law of
vertical restraints”. 64 Antitrust L.J. 83 (1998), at 136.
6 Primarily affecting competition among resellers of the same brand.
7 WEGENER, supra note 2, at 67.
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impact on the method and extent of distribution of products, such as exclusive purchasing or dealing agreements,
exclusive dealership or distribution agreements, territorial and customer restrictions and refusals to deal.

Such business practices have attracted the attention of courts and competition authorities not only in the
United States but also within the European Community, where intense debates on the appropriate
treatment of vertical restraints have taken place within the last three decades. In the United States, for
instance, a commentator has stated that “probably the most controversial debate over antitrust doctrine
today concerns vertical restraints”8.

In Brazil, however, the debate on the treatment of vertical restraints has not been as intense. Some
reasons can be pinpointed. Until the beginning of this decade, competition policy had been relegated to
a secondary role. The first Brazilian competition law9 was enacted in 1962 but “survived” in an
environment where government intervention, protectionism and regulation of private industry were very
strong. In a period of high inflation rates, price controls mechanisms were used in large scale, impeding
competition policy to flourish. After the enactment of a new constitution in 198810, structural changes as
trade liberalisation; privatisation and deregulation took place.

In 1991, another competition law11 was enacted in an attempt to create an institutional framework able
to enforce the provisions targeting restrictive business practices more efficiently12. Later, as a part of a
macro-economic stabilisation program involving the introduction of a new currency and a tighter
monetary policy, a more detailed competition law, Law 8884, of 11 June 1994, was introduced, aimed
at a greater reliance on competition policy and efficient markets to protect consumer welfare. In fact,
antitrust enforcement only became more prevalent in Brazil after the introduction of Law 8884/94 and
arguably because of the structural changes leading to price stability. Since then, the primary Brazilian
competition authority, the Administrative Council of Economic Defence (Conselho Administrativo de
Defesa Econômica - CADE), has concentrated efforts on the control of horizontal agreements and
mergers.

Although there has not been a strong debate over the approach to be adopted towards vertical restraints
of trade, CADE has rendered decisions on a variety of cases involving such practices and has recently taken
action to establish procedural rules and evaluation methods designated to enforce effectively the provisions of
Law 8884/94, which aim at curbing restrictive practices including certain vertical restraints. This article is
therefore concerned with the approach developed by CADE with regards to vertical restraints of trade as well as
with the future trends.

Chapter 2 will explore the substantive provisions of Law 8884/94. This section will be especially
important for the discussion, in the following chapter, of the decisions rendered by CADE regarding some
vertical restraints. Chapter 3 will be divided in six sections, each of them dealing with six types of vertical
restraints: resale price maintenance, territorial customer restrictions, exclusivity agreements, refusals to deal,
tying arrangements and price discrimination. In Chapter 4, the conclusion will sum up the evaluation of the
development of CADE’s approach to vertical restraints.

2. THE REPRESSION OF RESTRICTIVE PRACTICES: THE SUBSTANTIVE PROVISIONS

2.1. INTRODUCTION

The Brazilian Federal Constitution of 1988 provides that “the law shall repress the abuse of
economic power that is directed toward market control, elimination of competition, and the arbitrary increase
of profits”13. Law 8884/94 was therefore mainly designed to curb “abuse of economic power”14. In line with

                                                
8 ROSS, Stephen. Principles of Antitrust Law. New York: The Foundation Press Inc. (1993), at 224.
9 Law 4137, of 10 September 1962.
10 Federal Constitution, of 5 October 1988.
11 Law 8158, of 8 January 1991.
12 SALGADO, Lucia. A Economia Politica da Ação Antitruste. São Paulo: Singular. (1997), at 180.
13 Paragraph 3, Article 173, 1988 Federal Constitution.
14 In this sense, see, e.g., MALARD, Neide. “O abuso do poder econômico”. Fundação Getúlio Vargas (1998).
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competition laws enacted in other countries15, Law 8884/94 arguably targets three possible manifestations of
abusive economic power: (1) agreements (including vertical ones) among independent companies, (2) acts
performed by a single firm (a producer, distributor or retailer), and (3) structural combination of
independent enterprises. The two first categories, which are related to vertical and horizontal restraints, are
referred to by authorities dealing with Law 8884/94 as “conducts”; while the third category includes the “acts
of economic concentration”, such as mergers, acquisitions and joint ventures.16

As this paper is concerned with the treatment of vertical restraints in Brazil, this chapter will provide
an explanation on the main substantive provisions of Law 8884/94 and other regulations that were issued in
order to enable the Brazilian competition authorities to control “conducts”. This will lead on to a discussion,
in the following chapter, of the treatment of vertical restraints by CADE.

2.2. THE SUBSTANTIVE PROVISIONS: ARTICLES 20 AND 21 OF LAW 8884/94

Law 8884/94 adopts some expressions commonly used in jurisdictions like the European Community
and the United States, but also contains peculiar terms. More technically, Law 8884/94 is said to regulate the
prevention and punishment of “violations of the economic order”17. Article 20 defines “violation of the
economic order”18 as any act intended or otherwise able to produce the effects of: “(I) limiting, restraining or
injuring open competition or free enterprise; (II) controlling a relevant market of a certain product or service;
(III) increasing profits on an arbitrary basis; and (IV) abusing one's dominant position”. Article 20 provides a
definition of “dominant position”19, establishing that dominance is presumed when a company or group of
companies controls twenty per cent of the relevant market. Such percentage however is subject to change by
CADE depending on the economic sector involved20.

Law 8884/94 however does not define “relevant market”. Recently CADE has attempted to do so in the
guidelines attached to Resolution 20, of 20 June 1999, which establishes procedural rules and evaluation
methods designated to enforce effectively the provisions of Law 8884/94. There it is stated that the “relevant
market constitutes the space – in its product and geographical dimensions – in which it is reasonable to envisage
the potential abuse of dominant position.” 21 Resolution 20/99 further states that “in view of the ‘test of the
hypothetical monopolist’, the relevant market is defined as the smallest group of product (or the smallest
geographical area) in which a monopolist could maintain its price over the competitive level for a significant
period of time.”22

Article 21 of Law 8884/94 in the same chapter presents a non-exhaustive list of twenty-four restrictive
practices that may be considered “violations of the economic order”. Such list contains vertical restraints
commonly target by competition authorities like “tying arrangements”23, “refusals to deal”24 and “resale price
maintenance”25. Interestingly, Article 21 also includes other practices that indeed “seem to be out of place in a
competition law”26 as “to abandon or cause abandonment or destruction of crops or harvests, without good
cause”; “to discontinue or greatly reduce production without good cause”; and “to partially or fully discontinue
the company’s activities, without good cause”.

The conclusion that can be drawn is that there will be “violation of the economic order” whenever one

                                                
15 WISE, Michael. “Review of the United States Competition Law and Policy: The role of competition policy in regulatory reform.” 1
OECD Journal of Competition Law and Policy 10 (1999), at 17.
16 This article deals with CADE’s approach towards the repression of some vertical anticompetitive business practices or conducts.
Note, however, that Article 54 of Law 8884/94 sets forth a general test that makes compulsory the notification of any act that has
anticompetitive impacts on the relevant market. CADE has interpreted this article mainly as the one dealing with notification of mergers,
acquisitions and joint ventures. Therefore, few vertical agreements have been notified in order for CADE to exercise a preventive control, under
Article 54 of Law 8884/94.
17 Article 1, Law 8884/94.
18 Article 20, Law 8884/94.
19 Paragraph 2nd , Article 20, Law 8884/94 reads: “a dominant position occurs when a firm or group of firms control substantial part of
relevant market as supplier, distributor, buyer or financier of a product, service or technology.”
20 Paragraph 3, Article 20, Law 8884/94.
21 Annex II, Resolution 20/99.
22 Annex II, Resolution 20/99.
23 Item XXIII, Article 21, Law 8884/94.
24 Id. at item XIII.
25 Id. at item XI.
26 See STEVENS, Dallal. “Competition Law in Brazil”. 4 ECLR 255 (1995), at 259.
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or more firms undertake an act or enter into an agreement (listed in Article 21 or not) that may, effectively or
potentially, produce any of the effects mentioned above27. It would seem clear, therefore, that for an act to
constitute a “violation of the economic order”, it has to be in breach of Article 20, but it is not necessary that it is
also in breach of Article 21. If the act is not listed in Article 21 but is in breach of Article 20, it will still
constitute a “violation of the economic order”28. However, the wording of such provisions is not straightforward
and gives rise to different interpretations.

2.3 CONFLICTING INTERPRETATIONS OF THE SUBSTANTIVE PROVISIONS

According to some commentators, the inclusion of item (II) -- “to control the relevant market of a
certain good or service” – in Article 20 is unnecessary29. They argue that item (IV) of the same Article 20
already declares illegal the abusive exercise of dominant position; and that Law 8884/94 affirms legal the market
control achieved as a result of economic efficiency30. One scholar has stated that “in order to achieve the targets,
it would suffice to have only item (IV), as it is more technical and better written. It is, therefore, unnecessary to
undertake an analysis of item (II) of Article 20.”31

Other commentators32, in turn, advocate that it is item (IV) of Article 20 – “to abuse one’s dominant
position” – that appears to be a mistake committed by the legislator. Two reasons are given to support such
argument. First, it is stated that Article 173 of the Federal Constitution of 1988 does not contain such effect33.
Secondly, it is sustained that “to limit, restrain or injure competition, control a relevant market and arbitrary
increase profits are means of abusively exercising dominant position”34.

Some scholars also believe that “to increase profits on an arbitrary manner” -- item (III) of Article 20 –
can only be considered illegal when it is a result of the exercise of dominant position, which is targeted in item
(IV) of Article 20. They argue that such practice is the consequence of the power held in a market rather than the
demonstration of the existence of such power. Such commentators also affirm that the expression – “to arbitrary
increase profits” -- was only included in Law 8884/94 to maintain coherence with the constitutional provision35.

2.4 THE APPLICATION OF THE SUBSTANTIVE PROVISIONS IN PRACTICE

The case law developed by CADE so far appears to be of little help to solve the problems with the
interpretation of Articles 20 and 21. Under the terms of Law 8884/9436, CADE has the duty of adjudicating the
administrative proceedings and preliminary investigations that are filed by the Economic Law Office (Secretaria
de Direito Econômico do Ministério da Justiça – SDE). In order to file such administrative proceedings and
preliminary investigations, SDE has the duty37 of identifying not only which practices of a firm fall foul of
Articles 20 and 21, but also identifying exactly which provisions of those articles are breached, “providing for
the facts to be verified thereunder”38. Instead of doing so, it seems that SDE has only been listing as many items
of both Articles as possible, without due reference to the restrictive practices targeted.

The impression is that SDE officials find it very difficult to identify correctly the infractions committed.
They therefore tend to list articles of law in an attempt to justify their investigations. SDE has been repeatedly
failing to explain which articles and items have been breached and exactly to what extent the practice is

                                                
27 As an author has pointed out, the legislator had three objectives with such provisions: (a) to give the enforcer of the law the freedom
to apply a “rule of reason” when deciding whether the practice was anticompetitive or not; (b) to prevent that the provision that
contained the non-exhaustive list was challenged; and (c) to provide for legal certainty by listing the practices likely to be challenged
by the authorities. SALOMÃO, Calixto. Direito Concorrencial: As estruturas. São Paulo: Malheiros (1997), at 67.
28 For the opposite opinion, see STEVENS, Dallal. “Framing Competition Law within an Emerging Economy: The case of Brazil” 40
Ant. Bull/Winter 929 (1995), at 995.
29 See STEVENS, supra note 26, at 256; and BRUNA, Sergio. O poder econômico e a conceituação do seu abuso. São Paulo: Revista dos
Tribunais (1997), at 112.
30 Paragraph 1, Article 20, Law 8884/94.
31 BRUNA, supra note 29, at 113.
32 See COELHO, Fabio. Direito Antitruste Brasileiro: Comentários à Lei 8.884/94. São Paulo: Saraiva (1995), at 61; and FRANCESCHINI,
Jose Ignacio. Introdução ao Direito da Concorrencia. São Paulo: Malheiros (1996), at 45.
33 COELHO, supra note 33, at 62.
34 COELHO, supra note 33, at 62.
35 SALOMÃO, supra note 27, at 88.
36 Article 39, Law 8884/94.
37 Article 37, Law 8884/94.
38 Article 32, Law 8884/94.
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considered a “violation of the economic order”39. Such practice – of arbitrary listing items and articles of law
supposedly violated – has two immediate drawbacks. It harms the rights of the firms to defend them properly and
also impacts direct and negatively on the judgement undertaken by CADE.

To illustrate this point at least one case can be cited. In 1996, an administrative proceeding was filed
against Ouro Fino et al.40 because SDE understood that some dry cleaning firms were “involved in a cartel” and
were violating items (I) and (II) of Article 20 and also items (III), (IV), (V) and (IX) of Article 21. SDE did not
point out how the parties could be “injuring open competition” – item (I) --or to what extent the firms were
“controlling a relevant market” of services – item (II). Considering that SDE did not conduct a thorough
investigation and that it even failed to identify the illicit act supposedly committed by Ouro Fino and other
competitors, CADE decided to shelve the case. In an interesting opinion that supported CADE’s decision on the
matter, CADE’s Attorney General Office stated that: “the authority  [SDE] did not give to the firms the
possibility of knowing in reality what was being investigated.”41

The confusion with the terms and definitions can be seen in a number of cases, like the one cited above.
No effort seems to have been made in such cases in order to clarify the charges and to give the firms the chance
for a proper defence. When adjudicating the cases, CADE has so far failed to give proper guidance on the
interpretation of Articles 20 and 21. The firms have therefore to adopt the costly strategy of defending
themselves against everything that they can possibly think of in an attempt to avoid penalties and fines42.

2.5 A PROPOSAL FOR THE INTERPRETATION OF THE SUBSTANTIVE PROVISIONS

As a matter of fact, neither the commentators, nor the authorities in charge of enforcing Law 8884/94
have reached a consensus on the interpretation of Articles 20 and 21. Some authors, as seen above, advocate that
item (II) of Article 20 – “to dominate a relevant market of certain product or service” is unnecessary. Others
understand that it is item (IV) – “to abuse of a dominant position” -- that should not have been included in
Article 20, as a “violation of the economic order”. Finally, some believe that item (III) – to arbitrary increase
profits” -- is a mere consequence of the abuse of a dominant position and should not be considered an
independent illicit activity. On the other hand, both CADE and SDE have failed to give guidance on the
interpretation of those provisions. So far they have acted in a way that creates uncertainty to the market players
and poses problems to the defences of the companies suspected of carrying out restrictive practices.

It seems plausible to argue that Law 8884/94 targets two general types of restrictive practices: those
whose object or effect is “to limit, restrain or injure free competition and free enterprise” (item I), and those that
constitute an “abuse of a dominant position” (item IV). According to such interpretation, any commercial
practice that falls foul of items (I) or (IV) of Article 20 should be deemed in “violation of the economic order”.
Only those items should be considered relevant for the Brazilian competition authorities’ analysis, since Law
8884/94, based on Article 173 of the 1988 Federal Constitution, is designed to curb the “abuse of economic
power”.

It follows that item (II) – “to dominate a relevant market of a certain product or service” should not be
taken into consideration alone because Law 8884/94 expressly acknowledges that the “achievement of market
control as a result of competitive efficiency does not entail an occurrence of the illicit act”43. Further item (III) –
“to arbitrary increase profits” -- should not be considered an independent illicit activity. This is because, as an
author has pointed out, “large profits may in fact be beneficial in that they attract newcomers to the market; they
may be indicative of efficiency rather than market power, or may be needed to enable a company to carry out
research and development”44. It would appear plausible to argue that only when large profits are a result of
abusive exploitation of dominant position should the Brazilian competition authorities intervene.

Some may understand that such a proposal – of concentrating the analysis only on items (I) or (IV) of

                                                
39 In its recently issued 1999 Annual Report, however, SDE has stressed the need for “providing the facts to be verified thereunder” in
all investigations, at 46.
40 Administrative Proceeding (PA) 08000.028266/96-53. Complainant: SDE ex officio. Defendants: Sociedade Ouro Fino de Lavanderia
Ltda. et al. Commissioner in charge: Ruy Santacruz . Date: 2 June 1999.
41 CADE Attorney General Office’s opinion on the matter was cited by the Comissioner in charge of the case, in its report.
42 For the fines and penalties to be imposed by CADE see Articles 23 to 27 of Law 8884/94.
43 Paragraph 2, Article 20, Law 8884/94.
44 STEVENS, supra note 28, at 947.
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Article 20 – represents a violation of Article 173 of Federal Constitution of 1988, on the grounds that such
provision expressly contains the expressions “market control” and “arbitrary increase of profits”. This paper
argues that this is not the case. Since the Federal Constitution of 1988 is concerned with “the abuse of economic
power” the Brazilian competition authorities will be effectively enforcing Law 8884/94 if they target business
practices whose object or effect is the restriction to competition; or that represent an abusive exploitation of
dominant position.

As a matter of fact, CADE’s Commissioner Lucia Salgado recently made a statement that seems to
support such a line of interpretation. Referring to Article 21, she stressed that “the law mentions restrictive
practices as examples, in the assumption that the abuse of dominant position or attempts to reduce competition
can take countless forms in the real world.”45 It seems fair to state that she is also advocating that a commercial
practice would only be considered a “violation of the economic order” when it would fall foul of items (I) or
(IV) of Article 20, which is the interpretation being proposed in this article.

2.6 FURTHER COMMENTS ON THE INTERPRETATION OF THE SUBSTANTIVE PROVISIONS

It seems fair to state that the U.S. courts have been considering some restrictive practices, such as
minimum RPM as per se illegal. This approach contrasts with the “rule of reason” approach that has been
adopted by the U.S. courts in the majority of the cases involving vertical restraints of trade. In cases related to
exclusivity agreements and customer and territorial restrictions, for instance, the U.S. courts have been applying
a rule of reason approach, which means that they have been inquiring into the purpose and effects of an alleged
restraint, before considering it illicit. Although not as intense as it used to be, there is still a great debate over
which restraints can be considered per se illegal and which should be submitted to a rule of reason approach.

In Brazil, although some authors have argued that it is not absolutely clear that Articles 20 and 21 of
Law 8884/94 represent the adoption of a rule of reason approach46, such a debate seems to have been overcome.
Alongside with the vast majority of scholars and commentators47, CADE has stressed in many decisions that Law
8884/94 expressly requires the adoption of a “rule of reason” approach to the “violations of the economic order”.
The reason for this is the wording of Article 20, which determines that only conducts or acts in “any way
intended or otherwise able to produce the effects” indicated in items (I), (II), (III) and (IV), can be considered
“violations of the economic order”. CADE therefore endorses the view that Article 20 does not allow the
Brazilian competition authorities to consider any agreement presumably illegal. In every case it is essential to
enquire into the purpose and effects of an alleged restraint and the examination of the economic context involved
is compulsory.

In fact, in the recently approved Resolution 20/99, CADE undoubtedly confirms its understanding that
Law 8884/94 imposes a thorough investigation into market impact of every restrictive practice. Resolution 20/99
determines that CADE shall examine the reasonableness of all horizontal or vertical agreements48. Resolution
20/99 also sets forth that “according to the reasonableness principle, the practices whose anticompetitive effects
do not overcome potential benefits/efficiencies shall be condemned”. Since a thorough analysis is said to be
followed by CADE regardless of the practice undertaken, be it a horizontal price-fixing agreement or a tying
arrangement, it is argued that CADE has once again affirmed its intention of applying a “rule of reason”
approach to competition. However, it is yet to be seen whether CADE will effectively and consistently probe
into market impact before deciding on the legality of every restriction.

3. POLICY: CADE’S APPROACH TO VERTICAL RESTRAINTS OF TRADE

3.1. INTRODUCTION

                                                
45 SALGADO, Lucia. “Dominant Position.” CADE: Textos para Discussão (1998), available on the Internet at www.mj.org.br/cade.
46 According to STEVENS, supra note 28, at 960, “the Brazilian law does not clarify whether it is applying a per se rule to the ‘violations
of the economic order’ listed in article 21”. See also SALOMÃO, supra note 27, at 223.
47 See, e.g., CARVALHO, Carlos Eduardo. “A apuração de Práticas Restritivas da Concorrência”. Revista Archè Interdisciplinar –
Faculdades Integradas Candido Mendes Ipanema, Ano IV, n. 11 (1995), at 73; MALARD, supra note 14, at 8; COELHO, supra note 32,
at 52; FRANCESCHINI, supra note 32, at 38.
48 The wording used in Annex II of Resolution 20/99 is as follows: “The national and international experiences reveal that it is necessary
that one takes into account the specific context in which the practice occurs and its economic reasonableness. Therefore, one must consider
not only the costs incurred, but also the eventual benefits arising from the practice in order to access the net effects over the market and
consumers.”
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As a matter of fact, both Europe and the United States have experienced an intense debate over the
treatment of vertical restraints during the last decades. As economic models were developed, different policy
approaches were and are still to be implemented towards vertical restraints in such jurisdictions. In Brazil,
although authorities have been largely influenced by their counterparts in the United States and European
Community in the field of antitrust enforcement, such a debate can still be considered a novelty. Though CADE
was created in 1962, it has not had the opportunity to decide on the legality of many vertical restraints. CADE’s
announcement that it has examined approximately 736 administrative proceedings and preliminary investigations
from 1996 to 1998 should be treated with caution49. Lots of those cases were related to excessive pricing and
were summarily dismissed due to absence of legal grounds. In a great number of others, CADE could not render
proper decisions due to poor and lengthy investigations conducted by SDE50, who made it difficult for CADE to
verify the accusations. It follows that few decisions can be used in order for one to access CADE’s approach to
vertical restraints, especially if one is interested in the approach developed by CADE after the enactment of Law
8884/9451.

As this paper is mainly concerned with CADE’s recent approach to vertical restraints, this chapter will
review some of the most important decisions that CADE was able to render on the matter in the last few years.
This chapter will also discuss in more detail the terms of Annex 2 of Resolution 20/99, since CADE is expected
to be following the guidelines contained therein in future decisions. As Resolution 20/99 classifies resale price
maintenance, territorial and customer restrictions, exclusivity agreements, refusals to deal, tying arrangements
and price discrimination, as the most common vertical restraints, this chapter will attempt to present an analysis
on CADE’s approach towards all of them. In each section, the applicability of Law 8884/94 to each practice will
be considered. Thereafter, the effects of Resolution 20/99 and the major CADE’s decisions (when available) will
be dealt with52.

3.2. RESALE PRICE MAINTENANCE

Resale price maintenance (“RPM”) refers to agreements entered into between the upstream and the
downstream firms establishing the price (minimum, maximum or fixed) at which the former would be obliged to
sell the products or services. Article 2153 of Law 8884/94 indicates RPM as a suspect category of “violation of
the economic order”. RPM may be considered illegal under Law 8884/94 whenever it has the purpose or effects
of (1) limiting or injuring free competition or free enterprise or (2) abusing a dominant position, as it has been
discussed in Chapter 2.

Through Resolution 20/9954, CADE endorses most of the criticism against imposing RPM. CADE
stresses that RPM may impair competition by facilitating cartel behaviour amongst producers (as it eases price
monitoring) and by foreclosing new and perhaps more aggressive players in the market. CADE also points out
what it considers to be “other” negative effects of RPM: the “unilateral” increase in the producer’s market
power, due to the possibility of creating barriers to entry for new and more competitive downstream firms.
Regarding maximum RPM, CADE highlights the potential anticompetitive effects that might be generated by the
upstream firm attempting to exclude downstream firms that aggregate substantial value to the product.

The only efficiency gain of RPM referred to by CADE in the specific section of Resolution 20/99 is the
possible reduction of transaction costs. However, CADE seems to agree that RPM may give the downstream
firms the incentive to promote the goods and provide services that may improve the brand image, benefiting both
producer and consumer, as some general comments on this efficiency gains were presented in a introductory
section of Resolution 20/99. CADE also appears not to ignore that RPM may help small firms to compete with

                                                
49 See the 1998/1999 CADE’s Annual Report, available on the Internet at www.mj.gov.br/cade.
50 Commissioner Lucia SALGADO, e.g., has pointed out this problem in one her recent paper cited in supra note 45.
51 The great majority of the administrative proceedings examined by CADE in the last years, as the Kibon, Valer, Xerox and Sharp
cases commented in this chapter, were filed under repealed Laws 4137/62 or/and 8158/91. Considering that the main provisions of
such laws are contained in Article 20 and 21 of Law 8884/94, no further comments on those statutes seem to be appropriate at this
point. This is because the objective of the analysis being made is to assess the main features of the analysis developed by CADE
towards the most common vertical restraints.
52 The cases commented in this chapter have been chosen to illustrate CADE’s approach to some restraints because they contain
important statements by CADE commissioners.
53 Article 21, item XI, Law 8884/94.
54 Annex 1, item 1, Resolution 20/99.
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large ones, normally in condition to obtain discounts with producers. In the section dedicated to RPM,
Resolution 20/99 finally urges the adoption of a thorough analysis where both anti and procompetitive effects of
a given RPM case should be investigated.

3.2.1. The Kibon Case55

No discussion of CADE’s approach to RPM could be regarded as complete without an analysis of the
Kibon case. In this case, SDE filed an administrative proceeding against ice-cream manufacturer Kibon under
the assumption that the price list it used to present to its retailers constituted a “violation of the economic order”.
After providing rather inaccurate and inappropriate comments on U.S. and EC competition laws56, CADE
undertook an unusual thorough analysis to reach the conclusion that the price list sent by Kibon to its retailers
constituted suggested retail price and not retail price maintenance. The decision was important because it gave
CADE the opportunity to discuss the issue for the first time.

Before ruling that the practice was not a “violation of economic order”, Commissioner Leonidas Xausa
collected data from the market participants and also examined the market power owned by Kibon, because of his
understanding that the adoption of a rule of reason approach was compulsory. CADE found that there was high
level of interbrand competition, weak barriers to entry and atomistic supply, which would make the imposition of
price lists and abuse of market power by Kibon virtually impossible. However, CADE put a lot of weight on the
finding that the terms of the agreements entered into by Kibon revealed that the price lists were suggested rather
than imposed. The wording of the opinion rendered by Commissioner Xausa may therefore lead to the
conclusion that if the agreement had a clause providing for the imposition of the price list, CADE would have
ignored the other indications of fierce competition in the market to rule Kibon’s conduct illegal.

Resolution 20/99 suggests that CADE will be more careful in the assessment of the pro and
anticompetitive effects of the conduct on the market and will only render a RPM conduct illegal after analysing
extensively the economic context involved. This would contrast with the approaches being pursued by U.S. and
E.C enforcers, who are definitely advocating a blatant opposition at least to fixed and minimum RPM.

3.3. TERRITORIAL AND CUSTOMER RESTRAINTS

By imposing territorial and customer restraints the manufacturer limits the distributor’s ability to
choose the area in which he will trade. An example of a territorial clause is the requirement that the dealer
should only sell the product to customers located in a specific area. The customer clause, in turn, demands that
the sales be not made to certain types of consumers, as governmental agencies, for instance. Article 21, item
XI, of Law 8884/94 considers as a potential “violation of the economic order”, “the imposition on distributors,
retailers and representatives of a certain product or service retail prices, discounts, payment conditions,
minimum or maximum volumes, profit margins, or any other marketing conditions related to their business with
third parties.” Territorial and customer restrictions are therefore expressly target by CADE and considered, in
Resolution 20/99, as a common vertical restraint that may need to be examined closely.

Resolution 20/9957 points out that territorial and customer clauses are likely to restrain competition
and bar the entrance of other distributors in different regions. CADE goes further to stress that such clauses
facilitate collusive behaviour among producers and/or distributors since it raises the costs of rival firms, which
will be tempted to reduce output and raise prices. CADE is also concerned with: (1) the possible “unilateral”
increase in the producers market power, specially in the aftermarkets58; (2) the raise in the costs of entry in the
geographical market included in the restriction; and (3) the foreclosure of the market to effective competitors
interested in potential consumers.

                                                
55 Administrative Proceeding (PA) 148/94 – Complainants: Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria de São Paulo and
Associação das Indústrias de Panificação e Confeitaria de São Paulo – Defendant: Indústrias Alimentícias Gerais S.A. - KIBON –
Commissioner in charge: Leônidas Xausa. Date: 5 November 1997.
56 Commissioner Leonidas Xausa mentioned, for instance, that “intrabrand competition, for its turn, is absolute similar to the notion of
franchising”, and copied in its opinion a part of EC Regulation 4087/88, dated 30 November 1988.
57 Annex 1, item 2, Resolution 20/99.
58 CADE mentions that the monopolist producer may explore the users of post-sales services, in case such consumers face problems to
change suppliers of goods and services and are locked-in because they can not find other service providers.
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As it calls for the adoption of a balancing test in the analysis of vertical restraints, Resolution 20/99
points out that territorial and consumer restrictions can also lead to economy in transaction costs. The possible
increase in interbrand competition and minimisation of the free rider problem seem also to be considered by
CADE as positive effects of territorial and consumer restrictions, although not expressly referred to as such in
the appropriate section. As CADE has not adjudicated any relevant case involving mainly territorial and
consumer restrictions, it is yet to be seen how it will in fact balance the procompetitive justifications for such a
restraint against its envisaged negative effects. It is foreseeable, however, that CADE will follow the more
lenient approach developed by the U.S. courts towards territorial and customer restraint, as no market
integration goal inform Law 8884/94, as it does in EC competition law.

3.4. EXCLUSIVITY AGREEMENTS

The term exclusivity agreements may refer to arrangements where the producer is supplying its goods
only to one downstream firm in a determined geographical area (exclusive distribution) and to arrangements
where the distributor is buying only from one specific upstream firm (exclusive purchasing). Such commercial
practices are not included in Article 21 of Law 8884/94 as one of the suspect practices59. This does not mean,
however, that exclusivity agreements are presumed legal under Law 8884/94. As other unlisted practices,
exclusivity agreements can still be caught as a “violation of the economic order” provided that it is in breach of
any of the items of Article 20 of Law 8884/94, as explained in Chapter 2. In fact, through Resolution 20/99,
CADE treats exclusivity agreements as “one of the most common vertical restraints”, and therefore attempts to
set forth guidelines for its analysis.

Resolution 20/9960 first clarifies that CADE uses the term “exclusivity agreements” for both exclusive
purchasing and exclusive distribution agreements61. It follows that Resolution 20/99 focuses on the
anticompetitive effects of both types of agreements, such as (1) “introduction of a collusive behaviour leading to
a cartel in the ‘origin’ market”; and (2) the increase of the firm imposing the exclusivity’s market power, by
raising barriers to entry into the market by outsiders. Nevertheless, CADE does not expressly acknowledge, for
instance, the fact that exclusive purchasing agreements will never result in foreclosure of the downstream
market and that exclusive distribution agreements will never amount to foreclosure of the upstream level,
provided that such an agreement is not coupled with exclusive purchase62. Further, Resolution 20/99 does not
give an indication as to whether the length of the exclusivity agreement would be considered relevant for the
analysis63 or whether CADE agrees that exclusive distribution agreements can only dampen competition
downstream when interbrand competition is weak64.

Regarding the potential efficiency gains of exclusivity agreements, Resolution 20/99 stresses once
again that CADE will be looking at the economy in terms of transaction costs, related to the exclusion of free-
riders and diminution of sunk costs. CADE does not, however, mention other commonly listed positive effects of
exclusive distribution and exclusive purchasing agreements. CADE fails to give a clear indication that it is
aware that exclusive distribution agreements, for instance, allow producers (1) to enter new geographical
markets, due to the experience of dealers already established, and to (2) facilitate the promotion of sales of their
products while at the same time rationalising distribution65. CADE does not clearly indicate whether it agrees
that exclusive purchasing agreements “can improve the production and distribution of goods because they
enable the parties to plan production and sale with greater precision”66. It can be argued that benefits alike are
included under the broad expression “reduction of transaction costs”. However, as Resolution 20/99 is
supposed to contain guidelines, more clarity and transparency would have been welcome.

                                                
59 Item VII, Article 21, Law 8884/94, however, reads “to require or grant exclusivity in mass media advertisements”.
60 Annex 1, item 3, of Resolution 20/99.
61 Such a distinction can be verified within the EC, where the European Commission issued specific regulations to each of them. In the
United States, “exclusive distribution” or “exclusive selling” are treated as “exclusive dealership”; while “exclusive purchasing” are
regarded as “exclusive dealing”. See HAWK, Barry. United States, Common Market and International Antitrust: A comparative guide.
Volume II. New York: Prentice Hall Law&Business, (1993) Supplement.
62 BIRO, Zoltan & FLETCHER, Amelia. “The E.C. Green Paper on Vertical Restraints: An Economic Comment”. 3 E.C.L.R. 129 (1998), at
132.
63 POSNER, e.g., argues that the negative effect of an exclusivity dealing arrangement is conditioned to its duration. POSNER, Richard.
Antitrust Law. Chicago: Chicago Press (1976), at 201.
64 BIRO & FLETCHER, supra note 62, at 131.
65 HILDEBRAND, Doris. The Role of Economic Analysis in the EC Competition Rules. London: Kluwer Law International (1998), at
281.
66 HILDEBRAND, supra note 65, at 284.
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3.4.1. The Valer Case67

It seems fair to state that, after the enactment of Law 8884/94, CADE has not had the opportunity to
examine any relevant case solely related to exclusivity agreement. Before that, however, CADE scrutinised the
landmark Valer case, which involved an exclusivity agreement signed between a meal voucher company, Valer,
and some supermarkets. Valer agreed to reduce the period for which supermarkets had to wait to get cash for
the meal vouchers they received from customers. In turn, supermarkets agreed to accept only Valer meal
vouchers. According to CADE, the question was whether such an agreement represented Valer’s intention to
dominate the meals voucher market and whether such a conduct produced anticompetitive effects in the relevant
market. Arguably applying a rule of reason approach to such restraint, CADE found that the meals voucher
market was concentrated and that Valer had diminished market share. CADE also found that the barriers to
entry were low and that few supermarkets in fact entered into such an agreement with Valer.

In an unanimous decision, CADE dismissed the case, ruling that an exclusivity agreement, such as the
one entered into by Valer, can only result in injury to competition when the firm entering into the agreement has
market power, and when the agreement affect a substantial part of the relevant market. CADE reasoned that
since Valer did not have market power (as market share and barriers of entry were low), it did not have the
intention of injuring competition. This reasoning appears to be dangerous. It may lead CADE to presume that a
firm enjoying market power has always the intention of injuring competition when it enters into exclusivity
agreements. In fact, in the Valer case, CADE even mentioned that “Valer’s clear intention to injure competition
would suffice to condemn it”. This decision demonstrates that although CADE is aware of the necessity of a
thorough analysis of the anti and procompetitive effects of exclusivity agreements, it seems to have problems in
pursuing such a policy. Resolution 20/99, however, indicates that CADE is keen to adopt a more permissive
approach to such restraints, in line with the approaches being developed by U.S. and EC enforcers.

3.5. REFUSALS TO DEAL

Refusal to deal is considered a “difficult topic in competition law”68, since it involves the right of firms
to establish the conditions in their agreements and the freedom to contract with any company as they wish.
Article 21, item XIII, of Law 8884/94, considers refusals to deal as a potential restrictive practice or “violation
of the economic order”. As the Brazilian Federal Constitution 1988 guarantees the right of free enterprise, the
task of finding that a given practice constitutes an anticompetitive refusal to deal is not easy for the competition
authorities. Although this practice is more likely to give rise to competition concerns whether it happens as a
manifestation of abuse of a dominant position, Law 8884/94 does not expressly requires that a firm holds such
position in order for CADE to rule a refusal to deal illegal. Perhaps more than in other cases, what seems to be
important is the intention of the firm imposing the restriction. It is within this context that we shall examine next
the terms of Resolution 20/99.

Interestingly, Resolution 20/9969 refers to refusal to deal where the supplier/buyer or group of such
players unilaterally establishes the conditions in which they intend to deal, focusing less on the denial itself.
CADE goes further to point out that such practice may block the distribution or supplying channels or increase
the barriers to entry in such channels by other firms. CADE also demonstrates its concern that a firm uses this
type of practice to extend its power in the aftermarket, i.e., in the market of the post-sale services,
acknowledging the fact that refusals to deal are normally associated with RPM and exclusivity agreements.
Although CADE stresses that it is specially concerned with the refusal to deal by firms controlling essential
facilities, it does not mention in which circumstances it understands the seller may lose its freedom not to sell its
products. If one turns to case law, some further guidance can be found, as can be seen in the Columbia Tristar
case.

3.5.1. The Columbia Tristar Case70

                                                
67 Administrative Proceeding (PA) 32/92 – Complainant: Economic Law Office “ex officio”. Defendant: Valer Alimentacao e
Servicos Ltda. Commissioner in charge: Neide Malard. Date: 22 April 1993.
68 WHISH, Richard. Competition Law. 3rd ed.  London: Butterworths (1993), at 612.
69 Annex 1, item 4, Resolution 20/99.
70 Preliminary Investigation No. 080012.007758/97-66 - Complainant: Rio Grande Ltda. Defendants: Columbia Tristar Buena Vista
Filmes do Brasil Ltda. et al. Commissioner in charge: Marcelo Calliari. Date: 10 February 1999.
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In this case, Columbia Tristar, United International Pictures, Fox and Warner Bros., were accused of
refusal to supply first-run motion pictures to Rio Grande, an exhibitor with theatres located in the city centre of
Natal. This would allegedly benefit its sole competitor, the major Brazilian exhibitor group (Severiano Ribeiro),
who had theatres in the biggest shopping mall in Natal. The defendant suppliers alleged that first-run motion
pictures were distributed to firms best positioned to offer consumers best facilities and, therefore, to provide
best returns. Defendants also contended that the performance of both distributors and exhibitors was directly
related to box office revenues and that the increasing number of theatres posed an additional advantage to the
very competitive distribution business.

Affirming the decision rendered by SDE, CADE dismissed the case on the grounds that no supplier
enjoyed a dominant position, since the market was extremely volatile due to the dependence on the success of
the motion pictures released. Citing a decision rendered by the U.S. Supreme Court in 195471, CADE ruled
reasonable the option of the suppliers to benefit the best-equipped exhibitor, Severiano Ribeiro, who were in
position to attract more consumers and therefore more revenue directly transferred to the suppliers. CADE did
not undertake a thorough analysis of the markets involved but could infer, by using the information gathered by
SDE from the defendants, that the distribution market was atomistic and that the barriers to entry were
extremely low. Most importantly, CADE made it clear that an illegal refusal to deal can only be performed by
firm holding a dominant position, since a refusal to deal does not injure competition when there exist
alternative suppliers of the same product. This ruling is in line with the case law developed in the U.S. and
consistent with EC competition law72, since both systems, in broad terms, require a showing of market power
and the absence of alternative source of supplies in order to condemn a firm for refusing to deal.

3.6. TYING ARRANGEMENTS

Tying arrangements take place whenever the seller conditions the sale of a product to the buying of a
second product. Such practice is cited in Article 21 of Law 8884/9473 as a suspect category of “violation of the
economic order”. Law 8884/94 does not require expressly that the tying arrangement be undertaken by a
dominant firm in order for it to be considered illegal. It seems possible therefore to argue that a tying
arrangement can be considered a “violation of the economic order” even if the company does not have sufficient
market power74. Some commentators, however, are of the opinion that Law 8884/94, although unclear, should be
interpreted in a way that a tying arrangement will only be considered illegal if the firm is abusing a dominant
position75.

CADE appears to be embracing the former position. Through Resolution 20/9976, CADE has attempted
to establish a more economic approach to tying arrangements, focusing on the existence of market power by the
firm imposing the restriction. Resolution 20/99 reveals that CADE reckons that tying arrangements can have
anticompetitive effects but can also produce efficiencies. According to CADE’s Resolution 20/99, tying
arrangements can produce efficiencies such as transaction cost reductions, and economies of scope in the
production and technical complementarity. The main concern of CADE is the possibility that the tying
arrangement enables a company having a monopoly in one market to obtain a monopoly in a second market,
allowing the firm to increase abusively its profits in detriment of the buyers and ultimately the consumers.
Resolution 20/99 also acknowledges that tying arrangements can foreclose competitors and raise barriers to entry
to potential or actual competitors77.

Finally, Resolution 20/99 indicates that tying arrangements can be used by regulated industries to
circumvent the limits imposed by regulatory bodies and calls attention to the anticompetitive effects that can be
                                                
71 Commissioner Marcelo Calliari cited the case Enterprises Inc. v. Paramount Film Distribution Co. (346 U.S. 537, 74S.Ct. 257
(1954))
72 According to WHISH, “unilateral refusals to supply are caught, if at all, under Article 86. That they might constitute an abuse was
clearly established by the ECJ in Commercial Solvents v. Commission.” WHISH, supra note 68, at 614. In the same sense, see GOYDER,
D.G. EC Competition Law. 3rd ed. Oxford: Clarendon Press (1998), at 258.
73 Article 21, item XXIII, Law 8884/94.
74 In this sense, see, e.g., FORGIONI, Paula. Os Fundamentos do Antitruste. São Paulo: Revista dos Tribunais (1998), at 139.
75 SALOMÃO, supra note 27, at 226.
76 Annex 1, item 5, of Resolution 20/99.
77 Resolution 20/99 also indicates that tying arrangements can help the firm deviate from the limits of the return taxes and price in
regulated industries, provided that the firm is able to increase the total price by the compulsory inclusion of a new product or service in
a “package”.
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originated by the conduct of a firm providing post-sales services. In fact, it seems fair to state that Resolution
20/99 introduces a substantial change to CADE’s approach to tying arrangement. A critical appraisal of three
decisions rendered by CADE in the recent past may be able to demonstrate such change.

3.6.1. The Xerox Case78

In the Xerox case, CADE examined a complaint filed by one of the companies renting Xerox’s
photocopying machines. The complainant alleged that Xerox was conditioning the maintenance services it
provided to the use of other materials it produced. Under a standard agreement signed with Xerox, the
complainant was allegedly obliged to buy developer, photo-receiver and other materials from Xerox, in order for
Xerox to provide maintenance services. In its defence, Xerox pointed out that the maintenance services were
included in the rental agreement, and could not, therefore, be considered a “second product” to give rise to a
tying arrangement charge. Further Xerox argued that the agreement allowed the hirers to purchase products from
other manufacturers. Finally, Xerox also alleged that the questioned clause in the standard agreement had the
sole objective of “protecting” its property, since the products of other companies were likely to damage the
rented photocopying machines.

In its analysis, CADE identified three relevant markets and Xerox’s respective market shares. CADE
found that Xerox had a share of 77,7%, in the photocopying machines market, of 91% in the maintenance
services market; and from 74,3% to 100% in the materials (such as toner and developer) market. Based on such
figures, CADE concluded that Xerox enjoyed a dominant position in all three relevant markets, but decided that
it was the abuse of such a dominant position that was targeted. After examining letters exchanged by Xerox and
some hirers, CADE ruled that by imposing the purchase of goods over its hirers, Xerox was restricting
competition and abusing its market power. CADE held that Xerox was erecting barriers in order to eliminate its
competitors, creating difficulties for the utilisation of its rivals’ products by the hirers, without giving sufficient
evidence that such products were detrimental to the photocopying machines. Xerox’s acts were therefore
considered illegal and it was heavily fined. CADE also determined that Xerox performed some alterations to its
agreements in order to allow hirers to use other firms’ products.

Interestingly, CADE members stressed that their decision was similar to the one taken, in 1975, by the
U.S. Federal Trade Commission in a case involving Xerox Corporation. In its opinion, Commissioner Marcelo
Soares even quoted a part of the consent order issued by FTC in order to support its decision that Xerox conduct
was illegal79, showing how influential the foreign decision was, despite the probable and ignored differences in
the concentration levels of the markets involved. It is also interesting that CADE was only concerned about the
characterisation of the conduct, by finding evidence that Xerox was conditioning the buying of the materials to
the rendering of the maintenance services. CADE did not undertake a thorough analysis of the effects of such
conduct on competition nor of the indications of efficiency gains (reduction of transactions’ costs, for instance).
CADE basically assumed that such conduct would create barriers to new or potential entrants, was detrimental to
competition and therefore illegal. In fact, CADE failed to adopt a “rule of reason” approach, although it was of
the opinion that Law 8158/91, in effect at that time, did ask for such an approach, since it set forth that the
purpose and effects of every business practice had to be examined.

3.6.2. The Sharp Case80

In the Sharp case, CADE also examined the conduct of a photocopying machine producer, Sharp,
which was also allegedly conditioning the rendering of maintenance services to the buying of spare parts and
materials it also produced. As it did in the Xerox case, CADE analysed in detail the agreements entered into by
Sharp, concluding that Sharp’s conduct was harmful to competition and therefore illegal, despite the fact that
Sharp had only 3.5% of the photocopying machine market. Following Commissioner Carlos Eduardo Carvalho’s

                                                
78 Administrative Proceeding (PA) 23/91 - Complainants: Repro Materiais e Equipamentos de Xerografia et al. Defendant: Xerox do
Brasil S.A. Commissioner in charge: Marcelo Soares. Date: 31 March 1993.
79 The piece copied was: “(…) Xerox shall in addition to instructing its emplyees in the United States not to comment on the quality of
competitive toner or developer, place a notice in a location conspicuous to the key operator on each office copier sold or leased by it in
the United States stating the following: Xerox Corporation manufacturers and distributes toner and developer for use in this machine.
Other suppliers may also provide toner and developer for this machine. It may be necessary to adjust the machine to accommodate
toner or developer which is provided by either Xerox or any other supplier” (86 FTC 363, decision of 29.7.1975)
80 Administrative Proceeding (PA) 01/91- Complainant: Interchemical Ind. e Com. Internacional Ltda. Defendant: Sharp Ind. e
Com. Ltda. Comissioner in charge: Carlos Eduardo Carvalho. Date: 28 May 1993.
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opinion, CADE assumed that Sharp had the power to fix the price of material goods above the competitive level,
which would allow it to benefit from arbitrary profits.

It seems clear that CADE again treated the tying arrangement as illegal per se as it did not undertake a
thorough analysis of the markets involved or of the effects of Sharp’s conduct towards the market. CADE has
also failed to examine the potential or actual efficiencies of the practice. For CADE, it was irrelevant that Sharp
accounted for just 3.5% of the relevant market. In its opinion, Commissioner Carvalho stated that tying
arrangements are harmful to competition as they limit the consumer’s ability to choose the product or service. He
did not, however, consider any argument in favour of eventual procompetitive effects of such conduct. He was
also of the opinion that competition in the market of the tied product is “inevitably” impaired, with the
elimination of actual or potential competitors due to difficulties created for the performance or development of
companies in that market. This also reveals that CADE did not adopt a “classic” rule of reason approach, what
put its decision more in line with the U.S. court approach to tying arrangements.

3.6.3. The Vesuvius Case81

More recently, when examining the agreement by which Vesuvius bought 100% of the quotas of Re-
Plate, Commissioner Lucia Salgado commented on the treatment of tying arrangements in an opinion
concurred by other CADE members. While discussing the definition of the relevant markets involved in the
transaction, Commissioner Salgado stressed that tying arrangements “can only occur when there exists
market power in one of the markets”. In this respect, she mentioned that the evaluation of the market shares
would suffice to verify the market power requisite in cases alike. Commissioner Salgado further pointed out
that “in order for the tying arrangement to be considered anticompetitive it has to allow the tying firm to
extend its market power from one market to another (leverage theory)”. She finally proposed the examination
of the potential barriers to entry as she manifested her understanding that tying arrangements can create
significant barriers to entry, by raising capital costs, since new competitors can be forced to enter into two
markets as oppose to one due to the tying arrangement.

Endorsing Commissioner Salgado’s method of analysis, CADE cleared the transaction and ruled
that Vesuvius, though holding a 66% share in the tying product market, was not likely to enter into
anticompetitive tying arrangements. CADE undertook an analysis of the barriers to entry into and the
concentration level of the relevant markets involved in the transaction. It then reached the conclusion that
the operation did not put Vesuvius in a position of leverage power in the tying market mainly because
Vesuvius’ competitors were in position to supply similar products at similar prices and quality. In the
Vesuvius case, CADE opted to undertake an analysis of other aspects determining market power and
definitely conducted a more economic approach towards the transaction in order to access the likelihood of
occurrence of an anticompetitive vertical restriction. It is yet to be seen, however, whether CADE will adopt a
“classic” rule of reason approach to tying arrangement, differing from the “modified” per se rule approach
that has been adopted by U.S. courts recently.

3.7. PRICE DISCRIMINATION

Price discrimination refers to the sale of goods or services at prices not corresponding to differences in
the cost of supplying them82. Article 21 of Law 8884/94 expressly acknowledges such practice as a suspect
category of “violation of the economic order”83. Law 8884/94 does not make it clear whether a firm without
substantial market power could be investigated because of price discrimination, even though some economists
sustain that such condition is essential84. It seems unquestionable, nevertheless, that Articles 20 and 21 of Law
8884/94 condemns not only agreements but also unilateral action to restrict competition. As Resolution 20/99
attempts to provide guidance on the examination of price discrimination charges, a close analysis of it is
deemed necessary.

                                                
81 Concentration Act (AC) 08012.007674/98-59 – Applicants: Vesuvius Refratarios Ltda. & Re-Plate Equipamentos Metalurgicos.
Commissioner in Charge: Lucia Salgado. Date: 12 May 1999.
82 See SCHERER&ROSS. Industrial Market Structure and Economic Performance. 3rd ed. Boston: Houghton Mifflin Company (1990),
at 489.
83 See item XII, Article 21,Law 8884/94.
84 SCHERER&ROSS, supra note 82, at 488.
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Through Resolution 20/9985 CADE gives indication that it will only pursue a price discrimination
investigation if the accused firm holds market power. This is because CADE states that price discrimination
occurs whenever “the producer uses its market power in order to fix different prices for the same
product/service, discriminating against individual or group of purchasers, acquiring consumer surplus and
raising its profits”. CADE also acknowledges the fact that such practice is not “intrinsically” anticompetitive
and should be examined carefully, as it may not impact consumer welfare and can possibly raise the number of
transactions in the market.

CADE is aware that, in the public utilities sector, price discrimination may occur more often, due to the
existence of consumer categories with extremely different levels of consume. Further CADE identifies that it
may be efficient to charge differently, for the same service, higher-volumes consumers or at different times of
the day. Finally and arguably in line with modern economic thinking86, Resolution 20/99 urges that price
discrimination practices be investigated with special care and with a proper appreciation of the economic issues
involved. Although less detailed that it possibly could have been regarding this complex issue, particularly
because no relevant case involving such practice has been decided recently, Resolution 20/99 at least indicates
that CADE is aware that “simple generalisations about their [price discriminations] economic effects are apt to
be misleading”87. CADE’s intended rule of reason approach to price discrimination is arguably more lenient than
the treatment adopted in the United States88, and within the European Community89, where price discrimination
practices have been facing blatant opposition.

4. CONCLUSION

This paper has focused on the Brazilian competition law and policy towards vertical restraints of trade.
As seen in Chapter 2, Law 8884/94 can be considered a mixture of the main U.S. antitrust statutes with some
provisions of the EC Treaty of Rome. The result is a set of “imperfect” provisions that clearly attempted to
condense years of antitrust enforcement in the United States and in the European Community. The substantive
provisions of Law 8884/94 dealing with the repression of “conducts”, or “violation of the economic order”,
including vertical restraints, are not straightforward and definitely create problems to the interpreters.

This article has therefore argued that the Brazilian competition authorities faced with a claim involving
a given commercial practice must analyse whether such a conduct “limits, restrains or injures free competition
and free enterprise” (Article 20, item I) or whether it represents an “abuse of one’s dominant position” (Article
20, item IV). This analysis would seek to examine the purpose and to balance the pro and anticompetitive effects
of any restraint, as Law 8884/94 obliges CADE to undertake a thorough analysis of every practice submitted to
its review.

In Chapter 3, where CADE’s approach to six most common vertical restraints was examined, it was
demonstrated that CADE is aware that vertical restraints have intricate potential pro and anticompetitive effects
and that such restraints “cannot be presumed to be anti-competitive simply because they raise rival’s costs”90.
CADE has indicated that territorial and customer restrictions, exclusivity agreements, and refusals to deal and
price discrimination, will most likely be treated in a case-by-case basis, without generalisations. The decisions
rendered by CADE recently, however, have also revealed CADE’s concern with minimum and fixed RPM and
with tying arrangements. Although it has stressed on various occasions its understanding that Law 8884/94
demands a rule of reason type of approach even in such cases, it is yet to be seen whether such an approach will
be carried through consistently in relation to RPM and tying cases.

                                                
85 Annex 1, item 6, Resolution 20/99.
86 SCHERER&ROSS, supra note 82, at 508.
87 SCHERER&ROSS, supra note 82, also at 508.
88 FRAZER has pointed out that, in the United States, “[a]ny differences in price will give rise to a presumption of discrimination, and
any substantial discrimination maintained over a period of time will give rise to a presumption of competitive injury. Discrimination
may be justified by the seller, or the purchaser, on the basis that it reflects a savings in costs, or that it was made in good faith to meet
the lower price of a competitor; both of these defences involve significant difficulties for the defendant.” FRAZER, Tim. Monopoly,
Competition and the Law. Sussex: Wheatsheaf Books (1988), at 228.
89 As mentioned by WHISH, in “United Brands Co. v. Commission, the European Court of Justice held that UBC had abused its
dominant position by charging different prices for its bananas according to the Member State of their destination.” WHISH, supra note
68, at 549.
90 This is also the opinion presented by the Joint Group on Trade and Competition of the OECD. Competition and Trade Effects of
Vertical Restraints. COM/DAFFE/CLP/TD(99)54 – 26 May 1999, at 10.
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This paper has revealed that CADE has made efforts to follow the main international trends regarding
the treatment of vertical restraints of trade and will therefore seek to verify: “(I) signs of market power at the
manufacturer and/or retailer level; (ii) the effects on competition; and (iii) indicators of efficiency”91, when
reviewing such practices. Through Resolution 20/99, CADE has established a fairly helpful set of guidelines on
the examination of vertical restraints. As seen here, the guidelines seem to be consistent with the provisions of
Law 8884/94, but could have been more detailed when dealing, for instance, with exclusivity agreements. While
the policy set forth in Resolution 20/99 towards RPM and tying arrangements seems consistent with the
provisions of Law 8884/94, it does not necessarily adhere to the approach adopted in other jurisdictions, such as
the United States and European Community. However, it is important that CADE resist the temptation of
following alien decisions wholesale in these and other cases without due regard to Brazilian law. Rather, a deep
and critical analysis of the international experience will enhance the decision-making process of CADE, ensuring
legal certainty, predictability and, most importantly, compliance with Law 8884/94.
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1. Nota explicativa deste trabalho:

Este trabalho tem por objetivo responder a consulta efetuada no dia 19 de novembro de 1999 acerca do conceito
de operação de concentração de empresas no Direito Comunitário da Concorrência, os procedimentos a serem
observados nas notificações, em especial daquelas operações que venham a provocar um impacto de pouco
significado no mercado e a experiência decisória da Comissão Européia. Com este trabalho buscamos também
realizar uma reflexão comparativa entre os principais pontos do procedimento de análise dos atos de
concentração no Brasil e na Comunidade Européia. É evidente que não pretendemos impor o modelo
comunitário no País, mas apenas fornecer alguns alicerces que possam colaborar para uma futura discussão da
alteração da Lei de Defesa da Concorrência nacional, sem perder de vista a realidade social e econômica
brasileira.

2. Da notificação prévia:

•  No Brasil
Segundo o art. 1º da Lei n.º 8.894/94 o regime de defesa da concorrência nacional estabelecido é preventivo e
repressivo das infrações contra a ordem econômica. No entanto, o que se verifica em relação aos atos de
concentração, é que na maioria das vezes, a atuação do CADE é exclusivamente repressiva, o que tira em grande
parte a eficiência do controle dos atos de concentração.

Com efeito, apesar de permitida a apresentação prévia dos atos de concentração, verifica-se que, na prática, as
empresas preferem notificar a SDE apenas após a sua realização e, mesmo assim, esta apresentação não implica
a suspensão dos efeitos da operação, ficando esta possibilidade também como uma opção das partes requerentes
em condicionarem aquele determinado ato de concentração à uma condição suspensiva. Isto significa que,
                                                
* Estagiária da Comissão Européia – Direção-Geral da Concorrência
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quando os atos são apresentados ao CADE para a análise, na sua maioria, já estão a produzir efeitos jurídicos
sobre o mercado relevante e ainda em relação a terceiros. Por outro lado, esta opção também é geradora de
insegurança e incertezas jurídicas, tanto para as partes integrantes da operação, como para terceiros, pois dentro
da lógica de um controle a posteriori, a legislação brasileira prevê a possibilidade de desconstituição do ato de
concentração no § 9º do art. 54º e ainda no art. 55 da Lei n.º 8.894/94. É patente, portanto, a contradição entre o
regime de autorização escolhido pelo art. 54 e a finalidade preventiva da Lei de Defesa da Concorrência
nacional prevista no seu art. 1º.

•  Na Comunidade Européia:
A implantação de um sistema preventivo do controle de concentrações de empresas constitui a característica
mais importante do Regulamento (CEE) n.º 4064/891, pois tanto o setor privado como as empresas dos Estados-
membros passaram a ter a noção de quais operações deveriam ser notificadas à Comissão, afastando também a
situação dúbia que existia de uma mesma operação ter que se submeter a diferentes jurisdições, na hipótese de
seus efeitos repercutirem em mais de um Estado-membro da Comunidade Européia. Assim, o artigo 4º, n.º 1 do
regulamento consagra a obrigatoriedade da notificação prévia de uma concentração pelas partes intervenientes
na operação2.

Por outro lado, esta obrigatoriedade de notificação afasta-se da sistemática adotada no direito da concorrência
comunitário no que diz respeito aos acordos entre empresas (artigo 81º do Tratado). Com efeito, o Regulamento
n.º 17/62 não prevê a obrigatoriedade da notificação dos acordos, nem assinala qualquer multa na hipótese do
mesmo não ser comunicado à Comissão, embora a notificação nestes casos, geralmente evite o risco de multas
ou outras penalidades, se posteriormente o acordo for considerado contrário ao artigo 81º. Sob a égide do
regulamento, a Comissão está obrigada a observar um prazo estrito para a adoção de uma decisão, que deverá
ser definitiva (apesar de sujeita ao controle judicial), enquanto que sob a égide do artigo 81º, além de não
existirem prazos predeterminados, as decisões são sempre temporárias, podendo ser revistas a qualquer
momento.

Antes de ser efetuada a notificação, encontra-se consagrado o direito das partes e outros interessados diretos de
apresentarem um pedido solicitando a possibilidade de, antes da notificação, debaterem à título informal e
estritamente confidencial sobre o projeto de uma operação3. Este “debate” proporciona às partes e aos seus
advogados a oportunidade de obterem informalmente uma orientação sobre os temas que irão ter relevância na
apreciação da operação e ainda, no preenchimento do Formulário CO, como por exemplo no que diz respeito ao
cálculo do volume de negócios, mercados relevantes afetados, quotas dos mercados das partes ou dos seus
concorrentes, prazos, etc4. Podem utilizar este “debate” tanto para discutir aspectos procedimentais como para
determinar as informações requeridas para a notificação ou ainda, compreender quais os critérios que poderão
vir a possibilitar uma derrogação das regras de suspensão da operação5. Por outro lado, é através destes debates
que as partes podem inclusive chegar a um consenso com a Merger Task Force, no sentido de adequar as regras
dos seus acordos às exigências que o mercado poderá “efetuar”.

Esta obrigação de notificação prévia tem como efeito a suspensão da operação até que a Comissão se pronuncie
acerca da compatibilidade da operação com o mercado comum, consoante o n.º 1 do artigo 7º do Regulamento
(CEE) n.º 4064/89. Com as recentes alterações introduzidas pelo Regulamento (CE) n.º 1310/976, deixa de
constar o prazo de três semanas de suspensão, compatibilizando-se com a mudança que possibilita o alargamento

                                                
1 Regulamento (CEE) do Conselho n.º 4064 de 21 de Dezembro de 1989, publicado no JOCE n.º L 257, de 21.9.90, p.13, alterado pelo
Regulamento (CE) n.º 1310/97 do Conselho de 30.06.1997, publicado no JOCE n.º L 180, de 09.07.1997, p. 1.
2 Artigo 4º, n.º 1 do Regulamento (CEE) n.º 4064/89: as operações de concentração de dimensão comunitária abrangidas pelo presente
regulamento devem ser notificadas à Comissão no prazo de uma semana após a conclusão do acordo ou o anúncio de oferta pública de
aquisição ou de troca ou a aquisição de uma participação de controle. Esse prazo começa a contar a partir da data em que ocorra o primeiro
desses acontecimentos.
3 Cfr. Considerando 10 do Regulamento (CE) n.º 2367/90.
4 Aliás, esta prática tem sido cada vez mais incentivada pela própria Comissão, visando inclusive afastar o problema das notificações
incompletas, uma vez a dimensão e a complexidade de diversos casos que a Comissão irá apreciar significa que as informações a serem
apresentadas desde o início deverão ser completas e pormenorizadas. V. Relatório sobre a Política da Concorrência 1998, p. 64.
5 Segundo VAN BAEL e F. BELLIS, Competition Law of the European Community, 3rd Edition, CCH Europe, 1994, p. 491, estes “debates”
podem ocorrer mais do que uma vez, a proposta de notificação pode ser submetida aos comentários iniciais da Comissão, mesmo antes de
uma notificação formal seja feita, ou ainda, sem a identificação dos nomes das partes interessadas na operação.
6 Regulamento (CE) n.º 1310/97 do Conselho de 30.06.1997, publicado no JOCE n.º L 180, de 09.07.1997, p. 1.
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da primeira fase da análise de um projeto de operação de concentração7.

A suspensão se justifica pela própria natureza preventiva do regulamento, ou seja, preservar a utilidade da
decisão final da Comissão, evitando, assim, que uma operação venha a ser colocada em prática, comece a
produzir os seus efeitos jurídicos e, no futuro, venha a ser declarada incompatível com o mercado comum e com
o espaço econômico europeu.

As derrogações à esta suspensão ocorrem em duas hipóteses:

a) em se tratando de uma oferta pública de compra ou de troca que tenha sido notificada à Comissão, desde
que o adquirente não exerça os direitos de voto inerentes às participações em causa, ou os exerça apenas
tendo em vista proteger o pleno valor do seu investimento com base numa dispensa concedida pela
Comissão nos termos do n.º 48;

b) a pedido fundamentado da parte interessada, devendo a Comissão ter em conta, na análise deste pedido, os
efeitos que esta suspensão poderá produzir em uma ou mais das empresas em causa numa operação de
concentração ou em relação a terceiros, e a ameaça à concorrência colocada pela concentração9, como por
exemplo, na Decisão Kelt/American Express, na qual se discutia o caso de uma empresa em sérias
dificuldades financeiras que tentava uma reestruturação financeira, realizada por um sindicato de oito
bancos. Neste caso, a Comissão reconheceu que qualquer atraso nesta reestruturação financeira poderia
causar sérios prejuízos às partes interessadas e determinou a suspensão da operação10.

Ressalte-se que a redação deste dispositivo legal também foi alterada pelo Regulamento (CE) n.º  1310/97,
deixando de constar a necessidade da ocorrência de um prejuízo grave numa ou mais das empresas implicadas
na operação ou em terceiros, provavelmente pelos problemas de interpretação no que consistiria este “prejuízo
grave”. Ao invés disso, passou a constar a necessidade de fundamentação e os critérios que a Comissão deve ter
em conta ao apreciar o pedido: em primeiro lugar, os efeitos que a suspensão poderá produzir numa ou mais das
empresas em causa numa operação de concentração ou em relação a terceiros; em segundo lugar, a ameaça à
concorrência que pode ser colocada pela concentração. Ressalte-se ainda, que esta dispensa pode ser
acompanhada de condições e obrigações destinadas a assegurar condições de concorrência efetiva. Este pedido
pode ser requerido e concedido em qualquer tempo, quer antes da notificação, quer depois da transação.

O regulamento não institui como sanção a nulidade ou ainda a incompatibilidade com o mercado comum,
repercutindo os seus efeitos sobre a validade ou não da operação. Assim, a validade de qualquer transação em
que foi inobservada a obrigação de notificação prévia encontra-se vinculada à decisão da Comissão de
compatibilidade com o mercado comum, nos termos do artigo 6º, n.º 1, alínea b) ou do artigo 8º, nºs 2 ou 3, ou
ainda da presunção de compatibilidade nos termos do artigo 10º, n.º 611.

Encontram-se previstas ainda as seguintes sanções em se tratando de notificações:

a) omissão de notificação – artigo 14º, n.º 1, alínea a);
b) as partes dão indicações inexatas ou deturpadas aquando de uma notificação – artigo 14º, n.º 1, alínea b);

No que diz respeito à hipótese da uma notificação tardia, ou seja, fora do prazo, ela seria equivalente à hipótese
de omissão, aplicando-se portanto a sanção correlata. Na prática, o que se observa é que a Comissão não vinha
aplicado as coimas correspondentes sob o argumento da complexidade do Formulário CO e, ainda, que o escopo

                                                
7 A nova redação não deixa dúvidas quanto ao período em que a operação fica em suspenso: até a decisão de que a operação, apesar de
abrangida pelo regulamento, não suscita sérias dúvidas quanto a sua compatibilidade com o mercado comum e, portanto, não se opõe à
operação (artigo 6º, n.º 1, alínea b); ou a decisão de encerramento do processo declarando a compatibilidade da operação com o mercado
comum (artigo 8º, n.º 2); ou ainda, até a presunção de compatibilidade em razão da ausência de decisão da Comissão dentro dos prazos
assinalados pelo regulamento (artigo 10º, n.º 6). Assim, podemos concluir que se a decisão é tomada na primeira fase, a suspensão deverá
ocorrer por no mínimo um mês, a depender do tipo de decisão que irá ser tomada, face à nova possibilidade da Comissão adotar uma
decisão de compatibilidade nos termos do artigo 6º, n.º 1, alínea b) acompanhada de condições e obrigações, podendo ainda proceder a
análise das restrições acessórias neste mesmo período. Se entretanto, o processo seguir para uma segunda fase, ou em último caso, se a
Comissão deixar de tomar qualquer decisão e seja aplicada a presunção de compatibilidade do artigo 10º, n.º 6, o prazo de suspensão da
operação deverá se prolongar por mais quatro meses.
8 Cfr. artigo 7º, n.º 3 do Regulamento (CEE) n.º 4064/89.
9 Cfr. artigo 7º, n.º 4 do Regulamento (CEE) n.º 4064/89.
10 Cfr. Relatório sobre a Política da Concorrência 1991, p. 403.
11 Cfr. artigo 7º, n.º 5 do Regulamento (CEE) n.º 4064/89.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

BRASIL BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

53

do regulamento era inibir apenas a ausência de notificação. Entretanto, nas decisões mais recentes, observa-se a
aplicação de sanções pecuniárias, admitindo, todavia, a possibilidade de solicitação de uma derrogação das
mesmas. Evidentemente que se as empresas colocarem a concentração em vigor, o mesmo raciocínio ou
benevolência da Comissão já não é esperado. Uma situação de falta de notificação que resultou em uma nota de
acusação da Comissão foi no caso Telefónica e Sogecable na Espanha12, na qual as empresas em causa
consideraram que se tratava de uma operação de dimensão nacional e não notificaram a Comissão, mas apenas o
órgão competente espanhol, que terminou por autorizar a operação. Neste caso, a Comissão enviou uma nota de
acusação, nos termos do artigo 18º, pela omissão de notificação. As partes, terminaram por apresentar a
notificação, sem que houvesse a imposição de coimas. Mais recentemente, a Comissão aplicou à Samsung uma
coima no valor de 33.000 ecus relativamente à sua aquisição da AST Research Inc, pois apesar da operação ter
sido notificada em Abril de 1997, a Comissão obteve informações de que a Samsung já tinha adquirido o
controle da AST desde Janeiro de 1996 ou mesmo anteriormente a esta data13. Pode-se citar ainda a Decisão
(A.P. Moller) de 10.2.1999, onde esta empresa dinamarquesa deixou de notificar três operações de concentração
alegando que de acordo com a legislação do seu Estado-membro, nunca tinha sido obrigada a apresentar contas
consolidadas para a totalidade do grupo, e entendia, portanto, que não se tratava de operações de concentração
de dimensão comunitária. Não obstante, tendo em conta os princípios de base da legislação comunitária, tais
como a aplicabilidade direta dos regulamentos comunitários nos Estados-membros e o primado do direito
comunitário, é evidente que este argumento não prosperou e a empresa foi condenada a pagar 15.000 euros14 por
cada operação que deixou de ser notificada, e ainda 6.000 euros15 por mês para cada um dos seis, três e 20 meses
respectivamente, isto é, 174.000 euros16 relativamente a 29 meses total para as três operações. A Comissão
justificou ainda que estas sanções pecuniárias deveriam ser aplicadas, em especial, tomando em consideração a
ausência de notificação e a realização das operações sem a autorização da Comissão, que duraram
significativamente. Acrescente-se que para a Comissão, uma empresa multinacional como a A.P. Moller, cujos
erros constituíam um caso claro de negligência qualificada, que não poderia ser ignorada e, por isso, a Comissão
tinha o dever de impor o princípio básico de que se deve evitar que as empresas realizem concentrações
abrangidas pelo âmbito do regulamento das concentrações, sem apresentar as notificações apropriadas e deve,
por conseguinte, utilizar os poderes que lhe são conferidos pelo regulamento para o efeito17.

•  Conclusões:

Seria salutar a instituição de um regime de notificação prévia no Brasil com a suspensão dos efeitos da operação,
como forma de salvaguardar o resultado final de uma decisão que viesse a ser tomada. Este sistema deveria ser
rigoroso, com possíveis derrogações, mas também sujeita a sanções pecuniárias pelo seu descumprimento. Por
outro lado, a realização dos debates prévios também revela-se, de uma forma geral, um procedimento vantajoso,
pois permite as partes adaptarem o seu acordo às exigências do mercado, viabilizando a decisão de autorização e
economizando os custos de um processo tanto para as partes como para as secretarias (CADE, SDE e SEAE)
envolvidas na análise de atos de concentrações de empresas no Brasil.

3. Do conceito de operação de concentração

•  No Brasil:
O segundo problema que poderíamos destacar refere-se ao que se entende como ato de concentração no Brasil.
O artigo 54 § 3º da Lei de Defesa da Concorrência nacional estabelece que se incluem 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 forma de agrupamento
societário, que implique participação de empresa ou grupo de empresas resultante em 20% (vinte por cento) de
um mercado relevante ou em que qualquer dos participantes tenha registrado faturamento bruto anual no último
balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).

                                                
12 Cfr. Relatório sobre a Política da Concorrência 1996, p. 64.
13 Cfr. Decisão Samsung/AST, de 18.2.1998, JO L 225, de 26.8.1999. Neste caso, a Samsung reconheceu que tinha desrespeitado o
regulamento, embora não intencionalmente, motivo que foi levado em conta pela Comissão para a imposição da coima, apesar de que a
mesma tenha ponderado que a infração abrangeu um período considerável, e em se tratando de uma grande empresa que desenvolve
importantes atividades a nível europeu, era de esperar que a Samsung tivesse conhecimento das regras comunitárias em matéria de controle
de operações de concentração.
14 Aproximadamente R$ 28.900,00 em 01.11.1999.
15 Aproximadamente R$ 11.560,00 em 01.11.1999.
16 Aproximadamente R$ 335.236,00 em 01.11.1999.
17 V. Decisão A.P. Moller, de 10.2.1999, JO L 183, de 16.7.1999.
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O conceito-chave encontrado sob a perspectiva do direito de defesa da concorrência brasileiro portanto, é a
concentração do poder econômico. Neste ponto podemos traçar a primeira diferenciação em relação ao Direito
Comunitário, onde o conceito-chave que determina a existência ou não de uma operação de concentração é o
controle18. A doutrina e a jurisprudência brasileira, em geral, têm interpretado o conceito de poder econômico
como a faculdade de agir e influir no mercado relevante independentemente dos outros operadores econômicos,
aproximando-se bastante do conceito de posição dominante utilizado em Direito Comunitário da
Concorrência19. Esta interpretação ampla, no entanto, tem levantado algumas dúvidas, pois inclui no âmbito
deste conceito qualquer espécie de ato, sem ter em conta a necessidade de uma alteração duradoura nas
estruturas das empresas integrantes do ato ou a unificação do centro de decisão, circunstâncias estas que
caracterizariam um ato de concentração. Com efeito, a simples concentração de poder econômico que não
implique um aumento de poder mercado, ou ainda a unificação do controle, não deveria estar sujeita à
autorização, uma vez que, em princípio, não traz qualquer dano às relações concorrenciais. Este dispositivo legal
possibilita abranger também os acordos entre empresas que mantêm a sua independência jurídica e que estariam
fora do alcance do controle estrutural, além de concentrações entre empresas que não implicam alteração da
estrutura do mercado, aumento ou reforço de uma posição dominante que eventualmente possam deter no
mercado. Com isso, existe uma sobrecarga do CADE e a subutilização dos seus recursos, ao apreciar operações
de menor porte ou relevância, em vez de dedicar-se àquelas operações que realmente interessariam à estrutura
concorrencial do mercado.

Por outro lado, através desta fórmula generalista, os atos de concentração encontram-se sujeitos às mesmas
regras de apreciação que outros atos ou acordos entre empresas que tenham por objeto ou efeito a cooperação ou
que não impliquem concentração econômica em sentido estrito. Resgatam-se, portanto, os mesmos problemas
que a Comunidade Européia enfrentou antes da aprovação do Regulamento (CEE) n.º 4064/89, quando se
discutia a pertinência da aplicabilidade do artigo 81º ou do artigo 82º do Tratado CE às operações de
concentração.

No caso comunitário, naquela altura, sequer havia no Tratado CE uma definição de ato de concentração,
encontrando-se regulamentadas apenas as concertações empresariais20 e os casos de abuso de posição
dominante21. Na lei brasileira, contrariamente, encontramos a definição do que seja um ato de concentração para
fins de controle. A crítica que aqui se faz está relacionada, em primeiro lugar, com a ausência de uma separação
clara entre o controle das estruturas e controle dos comportamentos; e em segundo lugar, com os critérios de
apreciação dos atos, pois não se pode pretender que problemas relacionados com o comportamento das empresas
no mercado sejam apreciados da mesma maneira que os problemas relacionados com a estrutura dos mercados.

Com efeito, seguindo a sistemática do artigo 54 da Lei n.º 8.894/94, as regras de apreciação, em se tratando de

                                                
18 Apesar de a SEAE hoje no seu Guia para Análise Econômica dos Atos de Concentração, p. 4, já destacar a importância do conceito de
controle.
19 Neste sentido ver NEIDE MALARD, Integração de empresas: concentração, eficiência e controle, RevIBRAC, Novembro/1994, São
Paulo, p. 55, PEDRO DUTRA, A Concentração do Poder Econômico, aspectos jurídicos do artigo 54 da Lei 8.8894/94, RevIBRAC, n.º 8,
1996, p. 6 e LÚCIA SALGADO, A Economia Política da Ação Antitruste - O Debate Conceitual e Um Exercício para o Caso Brasileiro,
Editora Singular, São Paulo,1997, p. 182. Com um posicionamento contrário ver VARELLA BRUNA, O Poder Econômico, Ed. Revista dos
Tribunais, São Paulo, 1997, pp. 114/115.
20 Art. 81º, nº1, do Tratado CE. São incompatíveis com o mercado comum e proibidos todos os acordos entre empresas, todas as decisões
de associações de empresas e todas as práticas concertadas que sejam susceptíveis de afetar o comércio entre os Estados-membros e que
tenham por objetivo ou efeito impedir, restringir ou falsear a concorrência no mercado comum, designadamente as que consistam em:
a) Fixar, de que forma direta ou indireta, os preços de compra ou de venda ou quaisquer outras condições de transação;
b) Limitar ou controlar a produção, a distribuição, o desenvolvimento técnico ou os investimentos;
c) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso de prestações equivalentes, colocando-os, por esse fato, em

desvantagem na concorrência;
d) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros contraentes, de prestações suplementares que, pela sua natureza

ou de acordo com os usos comerciais, não têm ligação com o objeto desses contratos.
21Art. 82º, 1ª parte, do Tratado CE: É incompatível com o mercado comum e proibido, na medida em que tal seja susceptível de afetar o
comércio entre os Estados-membros, o fato de uma ou mais empresas explorarem de forma abusiva uma posição dominante no mercado
comum ou numa parte substancial deste. Estas práticas podem, nomeadamente, consistir em:
a) Impor, de forma direta ou indireta, preços de compra ou de venda ou outras condições de transação não eqüitativas;
b) Limitar a produção, a distribuição ou o desenvolvimento técnico em prejuízo dos consumidores;
c) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso de prestações equivalentes, colocando-os, por esse fato, em

desvantagem na concorrência;
d) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros contraentes, de prestações suplementares que, pela sua natureza

ou de acordo com os usos comerciais, não têm ligação com o objeto desses contratos.
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cooperação ou concentração, irão ser sempre as mesmas, quais sejam, as do § 1º, como se verificou no A.C. n.º
08012.007.871/97-79 (Becker Holding/Eldorado Automotiva) 22. Neste caso, a operação consistia em uma
associação «joint venture» entre a Becker Holding e a Eldorado, especialmente constituídas para criarem uma
terceira empresa, a Becker Eldorado Indústria e Comércio Ltda., na qual as sócias participariam com 60% e 40%
tendo em vista a produção de 90.00 painéis/ano para o modelo Astra da General Motors, e 70 mil painéis/ano
para o modelo Classe A da Mercedes-Benz. Esta operação foi submetida à apreciação do CADE, uma vez que a
Becker Holding do Brasil era uma empresa subsidiária do grupo norte-americano Becker Group Inc., sendo a
totalidade das suas quotas detida pela subsidiária européia do conglomerado Becker Group Europe e portanto foi
verificado um faturamento anual da ordem de US$ 1,2 bilhões de dólares. Neste caso, era nítida a ausência de
concentração de poder econômico, revelando-se uma verdadeira cooperação empresarial. Fatores como
autonomia econômica da joint venture, coordenação de comportamento concorrencial entre a joint venture e as
sociedades-mães ou a possibilidade de eliminação da concorrência potencial, que teriam relevância sob a égide
do artigo 2º, n.º 4 do Regulamento (CEE) n.º 4064/89, não foram avaliados. Aliás, a investigação foi centrada
em fatores apenas referentes às concentrações, sem se ter em conta que aquela joint venture estava sendo criada
com o objetivo único de cooperação empresarial, e esta cooperação é que deveria ter sido investigada e não
apenas se o ato traduziria, segundo a SEAE, na «criação ou elevação do poder de mercado», ou segundo a SDE,
em «alteração da estrutura do mercado relevante em análise».

Pode-se justificar que uma operação desta natureza tivesse interesse em ser aprovada em razão dos benefícios
correspondentes à entrada de uma nova tecnologia no País, mas não existem quaisquer indícios de que esta nova
tecnologia seria acessível aos concorrentes efetivos ou potenciais. Pelo contrário, a SDE reconheceu no seu
parecer que a prática das grandes montadoras no mercado: quando elas mesmas não fabricam as peças,
«preferiram adquirir o sistema completo, o que acaba gerando um segundo nível de fornecimento, representado
por inúmeras empresas dedicadas à produção de componentes acessórios usados na montagem das autopeças
plásticas. Desta forma, há uma tendência mundial de especialização tanto entre os fornecedores diretos das
grande montadoras, quanto entre as empresas dedicadas ao subfornecimento». Ora, esta tendência poderia
constituir um obstáculo à entrada de novos concorrentes. O Relator terminou por concluir que o ato não
acarretaria nenhum tipo de concentração no mercado relevante de autopeças e autorizou a operação sem
restrições. Não cabe aqui discutir ou criticar a pertinência ou não da decisão de autorização mas, como já
afirmado, parece ser bastante duvidoso que sejam utilizados os critérios valorativos para o exame de um ato de
concentração e não de uma cooperação empresarial, que parecia ser o caso do processo. Aliás, parece não haver
um grande consenso da forma como as joint ventures devem ser tratadas no Brasil, citando-se como exemplo o
célebre caso das cervejas (a proposta de criação de uma joint venture entre a Brahma e a Miller23, assim como
entre a Antartica e Anheuser-Bush24), em que apesar de serem operações aparentemente semelhantes, o CADE
tomou decisões díspares nas duas situações25 26. Isto porque não existe uma linha muito clara a dividir
cooperação de concentração, nem tampouco uma orientação do CADE neste sentido, o que pode gerar alguma
insegurança jurídica ao operador econômico no caso concreto.

Por outro lado, esta situação cria um grande problema para as empresas: a necessidade de notificar qualquer
espécie de acordo que atinja os limiares estabelecidos no § 3º do art. 54 e que nem sempre implicam uma
alteração da estrutura da empresa ou a unificação do controle. Além da sobrecarga do CADE, os custos que uma
notificação implica (além das inevitáveis despesas com advogados), terminam, por vezes, por retirar o interesse
de uma empresa em proceder uma determinada operação que poderia ser interessante para a economia do País.
Neste aspecto, a Lei de Defesa da Concorrência necessitaria de uma reforma, no sentido de buscar separar os
atos que implicam alteração na estrutura das empresas e os que dizem respeito ao comportamentos das empresas
no mercado, estabelecendo procedimentos de análise diferenciados e mais úteis para cada espécie.

                                                
22 V. A.C. n.º 08012.007.871/97-79, de 15.7.1998 (Becker Holding do Brasil Ltda. e Eldorado Automotiva Ltda.), pp. 91/97.
23 V. A.C. n.º 58/95, de 11.06.1997 (Companhia e Cervejaria Brahma, Miller Brewing Company e Miller Brewing M1855).
24 V. A.C. n.º 83/96, de 18.6. e 23.7.1997 (Cia. Antartica Paulista e Anheuser-Bush International Inc).
25 Pode-se argumentar que eram casos diferentes, que iriam produzir efeitos diversos no mercado brasileiro da cerveja e, por este motivo, a
operação entre a Brahma e a Miller foi aprovada sob rigorosas condições, enquanto que a realizada entre a Antartica e Anheuser-Bush foi
proibida, tendo posteriormente o pedido de reapreciação sido autorizado, mas também sob condição resolutiva. No entanto, o que se
questiona é a inexistência de uma orientação ou de critérios de apreciação definidos que possam orientar o operador econômico.
26 V. neste sentido o A.C. n.º 119/97, de 22.10.1997 (Henkel S/A e Lord Industrial): “embora a presente operação tenha sido definida como
uma ‘joint venture’, não há na nomenclatura societária legal uma definição clara e universal para esse tipo de associação (…) no entanto,
do ponto de vista da defesa da concorrência, a ‘joint venture’ de prazo indeterminado em nada se diferencia de uma fusão plena por
aquisição ou incorporação”. Verifica-se portanto, que não existe muita clareza tanto no tratamento jurídico, como no uso do termo técnico
no Brasil.
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Equivocado também o dispositivo que cria a presunção de que a simples detenção de 20% de participação em
um mercado relevante configura a existência de uma posição dominante, que ainda determina a obrigatoriedade
de notificação de qualquer operação em que uma das partes detenha 20% de participação do mercado. Em
primeiro lugar, a doutrina hoje já admite que a participação no mercado não constitui o indicador exclusivo da
existência de posição dominante, mas apenas um dado auxiliar em qualquer análise de mercado. Acrescente-se
ainda, que a simples detenção de poder econômico ou de uma posição dominante não constitui, em si, uma
violação às regras da concorrência. O que a lei não deve tolerar e deve procurar reprimir, em se tratando de
comportamentos, é a sua utilização abusiva. Por este motivo, não se pode entender que a lei estabeleça um
percentual de 20% como sendo indicativo de que uma empresa que possua uma participação no mercado deste
montante venha a causar prejuízos ao mercado e, principalmente, sem efetuar qualquer distinção entre as
características peculiares de cada mercado. Em segundo lugar, ao exigir que qualquer operação em que uma das
empresas detenha uma participação de 20% tenha que ser notificada cria-se uma situação em que a simples
aquisição de uma pequena empresa sem qualquer relevância no mercado por uma empresa de maior porte tenha
que ser notificada, ensejando a subutilização dos órgãos encarregados da defesa da concorrência nacional27.

•  Na Comunidade Européia:
O modelo comunitário neste ponto é bastante diferenciado do brasileiro, pois o artigo 3º do Regulamento n.º
4064/89 traz uma noção bastante extensa, e ao mesmo tempo bastante clara28 do que se considera uma operação
de concentração, pois tenta abranger todos os instrumentos, jurídicos ou não, que tenham como objetivo ou
resultado a concentração de poder econômico, e impliquem uma modificação duradoura na estrutura das
empresas29.

O n.º 1 do artigo 3º dispõe que se realiza uma operação de concentração:

a) quando duas ou mais empresas anteriormente independentes se fundem;
ou
b) quando:
- uma ou mais pessoas, que já detêm o controle de pelo menos uma empresa
ou
- uma ou mais empresa
adquirem direta ou indiretamente, por compra de partes de capital ou de elementos do ativo, por via contratual
ou por qualquer outro meio, o controle conjunto ou de partes de uma ou de várias empresas.

A terceira hipótese de concentração prevista é a criação de uma joint venture que desempenhe de forma
duradoura todas as funções de uma entidade econômica autônoma, consoante a nova redação do n.º 2 do artigo
3º do Regulamento (CEE) n.º 4064/8930.

A primeira noção que o dispositivo legal utiliza é a de fusão, e em se tratando de direito comunitário, o seu
conceito deve ser buscado nas suas fontes, in casu, na 3ª Directiva de 9 de Outubro de 197831. Exige-se também
que estas empresas sejam independentes antes da operação, o que quer dizer que deve inexistir qualquer fato que
enseje a existência de controle de uma empresa em relação a outra.

Esta noção de controle está definida no artigo 3º, n.º3, consiste na possibilidade do exercício de uma influência
determinante sobre a atividade de uma empresa, decorre dos direitos, contratos, ou outros meios, que o
conferem isoladamente, ou conjuntamente, e nomeadamente, dos direitos de propriedade ou de uso ou de fruição
sobre a totalidade ou parte dos ativos de uma empresa, e dos direitos ou contratos que conferem uma influência
determinante na composição, nas deliberações ou nas decisões dos órgãos de uma empresa (ou seja,
                                                
27 Aliás, esta é uma situação comum no Brasil, pois um dos instrumentos mais utilizados pelas empresas estrangeiras para entrarem no
mercado nacional, como informa o Relatório Anual do CADE, 1998/1999, pp. 78/79.
28 Além de ter sido publicada uma Comunicação Orientadora neste sentido. Ver JO C 66 de 2.3.1998, p. 5
29 Neste sentido, ver o Considerando 5, que destaca como principal objetivo do regulamento evitar que o processo de reestruturação
industrial, encorajado pela integração progressiva dos mercados dos Estados-membros, não acarretasse «um prejuízo duradouro para a
concorrência».
30 Consoante a alteração introduzida pelo Regulamento n.º 1310/97, o artigo 3º, n.º 2 passa também a ser aplicado à joint venture
concentrativa (que passa a ser chamada de empresa comum ou joint venture que desempenhe de forma duradoura todas as atividades de
ume entidade econômica autônoma), mesmo que implique na coordenação do comportamento concorrencial das empresas em causa, sendo
a apreciação da coordenação efetuada sob o regulamento das concentrações, sendo utilizados os critérios de análise não apenas do artigo 2º,
nºs 1 e 2, mas também os critérios do artigo 81º, n.º 3 do Tratado CE.
31 Publicada no JO L 295, de 20.10.1978.
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participações majoritárias, direitos de veto ou de convenções de afiliação, etc). Estes elementos, porém, são
apenas indicativos, ou seja, a sua presença poderá ou não determinar a existência de controle, e deverá ser
analisada em conjunto com todas as circunstâncias legais e de fato do caso.

O controle pode ser adquirido pela pessoa ou pessoas, ou pelas empresas, que sejam titulares desses direitos ou
beneficiárias desses contratos, ou que tenham o poder de exercer os direitos deles decorrentes32. Este controle irá
incidir sobre o conjunto ou partes de uma ou de várias outras empresas33. A aquisição do controle pode ser em
conjunto ou em partes.

Sobre a necessidade do exercício efetivo do controle, o dispositivo legal não faz qualquer exigência. Deixa claro,
entretanto, que deste controle deverá decorrer (tendo em conta as circunstâncias de fato e de direito) a
possibilidade de exercer uma influência determinante sobre a atividade da empresa, podendo ser exercido de
forma exclusiva ou conjunta. Verifica-se, portanto, que o regulamento ultrapassa uma visão excessivamente
pragmática, e centra-se sobre os aspectos econômicos da operação, ou seja, nos seus efeitos, independentemente
dos meios utilizados para atingir aquele fim.

No que diz respeito à via contratual, a mesma deve ser compreendida como um reenvio a outras convenções,
obviamente que não presidam a uma fusão, uma cessão de participação ou uma compra de ativos, pois estes
casos já se encontram regulamentados, inexistindo razão para uma ressalva expressa na lei.

No caso de concentrações no seio de um grupo, discute-se se a exigência de autonomia anterior estaria
preenchida. Esta distinção é importante, porque se as empresas já tinham uma relação de dependência e
subordinação a uma sociedade-mãe, estas operações ficariam fora da égide do regulamento, pois não
implicariam em qualquer modificação da estrutura do mercado. A doutrina, neste ponto, encontra-se dividida.
Alguns autores entendem que a este tipo de operação se deveria aplicar o mesmo raciocínio aplicado aos acordos
firmados dentro de um grupo e, portanto, não se deveria se falar em concentração de empresas. Outro setor da
doutrina posiciona-se em sentido contrário, alegando que nem sempre o fato de uma empresa integrar um grupo
significa que não tenha autonomia econômica na tomada de suas decisões perante o mercado. A conclusão mais
prudente é da necessidade de se estabelecer o controle prévio destas operações (mesmo que através de
notificações simplificadas) e, se as mesmas implicarem apenas uma mera arrumação do grupo, sem caráter de
concentração, a Comissão deverá optar por uma decisão de não aplicabilidade do regulamento. O que não se
pode pretender, entretanto, é que este tipo de operação escape ao controle prévio, pois violaria todo o espírito do
regulamento fundado na obrigatoriedade da notificação e no princípio do one stop shop ou do interlocutor
único34.

Aliás, as únicas exceções admitidas estão claramente delimitadas no artigo 3º, n.º 5 do regulamento:

a) quando realizada por quaisquer instituições de crédito, instituições financeiras ou companhias de seguros
cuja atividade normal englobe a transação e negociação de títulos por conta própria ou de outrem. Neste
caso foram impostas duas condições: a primeira, de que esta detenção seja apenas a título temporário,
devendo estas participações serem vendidas no prazo máximo de um ano a contar da data da aquisição,
admitindo o regulamento, entretanto, a possibilidade excepcional de prorrogação deste prazo; a segunda
condição é de que não sejam exercidos os direitos de voto inerentes a essas participações, com o objetivo de
determinar o comportamento concorrencial da referida empresa ou desde que apenas exerçam tais direitos
voto com o objetivo de preparar a alienação total ou parcial da referida empresa, ou do seu ativo, ou a
alienação dessas participações35;

b) quando o controle for adquirido por uma pessoa mandatada pela autoridade pública por força da legislação
de um Estado-membro sobre liquidação, falência, insolvência, cessação de pagamentos, concordata, ou
qualquer outro processo análogo36;

c) quando as operações financeiras referidas na alínea b) do n.º 1 forem realizadas por sociedades de

                                                
32 V. artigo 3º, n.º 4 do Regulamento (CEE) n.º 4064/89.
33 V. artigo 3º, n.º 1, ibid.
34 O princípio do sistema do balcão único ou interlocutor único «one stop shop» ou «guichet unique», significa que a Comissão é a única
autoridade competente para conhecer as operações de concentrações de empresas que atinjam um determinado limiar. Traz consigo, além
da garantia da segurança jurídica ao evitar decisões contraditórias e conflitos de competência entre a Comissão e as autoridades nacionais,
um tratamento rápido dos projetos apresentados à sua jurisdição.
35 V. artigo 3º, n.º 5, alínea “a” do Regulamento (CEE) n.º 4064/89.
36 V. artigo 3º, n.º 5, alínea “b”,  ibid.
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participação financeira referidas no n.º 3 do artigo 5º da Quarta Diretiva relativa às contas anuais de certas
formas de sociedades37. Essas tomadas de participação, entretanto, devem obedecer à condição de que o
direito de voto correspondente às partes detidas, exercido designadamente através da nomeação dos
membros dos órgãos de direção e fiscalização das empresas em que detêm participações, ou seja
exclusivamente para manter o valor integral desses investimentos e não para determinar direta ou
indiretamente o comportamento concorrencial dessas empresas38. A imposição destes limites tinha por
intuito limitar os estabelecimentos bancários à sua atividade normal e evitar a constituição de grupos
industriais dominados pelos bancos.

Para uma operação de concentração estar sob a égide do Regulamento (CEE) n.º 4064/89, além de estar
enquadrada no conceito do artigo 3º, deverá ainda possuir dimensão comunitária, obedecendo os parâmetros
definidos no artigo 1º. A grande importância deste dispositivo é que o mesmo estabelece, à partida, os limites de
competência entre as autoridades nacionais e a autoridade comunitária. Estes limites se fundam em critérios
quantitativos, que exprimem o poder econômico e financeiro global das empresas participantes, o seu nível de
atividade na Comunidade (limiar de volume de negócios realizado a nível comunitário) e o caráter transnacional
da operação39.

No que diz respeito ao poder econômico e financeiro a nível global, o montante do volume de negócios total
realizado em escala mundial pelo conjunto das empresas em causa deve ser superior a 5 mil milhões de ecus. No
que diz respeito ao seu nível de atividade dentro da Comunidade, o montante do volume de negócios total
realizado individualmente por pelo menos duas das empresas em causa deve ser superior a 250 milhões de ecus,
a menos que cada uma das empresas em causa realize mais de dois terços do seu volume de negócios total na
Comunidade em um único Estado-membro, o que caracterizaria o caráter transnacional da operação40. São
critérios cumulativos, ou seja, para a operação estar submissa ao controle comunitário, as três hipóteses devem
estar presentes, o que afasta a possibilidade da Comissão vir a intervir em operações que não tenham relevância,
como por exemplo, se uma grande empresa ou grupo de empresas adquire um pequeno distribuidor. Isto não
significa, entretanto, que uma operação deste tipo não teria grande relevância a nível comunitário para o Direito
da Concorrência, mas não interessaria ao controle das concentrações e sim, eventualmente, ao controle de
condutas, sob a égide das regras do Tratado CE.

A última hipótese prevista foi acrescentada recentemente pelo Regulamento (CE) n.º 1310/97, e estabelece que
se uma operação de concentração não atingir os limiares estabelecidos no n.º 2, também poderá ter dimensão
comunitária: quando o montante do volume de negócios total realizado à escala mundial pelo conjunto das
empresa em causa for superior a 2.500 milhões de ecus; ou quando o volume de negócios total realizado pela
totalidade das empresas em causa em cada um de pelo menos três Estados-membros for superior a 100 milhões
de ecus. Com esta alteração, muitas operações que apesar de possuírem uma importância significativa a nível
comunitário, não tinham a dimensão requerida para notificar a Comissão e atingiam mais de um Estado-membro,
foram beneficiadas. Com efeito, sob a regra anterior, as empresas em causa eram obrigadas a proceder múltiplas
notificações em diferentes legislações, com diferentes procedimentos, correndo o risco de incorrer em decisões
contraditórias ou conflitantes.

•  Conclusões:

Neste ponto, a conclusão a que se chega é que a lei de defesa da concorrência brasileira não define de forma
clara o que seja um ato de concentração, e termina por abrigar em um mesmo conceito tanto os acordos entre
empresas com objetivos únicos de cooperação como as operações que realmente implicam uma concentração
empresarial.

Acrescente-se que nem sempre os critérios utilizados para a apreciação das concentrações são eficazes para a
apreciação dos acordos entre empresas, inclusive porque existem determinados tipos de acordos de cooperação
empresarial (por exemplo, investigação e desenvolvimento, know-how, franquias, etc) que devem estar

                                                
37 V. Quarta Diretiva n.º 78/660/CEE do Conselho de 25.7.1978 relativa às contas anuais de certas formas de sociedade, JOCE n.º L 222 de
14.8.1878, p. 11, com a última redação dada pela Diretiva n.º 84/569/CEE, JOCE n.º L 314 de 4.12.1984, p. 28.
38 V. artigo 3º, n.º 5, alínea c) do Regulamento (CEE) n.º 4064/89.
39 Para o cálculo do volume de negócios, favor consultar o artigo 5º do Regulamento (CEE) n.º 4064/89 e ainda a Comunicação da
Comissão relativa ao cálculo do volume de negócios para efeitos do Regulamento (CEE) n.º 4064/89, in JO C 66, de 2.3.1998, p. 5.
40 Cfr. artigo 1º, n.º 2, alíneas a) e b) do Regulamento (CEE) n.º 4064/89.
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submetidos a um regime mais benéficos, enquanto que a análise das concentrações deve ser efetuada de maneira
mais rigorosa, pois implica a alteração permanente da estrutura do mercado. Deve-se buscar ainda uma
distinção, e ao mesmo tempo uma clarificação do tratamento entre as joint ventures que tenham uma natureza
concentrativa e as joint ventures que tenham uma natureza cooperativa, pois são operações que causam efeitos
diferenciados no mercado e, portanto, deverão ser submissas a regras de apreciação diferenciadas.

Da mesma forma, o percentual de 20% não constitui indicativo de existência de posição dominante, devendo o
mesmo ser alterado para um percentual mais elevado, o que possibilitará que o CADE venha a tratar realmente
dos casos que sejam relevantes para a estrutura do mercado nacional. Na Comunidade Européia, a prática
decisória da Comissão tem demonstrado que a simples detenção de uma participação no mercado de até 50%
não pressupõe a existência de uma posição dominante.

Por outro lado, o CADE, no seu Relatório Anual 1998/1999, informa que a maioria dos casos (63%)
apresentados preenche o critério do faturamento, e em apenas 24% dos casos os dois critérios se aplicam, ou
seja, uma das requerentes ou o grupo a que pertence apresenta faturamento bruto anual superior a R$ 400
milhões e ainda detém uma participação de 20% do mercado. No total dos casos notificados em 1998, 95%
foram aprovados sem restrições41. Destes dados estatísticos podemos verificar que existe efetivamente a
necessidade de uma revisão dos limiares de jurisdição do CADE, que deverão ser aumentados, possibilitando
que a autarquia venha se ocupar apenas de operações que realmente possuam algum interesse relevante para a
estrutura do mercado nacional. O ideal será buscar, a partir da prática decisória do CADE entre os anos de 1995
e 1999, um novo valor no que diz respeito ao faturamento anual, que reflita a realidade econômica do mercado
brasileiro. No que diz respeito ao percentual de participação no mercado, este também deverá ser elevado e
constituir um dado cumulativo, ou seja, deverá ser utilizado conjuntamente com o critério do faturamento anual,
pois, como já defendido, nem sempre a detenção de uma determinado montante de quotas em um determinado
mercado indica a inexistência ou probabilidade de prejuízos às relações concorrenciais.

4. A possibilidade de uma notificação simplificada:

•  No Brasil:
Indiscutível que existem determinados tipos de atos de concentração que não acarretam grandes prejuízos ou
implicam um aumento relevante de concentração no mercado, e por estes motivos poderiam estar subordinados a
uma notificação simplificada. Na prática brasileira, contrariamente ao movimento de simplificação de
procedimentos que se observa em outros ordenamentos jurídicos, o que se verifica é a sua complicação, pois,
atualmente, além das informações requeridas pelo CADE na Portaria n.º 15/98, a SEAE publicou recentemente a
Portaria n.º 39/9942, adotando o Guia para Análise Econômica dos Atos de Concentração, acompanhado de dois
questionários, aos quais podem ainda ser acrescentadas outras informações adicionais que venham a ser
solicitadas no decorrer da análise. Estas informações somam-se àquelas que já constam no requerimento de
autorização a ser apresentado perante a SDE, o que contraria o bom senso.

•  Na Comunidade Européia:
A possibilidade de se fazer uma notificação simplificada, as chamadas wavers, está prevista na Seção C do
Formulário CO relativo à notificação de uma operação de concentração, nos termos do Regulamento (CE) n.º
4064/89, que admite esta possibilidade nos casos em que uma empresa comum não possua quaisquer atividades
reais ou previstas ou possua atividades “de minimis” no território do espaço econômico europeu (EEE). Estes
casos ocorrem quando o controle conjunto é adquirido por duas ou mais empresas e se:

(i) o volume de negócios da empresa comum e/ou o volume de negócios das atividades transferidas for
inferior a 100 milhões de ecus no território do EEE, e

(ii) o valor dos ativos transferidos para a empresa comum for inferior a 100 milhões de ecus no território do
EEE.

Nestes casos, se as empresas considerarem que a operação a notificar satisfaz estas condições, pode explicar este
fato na sua notificação e solicitar que a Comissão as dispense da obrigação de apresentar uma notificação
completa nos termos do n.º 2 do artigo 3º do Regulamento de execução, e que lhe permita notificá-la de uma

                                                
41 Dados constantes no Relatório Anual do CADE, 1998/1999, p. 77 e p. 80.
42 Portaria n.º 39, de 29 de Junho de 1999, publicada no DOU de 1.07.99, Seção I, p. 49.
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forma simplificada. Os dados que poderão ser eliminados estão explicitados na alínea c) da seção C do
Formulário CO.

Este procedimento é de corrente utilização pela Comissão, pois a maioria das operações notificadas atualmente
correspondem a este perfil. Desta forma, evita-se a sobrecarga da Merger Task Force em apreciar operações de
minimis, e ainda das partes, de procederem o preenchimento total do Formulário com informações
excessivamente complexas e desnecessárias.

•  Conclusões:

No caso brasileiro, em primeiro lugar, deveria ser adotado um procedimento uniforme de notificação dos atos de
concentração de empresas, evitando a realização de diversos pareceres pelas diferentes Secretarias atuantes, e a
morosidade que um sistema deste tipo acarreta. Ao mesmo tempo, seria também salutar a definição de uma
regime de notificação simplificado a ser aplicado às operações de minimis, respeitados os limites legais
estabelecidos43. Em tal hipótese, as regras também deveriam ser claras e condizentes com a realidade brasileira.

5. Possibilidade negociação das condições de um ato de concentração com a autoridade de defesa da
concorrência nacional

•  No Brasil:
Devemos ainda destacar o procedimento adotado pelo CADE no que diz respeito a tomada de decisão de
autorização acompanhada por Compromisso de Desempenho. Com efeito, poderá ocorrer que o ato de
concentração apresente os efeitos anticoncorrenciais previstos no caput do art. 54, mas não preencha as
condições do seu § 1º. Neste caso, em princípio, a hipótese seria de reprovação do ato. Dizemos em princípio,
pois se o CADE vier a constatar que as eficiências do § 1º poderão ser alcançadas mediante compromissos, esta
solução irá se revelar menos prejudicial para as partes e para terceiros do que uma desconstituição do ato. Nestes
casos, o CADE poderá determinar os compromissos que julgar necessários para atingir os objetivos do § 1º.
Aliás, o art. 7º, inciso XII, estabelece como competência do Plenário do CADE a apreciação dos atos ou
condutas, sob qualquer forma manifestados, sujeitos à aprovação nos termos do art. 54º, fixando compromisso
de desempenho, quando for o caso.

Na determinação destes compromissos encontramos grandes diferenças entre as condições negociadas à nível de
direito comunitário e as que são impostas no Brasil. Com efeito, a prática do CADE é decidir unilateralmente as
condições ou obrigações que deverão constar no Compromisso e só posteriormente, quando da decisão do ato de
concentração é que as partes requerentes são informadas do seu teor. Este tipo de procedimento merece críticas,
pois além de não se vislumbrar a manifestação da vontade das partes, não existe muita certeza se aquelas
condições impostas poderão realmente ser cumpridas pelas empresas e, portanto, se realmente terão qualquer
eficácia44, o que por si só já compromete a finalidade do instituto. É claro que sempre existe a possibilidade das
partes requerentes optarem por não assinar o termo de compromisso, e assim estarem manifestando a sua
vontade. Todavia, seguramente não estaria sendo concretizado o objetivo maior da própria natureza do
Compromisso de Desempenho e ainda do próprio sistema de defesa da concorrência.

•  Na Comunidade Européia:
Na Comunidade Européia, observa-se que a Comissão tem uma declarada preferência pelas decisões de
compatibilidade acompanhadas de compromissos e obrigações. Com efeito, se a Comissão constata que a
operação notificada é abrangida pelo Regulamento (CE) n.º 4064/89 (isto é, constitui uma operação de
concentração e possui dimensão comunitária), ela dispõe de um prazo de mês para tomar a decisão preliminar,
que pode ser prolongado até 6 semanas, se for efetuado um pedido de reenvio por um Estado-membro (artigo 9º,
n.º 2), ou ainda, se depois da notificação de uma operação de concentração, as empresas em causa apresentarem

                                                
43 Ou seja, evitando situações de duvidosa constitucionalidade como a do artigo 7º da Portaria n.º 15/98 do CADE, que se não dispensa
explicitamente o parecer da SDE, o faz implicitamente, contrariando o § 6º do artigo 54 da Lei n.º 8.894/94. Com esta alteração, em
princípio, os atos de concentração mais simples estarão submissos a um regime de análise mais simplificado, o que daria uma maior
celeridade ao procedimento de análise. No entanto, apesar do CADE possuir competência para elaborar suas normas de procedimento,
jamais poderia ir contra a norma estabelecida em Lei Complementar (hierarquicamente superior), inverter a ordem procedimental e
dispensar o parecer técnico da SDE.
44 Como PEDRO DUTRA observa, A negociação antecipada de condição de aprovação de ato de concentração, RevIBRAC, n.º 4, 1998, p.
6, na realidade o que as partes e o CADE celebram não é um compromisso de desempenho, mas um verdadeiro termo de adesão de
condições, unilateralmente fixadas pelo Plenário do CADE, de aprovação de ato de concentração.
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compromissos objetivando uma decisão de compatibilidade em aplicação do n.º 2 do artigo 6º. Durante este
prazo, a Comissão deverá manter-se em contato estreito com todos os interessados diretos, para examinar com
estes e, se possível, resolver por acordo mútuo, os problemas práticos ou jurídicos que possa ter detectado
aquando do exame preliminar45. Neste exame, a Comissão irá examinar se a operação de concentração é
abrangida pelo Regulamento:

a) Se a resposta for negativa, deverá constar o fato através de uma decisão46;
b) Se a resposta for positiva, mas a operação não suscita sérias dúvidas quanto à sua compatibilidade com o

mercado comum, decidirá não se opor a essa operação de concentração, e declará-la-á compatível com o
mercado comum, assim como as restrições diretamente relacionadas com a realização da concentração e a
ela necessárias47. Acrescente-se ainda, que esta decisão de compatibilidade poderá vir acompanhada de
condições e obrigações destinadas a garantir que as empresas em causa cumpram os compromissos
assumidos para tornar a concentração compatível com o mercado comum48 49;

c) Se a resposta for positiva e a operação de concentração suscita sérias dúvidas quanto à sua compatibilidade
com o mercado comum, será dado início ao processo50.

O Regulamento (CE) n.º 1310/97 acrescentou novas disposições que visam proporcionar maiores possibilidades
de adequação de uma operação de concentração às condições do mercado, evitando adentrar pelo processo de
investigação acerca da compatibilidade da concentração com o mercado comum. Assim, economiza-se tempo e
custos com um processo. Aliás, esta prática já estava de certa forma consolidada pela Comissão, apesar das
grandes restrições que se fazia a mesma pela ausência de previsão legal51. O novo n.º 2 do artigo 6º prevê,
portanto, a possibilidade que tem a Comissão de declarar uma operação de concentração compatível com o
mercado comum nos termos da alínea b) do n.º 1, se verifica que, na seqüência das alterações introduzidas pelas
empresas em causa, uma operação de concentração notificada deixou de suscitar sérias dúvidas na acepção da
alínea c) do n.º 1. Esta decisão poderá ser acompanhada de condições e obrigações destinadas a garantir que as
empresas em causa cumpram os compromissos assumidos perante a Comissão para tornar a operação compatível
com o mercado comum52. Afastou também outro problema que se colocava: a ausência de consulta aos Estados-
membros, fosse diretamente, fosse através do Comitê Consultivo. Com a alteração, o artigo 19º, n.º 1, passa a
prever a obrigatoriedade da comunicação da decisão às autoridades competentes dos Estados-membros, sendo
que neste documento deverão estar consignados todos os compromissos que as partes pretendem que sejam
considerados53. Por último, a possibilidade de adoção deste tipo de procedimento constitui uma faculdade da
Comissão, não estando a mesma obrigada a agir desta forma.

Além da possibilidade de estabelecer compromissos e obrigações objetivando uma decisão de compatibilidade
durante a primeira fase, nada impede que a Merger Task Force também adote este tipo de procedimento em uma
segunda fase do processo, se após os início das investigações, verificar que a operação é compatível com o
mercado comum, ou seja, ela preenche os requisitos de compatibilidade, o que pode vir ocorrer após a
introdução de algumas alterações pelas empresas em causa que correspondam aos critérios do artigo 2º, n.º 2 do
Regulamento54. Isto significa que a operação em causa não cria, nem reforça uma posição dominante de que

                                                
45 Cfr. Considerando 11, do Regulamento n.º 2367/90, com a redação dada pelo Regulamento n.º 447/98.
46 Cfr. artigo 6º, n.º 1, alínea a) do Regulamento (CEE) n.º 4064/89.
47 Cfr. artigo 6º, n.º 1, alínea b) do Regulamento n.º 4964/89. No que diz respeito a esse acréscimo decorrente do Regulamento n.º 1310/97,
verifica-se que não é qualquer restrição acessória que é admitida, sendo indispensável o preenchimento de duas condições,
concomitantemente: a primeira de que esta deve estar estritamente relacionada com a realização da concentração, e a segunda, de que seja
necessária.
48 Cfr. artigo 6º, n.º 2, ibid. Trata-se também de um acréscimo oriundo do Regulamento n.º 1310/97.
49 V. Decisão AXA-UAP/AXA Aurora, de 23.12.1997, in JO C 79, de 14.03.1998, p. 2, onde a Comissão reconheceu que apesar daquele
aumento de participação do Grupo AXA no capital da AXA Aurora de 50% a 70% (o que iria lhe conferir o controle exclusivo), depois da
operação, tendo em conta a posição no mercado das partes, a operação não seria susceptível de criar ou reforçar uma posição dominante
que teria por resultado entravar a concorrência efetiva de maneira significativa no espaço econômico europeu ou em uma parte significante
deste.
50 Cfr. artigo 6º, n.º 1, ibid.
51 Esta prática verifica-se, por exemplo, em uma série de decisões tomadas no ano de 1997: decisões Bank Austria/Creditanstalt, e
Lyonnaise des Eaux/Suez, onde as partes assumiram compromissos ainda na primeira fase (Relatório sobre Política da Concorrência
1997, pp. 186/187).
52 Como por exemplo ocorreu na Decisão British Petroleum/Amoco, de 11.12.1998, Celex Database, Documento n.º 398M1293.
53 Ver a nova redação do artigo 19º, n.º 1, do Regulamento (CEE) n.º 4064/89.
54 As decisões neste fase do procedimento deverão ser proferidas no prazo máximo de quatro meses a contar da data do início do processo
(art. 10º, n.º 3 do Regulamento (CEE) n.º 4064/89). A determinação de prazos rigorosos e a obrigatoriedade de sua observância é um dos
imperativos deste regulamento, constituindo aliás a essência do sistema de controle das operações de concentração de empresas na
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resulte entraves significativos à concorrência efetiva no mercado comum ou em parte desta, ou ainda, aos
critérios do artigo 81º, n.º 3, em se tratando da criação de uma empresa comum de natureza concentrativa, que
tenha por objeto ou efeito a coordenação do comportamento concorrencial de empresas que se mantêm
independentes55. Esta decisão de compatibilidade pode vir acompanhada de condições e obrigações destinadas a
garantir que as empresas em causa respeitem os compromissos assumidos perante a Comissão com vista a
alterarem o projeto inicial de concentração. Abrange também as restrições acessórias que se fizerem necessárias
para a realização da operação e que estejam diretamente relacionadas com ela56.

Na prática, quando a operação, nas condições em que é apresentada pelas partes, revela uma alta probabilidade
de vir ser considerada incompatível com o mercado comum, as partes notificantes buscam proceder
modificações para conseguirem uma decisão de compatibilidade. Estas modificações visam basicamente reduzir
o reforço de uma posição dominante que tenha sido cogitado e ao mesmo tempo, procuram possibilitar o acesso
de concorrentes ao mercado. Em outras palavras, tenta-se moldar a estrutura do mercado no sentido de preservar
a concorrência potencial. Pode ocorrer, por exemplo, que uma operação seja considerada compatível com um
determinado mercado e incompatível com outro, como ocorreu na Decisão Orkla/Volvo, em que a Comissão
entendeu que a operação não criava problemas em relação à Suécia, mas que entretanto teve que ser submetida a
alterações para ser autorizada em relação à Noruega57.

Esta tem sido a prática da Comissão, ou seja, entre decidir por uma decisão de incompatibilidade e uma decisão
de compatibilidade acompanhada de obrigações e condições, ela prefere a última hipótese. Estatisticamente,
desde a adoção do Regulamento (CEE) n.º 4064/8958 em 1.145 casos notificados, 1.089 decisões foram
adotadas, dentre as quais apenas 11 decisões de proibições. Por outro lado, foram adotadas 43 decisões de
compatibilidade acompanhadas de obrigações e condições, sob o fundamento da alínea “b”, do n.º 1, do artigo 6º
e 33 decisões sob o fundamento do n.º 2 do artigo 8º.

Estas obrigações e encargos refletem geralmente a preocupação da Comissão com a manutenção da estrutura
concorrencial nos mercados em causa, impedindo a criação de uma posição dominante. Buscam também criar
condições de acesso ao mercado para concorrentes reais ou potenciais59. Ressalte-se que a Comissão, ao
prescrever modificações da estrutura do mercado, passa a cuidar não apenas do controle, mas também do seu
grau de concentração: “de observador imparcial, ela passa a estatuto de órgão regulador deste último”60. É por
esta razão que os compromissos propostos pelas partes apenas no sentido de condicionar o seu comportamento
no mercado, em princípio, não são aceitos, pois fora do campo de aplicação do regulamento das concentrações,
que cuida apenas da estrutura do mercado. Com efeito, no âmbito do Regulamento (CEE) n.º 4064/89, a
Comissão se encontra habilitada apenas a aceitar compromissos susceptíveis de tornarem uma operação
notificada compatível com o mercado comum, ou seja, desde que estes compromissos sejam suficientes para
levarem a Comissão concluir que a operação de concentração não cria nem reforça uma posição dominante na
acepção do artigo 2º, nºs 2 e 3º do regulamento61. Este procedimento da Comissão pode ser observado nas

                                                                                                                                                       
Comunidade Européia. Esta circunstância se justifica dada a natureza destas transações, que exigem decisões rápidas, sob pena da operação
não corresponder à sua funcionalidade ou ao objetivo pretendido. Esta severidade observa-se, inclusive, das suas próprias disposições, que
declaram a compatibilidade da operação de concentração por presunção, na hipótese da Comissão não tomar qualquer decisão nos termos
do n.º 1, alíneas b) ou c) do artigo 6º, ou nos termos dos nºs 2 ou do artigo 8º, nos prazos fixados. Este prazo pode ser excepcionalmente
suspenso devido a determinadas situações pelas quais seja responsável uma das empresas que participam na concentração, ou ainda tenha
tido de solicitar uma informação por via de decisão, ao abrigo do artigo 11º, ou de ordenar uma verificação por via de decisão, ao abrigo do
artigo 13º.
55 V. Decisão Basf/Shell, de 23.12.1997, in JO C 81, de 17.3.1998, p. 5
56 Cfr. artigo 8º, n.º 2 do Regulamento (CEE) n.º 4064/89.
57 V. Decisão Orkla/Volvo de 20.9.1995, considerandos 83,  111 e 123, JO L 66 de 16.3.1996.
58 Consoante estatísticas apresentadas pela Comissão Européia em relação às notificações apresentadas entre 21.09.1990 e 30.09.1999, in
http://europa.eu.int/comm/dg04/merger/closed/en/mergstat.htm
59 Segundo o Relatório sobre a Política da Concorrência 1992, p. 20, as condições impostas pela Comissão consistiram, na maior parte
dos casos, em obrigações quer de venda de uma parte da entidade criada pela concentração, quer na retirada de certos mercados em que esta
se tornaria dominante.  Em todos os casos a Comissão teve sempre a mesma preocupação, a saber: a manutenção de uma estrutura
concorrencial nos mercados em causa, impedindo a criação de uma posição dominante. Para o efeito, era necessário que persistisse ou fosse
criado um acesso ao mercado suficiente para os concorrentes atuais ou potenciais.
60 Neste sentido ver DOMINIQUE BERLIN, Controle Communautaire des Concentrations, Editions A. Pedone, Paris, 1992, p. 239.
61 Art. 2º, n.º 2, do Regulamento (CEE) n.º 4064/89: devem ser declaradas compatíveis com o mercado comum as operações de
concentração que não criem ou não reforcem uma posição dominante de que resultem entraves significativos à concorrência efetiva no
mercado comum ou numa parte substancial deste
n.º 3: devem ser declaradas incompatíveis com o mercado comum as operações de concentração que criem ou reforcem uma posição
dominante de que resultem entraves significativos à concorrência efetiva no mercado comum ou numa parte substancial deste.
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Decisões Gencor/Lonrho62 e Nordic Satellite Distribution63. No caso Anglo American Corporation
(AAC)/Lonrho64 a Comissão reconheceu que existia o risco de criação de uma posição dominante no mercado
dos platinóides, de dimensão mundial, tanto a partir de fontes primárias como das transformadas. Este risco
surgiu na seqüência da aquisição de participações de 24,13% pela AAC e empresas ligadas na Lonrho, através
de aquisições sucessivas, que terminaram sendo consideradas pela Comissão como uma operação única que
daria o controle da AAC sobre a Lonrho. A posição dominante resultava da forte quota no mercado acumulada
pelas partes e da grande probabilidade desta quota vir ainda a aumentar a curto prazo, devido ao fato de que a
concorrência efetiva ou potencial neste mercado era muito limitada. O compromisso assumido pela AAC, foi no
sentido de reduzir a sua participação na Lonrho, até um nível inferior ao limiar que lhe conferia o controle desta
última empresa, reduzindo a sua participação para 9,99%, o que afastaria, portanto, o risco do exercício de uma
influência decisiva sobre a Lonrho65.

•  Conclusões:

Não existe qualquer impedimento legal para que o CADE adote este tipo de procedimento, evidentemente que
não da mesma forma, pois se tratam de realidades jurídicas e econômicas diversas. O que se sugere apenas, é que
se garanta às partes a possibilidade de negociarem as condições e obrigações constantes no Compromisso de
Desempenho, até como garantia da efetividade da decisão de autorização que vier a ser adotada pelo CADE66.
Com efeito, realizando uma interpretação finalista do regime jurídico de defesa da concorrência brasileiro, se
esta prática vier a ser adotada, a mesma virá a estar em perfeita consonância com a função preventiva do CADE
determinada no art. 1º da Lei n.º 8.894/94, e ainda com o teor do próprio artigo 58 ao estabelecer os objetivos do
Compromisso de Desempenho67 68.

Advirta-se que não se pretende fazer com que os compromissos de desempenho se tornem um “passaporte” para
a autorização do ato de concentração. Sempre irão existir atos que nem sob compromissos poderão ser
aprovados, assim como nem sempre a possibilidade de uma autorização sob compromisso irá se revelar
desejável para as partes requerentes, que poderão optar por não aceitá-los e desistir da operação.

Por outro lado, um dos problemas que se colocam em relação à adoção de compromissos pelas partes como
meio de superar uma incompatibilidade com o mercado comum, especialmente na primeira fase, diz respeito ao
controle a posteriori dos mesmos. Com efeito, o sucesso desta prática da Comissão, consiste, justamente, na
correta aplicação e no respeito aos compromissos estabelecidos, encontrando a Comissão como uma das suas
maiores dificuldades a falta de recursos humanos suficientes na Merger Task Force para esta tarefa, razão pela
qual esta é uma circunstância que não poderá ser olvidada no Brasil se vier a ser consagrada uma prática desta
natureza.

6. Aspectos processuais: da necessidade de uma diálogo transparente entre os três órgãos encarregados
do controle e as garantias processuais das partes

Este é um aspecto que diz respeito nomeadamente ao caso brasileiro, ao determinar a Lei n.º 8.894/94 a
necessidade da atuação de três órgãos diferentes no processo de análise de uma operação de concentração. A Lei
de Defesa da Concorrência brasileira estabelece em seu art. 54 § 6º a necessidade da realização de dois
pareceres técnicos: o primeiro, pela Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE), e o segundo pela
Secretaria de Direito Econômico (SDE). Acrescente-se ainda, que o CADE, no exame do ato de concentração
não se encontra vinculado a nenhum destes dois pareceres e se entender que os mesmos se revelam insuficientes
ou tecnicamente imprecisos, poderá determinar as diligências que julgar necessárias para a elucidação do caso e

                                                
62 Nesta decisão, por exemplo, as empresas interessadas na aprovação da operação, sugeriram uma série de compromissos, mas que diziam
respeito apenas à aspectos procedimentais, e por esse motivo sequer foram considerados como relevantes para a Comissão. V. Ac. do TJCE
de 25.3.1999, Gencor/Comissão, proc. T-102/96. (considerando 216).
63 V. Decisão Nordic Satellite Distribution, de 19.7.1995, JO L 53, de 2.3.1996, onde no considerando 159, a Comissão estabeleceu que,
no conjunto, os compromissos propostos não eram suficientes por forma a solucionar os problemas em matéria de concorrência
identificados, o seu âmbito era demasiadamente limitado, de ordem comportamental e de difícil controle e execução efetiva.
64 V. Decisão Anglo American Corporation/Lonrho, de 23.4.1997, JO L 149 de 205.1998.
65 V. Considerando 131 da Decisão citada.
66 V. também o A.C. n.º 41/95, de 06.03..1996 (Hoechst do Brasil/Rhodia S.A.), p. 137, no qual, excepcionalmente, verifica-se que a
Relatora do processo negociou as condições do Compromisso de Desempenho com as partes requerentes.
67 Qual seja, de assegurar o comprimento das eficiências econômicas previstas no § 1º do art. 54.
68 Sobre a pertinência legal das negociações prévias ver PEDRO DUTRA, A negociação antecipada…, p. 9.
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realizar um terceiro parecer. Não existem dúvidas da perplexidade, além das incertezas jurídicas que este
complexo procedimento causa ao mundo empresarial nacional e estrangeiro.

Seria bastante razoável que se procedesse a concentração do procedimento de análise de um ato de concentração
em apenas um órgão independente, desde a elaboração do parecer técnico até a tomada de uma decisão final, o
que traria uma maior segurança jurídica, transparência e garantia da confidencialidade das informações. Uma
solução deste tipo, entretanto, somente seria viável através de uma alteração na Lei n.º 8.894/94, em razão do
estabelecido no § 6º do art. 54.

7. Algumas garantias processuais das partes

•  No Brasil:
As garantias processuais das partes não se encontram claramente definidas no Brasil em se tratando de análise
dos atos de concentrações de empresas, justamente pela intervenção de três órgãos diferentes, submissos a
Ministérios diferentes e com objetivos diversificados. Ressalte-se ainda que também não se encontra muito claro
até que ponto terceiros poderão ou não intervir em um determinado processo de análise.

O direito ao contraditório constitui garantia prevista constitucionalmente, nos termos do artigo 5º, inciso da
Constituição Federal brasileira. Por outro lado, não se observa nos dispositivos da Lei n.º 8.894/94, nem no
Regimento Interno do CADE qualquer previsão de manifestação das partes requerentes durante a fase instrutória
do ato de concentração, apenas o direito de consulta aos autos.

Acrescente-se ainda, que o procedimento de apreciação de um ato de concentração envolve o fornecimento de
uma série de informações, muitas vezes sigilosas e de interesse estratégico para as empresas envolvidas. Por isso
é importante que o ordenamento jurídico forneça garantias de que essas informações não serão divulgadas, em
especial aos concorrentes.

A Lei n.º 8.894/94 traz estas garantias no seu artigo 7º, inciso IX, quando concede competência ao Plenário do
CADE para solicitar informações, respeitando e mantendo o sigilo legal quando for o caso. Da mesma forma, a
SDE está obrigada a respeitar o sigilo em obediência ao artigo 14, inciso V69.

O Regimento Interno do CADE garante o direito ao sigilo nos casos em a lei o preveja ou ainda quando o
interesse público assim o exigir. As partes requerentes deverão efetuar o pedido justificando a necessidade do
sigilo em relação a documentos ou a informações perante o Conselheiro Relator, que, deferindo o pedido,
determinará que estes documentos ou informações sejam autuados em separado70. Saliente-se que se trata de
sigilo apenas no que diz respeito a documentos ou a informações comerciais, não se tratando de sigilo do
processo em si, como decidiu o CADE no A.C. n.º 48/95, de 18.12.1995 (SKF & Dormer Tools S.A.)71. Ficou
também assegurado o sigilo das manifestações orais ou escritas dos membros do Plenário e do Procurador
Geral72.

No entanto, apesar da existência destas previsões legais de sigilo, não se observa um respeito absoluto a estas
garantias, em especial pelo fato de participarem nesta análise três órgãos diferentes da Administração Pública,
que possuem poderes de investigação semelhantes, e portanto, têm acesso a ampla documentação e informações
comerciais das partes requerentes.

No que diz respeito à amplitude do sigilo, o Regimento Interno do CADE, o artigo 10º §6º determina que as
informações e documentos de caráter sigiloso fornecidos pelos requerentes ou por seus advogados não poderão
                                                
69 O artigo 9º § 4º  do Regimento Interno determina uma proibição semelhante em relação ao servidor do CADE, que não poderá divulgar
qualquer informação constante nos autos, sem prévia e expressa determinação do Relator ou do Presidente, sob pena de responsabilidade.
(Constituição Federal artigo 137)
70 Cfr. artigo 10º §§§ 1º, 2º e 3º do Regimento Interno do CADE.
71 V. A.C. n.º 48/95, de 18.12.1995 (SKF & Dormer Tools S.A.), no qual a parte formulou uma consulta sobre um projeto de concentração
em caráter confidencial e o CADE,  em razão da Resolução n.º 4, de 30.11.1994 que dispõe no sentido de que os pedidos de
confidencialidade para a tramitação de processos [no CADE] serão indeferidos de plano, determinou o seu arquivamento. A conclusão do
acórdão é no sentido de que o CADE, ao se manifestar contrariamente à tramitação confidencial de processos do interesse público, não
desconsiderou aqueles casos, excepcionalmente ressalvados em lei, em que se prevê a manutenção do sigilo, referente a certas informações,
esclarecimentos ou documentos que lhe são encaminhados, o que caracteriza situação absolutamente diferenciada da tramitação sigilosa ou
confidencial do procedimento administrativo.
72 Cfr. artigo 10º § 5º, do Regimento Interno do CADE.
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destinar-se a terceiros. A lei não traz qualquer proibição de comunicação a outros órgãos do Governo, razão pela
qual este dispositivo legal não pode ser interpretado como uma proibição ao CADE de utilizar estas informações
para outros fins e, por isso, nada impede que se verificado um ilícito fiscal ou penal, o CADE não possa oficiar o
Ministério Público para que tome as medidas necessárias.

Já a participação de terceiros na apreciação dos atos de concentração de empresas é nitidamente de colaboração
com os órgãos responsáveis pela investigação e pela análise. O artigo 7º, inciso IX da Lei de Defesa da
Concorrência concede ao Plenário do CADE competência para requisitar informações de quaisquer pessoas,
órgãos, autoridades e entidades públicas ou privadas, possuindo a SDE igual competência73 74.

Apesar de não existir uma determinação clara dos seus direitos, não se vislumbra a possibilidade de terceiros
interferirem de maneira muito relevante no procedimento de análise75. Nos casos em que os concorrentes se
mostrem inconformados com um determinado ato de concentração, existe a possibilidade de impugnação perante
o Poder Judiciário. Todavia, a impugnação, em princípio, não produz qualquer efeito suspensivo do ato. Outro
entendimento não poderia ter lugar, pois senão estaria aberta uma porta para que surgissem também
“impugnações” apenas com o intuito de prejudicar as partes requerentes, retardando o processo, o que seria
inadmissível tratando-se da análise de atos de concentração, que merecem diligência e confidencialidade.

•  Na Comunidade Européia:
Durante o processo e antes das decisões de derrogação dos efeitos de suspensão de uma notificação, de
compatibilidade (acompanhada ou não de compromissos), de incompatibilidade, de desconcentração, de
revogação, ou ainda de aplicação de sanções76, encontra-se garantido o direito de audição das partes interessadas
e a oportunidade de se pronunciarem em todas as fases do processo até a consulta do comitê consultivo sobre as
objeções contra elas formuladas77. O artigo 11º do Regulamento n.º 2367/90 estabelece a distinção entre os
interessados, no que diz respeito à possibilidade do exercício das prerrogativas de manifestação. Assim, seriam
interessados:

a) as partes notificantes da operação de concentração;
b) outros interessados diretos, ou seja, partes no projeto de concentração que não as partes notificantes, tais

como o vendedor ou a empresa objeto da concentração;
c) terceiros, ou seja, pessoas singulares ou coletivas que manifestem um interesse legítimo, incluindo clientes,

fornecedores e concorrentes, e principalmente membros dos órgãos de administração ou de gestão das
empresas em causa ou representantes conhecidos dos trabalhadores dessas empresas;

d) interessados relativamente aos quais a Comissão tenciona tomar uma decisão ao abrigo dos artigos 14º e 15º
do Regulamento (CEE) n.º 4064/89.

Esta distinção revela-se importante, pois a extensão das prerrogativas previstas no artigo 18º do Regulamento
(CEE) n.º 4064/89 não é igual para todos os interessados. Com efeito, em relação às pessoas, empresas e
associações de empresas (que seriam as partes notificantes), este dispositivo legal aplica-se na sua íntegra.
Encontra-se também garantido direito das partes de terem acesso ao dossier, ressalvando, simultaneamente, o
legítimo interesse das empresas de que seus segredos comerciais não sejam divulgados. A decisão que vier a ser
proferida pela Comissão será fundamentada exclusivamente pelas suas objeções relativamente às quais as partes
interessadas tenham tido a oportunidade de fazer valer as suas observações78. Isto significa que nenhum
fundamento de direito ou de fato novo pode ser utilizado pela Comissão para fundamentar a sua decisão, sob
pena de inobservância do direito do contraditório das empresas, podendo vir a fulminar a sua decisão de
nulidade, que poderá ser declarada pelo Tribunal de Justiça.

Entretanto, apesar das operações de concentração interessarem, em princípio, apenas às partes e aos objetivos da
Comunidade Européia (definidos no Tratado CE e pela sua política da concorrência especialmente), uma
operação de concentração pode vir a afetar terceiros, como por exemplo, os trabalhadores, os consumidores, os

                                                
73 V. artigo 14, inciso V, da Lei n.º 8.894/94.
74 Mesmo admitindo o direito aos terceiros de consultarem os autos, o artigo 9º § 1º do Regimento Interno do CADE proíbe o acesso aos
documentos e informações declarados sigilosos.
75 O artigo 54 § 9º, ibid,  prevê a possibilidade de indenização a terceiros por perdas e dados que possam vir ser causados por um ato de
concentração, mas apenas na hipótese de ser necessária proceder a sua desconstituição.
76 Ou seja, as decisões previstas no artigo 7º, n.º 4, do artigo 8º, nºs 2, 3, 4 e 5 e dos artigos 14º e 15º do Regulamento (CEE) n.º 4064/89.
77 Cfr. artigo 18º, n.º 1 do Regulamento (CEE) n.º 4064/89.
78 Cfr. artigo 18º, n.º 3, do Regulamento (CEE) n.º 4064/89.
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fornecedores e outros concorrentes. Por esta razão, o regulamento assegura o direito de serem ouvidos, nos
artigos 4º, n.º 3; 11º, e 18º, n.º 4º, encontrando-se o procedimento estabelecido no artigo 16º do Regulamento n.º
2367/90.

Desta forma, encontra-se prevista a publicação do fato da notificação, indicando os nomes dos interessados, a
natureza da operação de concentração, bem como os setores econômicos envolvidos, resguardado o interesse
legítimo das empresas na não divulgação dos seus segredos comerciais79.

Dentro dos poderes da Comissão de requisitar informações, encontra-se, igualmente, prevista a possibilidade da
Comissão ou das autoridades competentes dos Estados-membros poderem também ouvir outras pessoas
singulares ou coletivas, na medida em que considerem necessário. Caso quaisquer pessoas singulares ou
coletivas que comprovem ter um interesse suficiente e, nomeadamente, os membros dos órgãos de administração
ou de direção das empresas visadas ou os representantes devidamente reconhecidos dos trabalhadores dessas
empresas solicitem ser ouvidos, será dado deferimento ao respectivo pedido80.

Recentemente a Comissão ponderou sobre questões levantadas por terceiros (concorrentes) na Decisão Coca-
cola/Amalgamated Beverages GB81, no sentido de que a nova entidade poderia vir a se dedicar a diversas
práticas anticoncorrenciais, como preços predatórios, disposições de exclusividade, cláusulas de subordinação e
imposição de aquisição de gama completa de produtos. No entanto, segundo a Comissão, este receio das partes
referia-se a comportamentos eventuais que poderiam vir a ocorrer, análise esta que fugia do âmbito do
regulamento, que se limitava a cuidar das conformação das estruturas do mercado.

Na prática, o grande problema que se coloca referente à intervenção de terceiros é no que diz respeito ao alcance
de sua intervenção. Dito de outra forma, até que ponto, ou em que medida esta intervenção poderá influenciar
uma decisão? Isto porque além de situações que possam ter alguma pertinência, o que se vislumbrava era a
abertura da possibilidade de que terceiros concorrentes, sem qualquer fundamento, inconformados com uma
determinada decisão da Comissão, venham querer transtornar uma situação jurídica já definida82. Por
conseguinte, o Tribunal de Primeira Instância, chamado a se manifestar justamente sobre o alcance do direito de
um terceiro concorrente, efetuou algumas precisões sobre o tema no Acórdão Kayserberg SA/Comissão83. Neste
acórdão, a Kayserberg SA pretendia a nulidade da decisão da Comissão que declarou compatível com o mercado
comum e o funcionamento do EEE a operação de concentração entre a Procter&Gamble/VP Schickedanz (II)
após a assunção de determinados compromissos pelas partes. Na opinião da Recorrente, o fato da Comissão ter
concedido apenas dois dias para que a mesma apresentasse as suas observações relativamente às propostas de
compromissos da P&G, e ainda pelo fato de não ter sido consultada sobre a versão final dos compromissos
estabelecidos. O Tribunal de Primeira Instância deixou claro que, em relação ao artigo 18º do regulamento, a
posição de terceiros, tal como a recorrente, não poderia ser comparada às das pessoas, empresas ou associações
de empresas interessadas, visadas nos três primeiros números daquele dispositivo legal, pois aos terceiros, uma
vez que eram apenas susceptíveis, eventualmente, de sofrer os efeitos incidentes da decisão, apenas era
reconhecido, pelo artigo 18º, n.º 4, o direito de serem ouvidos pela Comissão, a seu pedido, a fim de darem a
conhecer o seu ponto de vista sobre os efeitos prejudiciais para si do projeto de concentração notificado, na
condição de lhe terem feito esse pedido e provado terem interesse bastante para esse efeito. Por outro lado, este
direito processual reconhecido deveria ser conciliado com o respeito dos direitos de defesa e com a finalidade
principal do regulamento, que é assegurar a eficácia do controle e a segurança jurídica das empresas submissas à
aplicação84. Por outro lado, o artigo 15º, n.º 2 do Regulamento n.º 2367/90 não previa qualquer obrigação
específica quanto à duração do prazo fixado pela Comissão, e a simples circunstância de a recorrente ter apenas
disposto do prazo de dois dias úteis para apresentar as suas observações quanto às modificações propostas pela
P&G ao projeto de concentração, não era, susceptível de provar que o seu direito de ser ouvida, conferido pelo
artigo 18º, n.º 4 do regulamento, tivesse sido violado pela Comissão. Aliás, esta prerrogativa processual
concedida aos terceiros não poderia por em causa a celeridade que caracterizava o regime do regulamento, que

                                                
79 Artigo 4º, n.º 3 do Regulamento (CEE) n.º 4064/89
80 Cfr. artigo 18º, n.º 4 do Regulamento (CEE) n.º 4064/89.
81 Cfr. Decisão Coca-cola/Amalgamated Beverages GB, de 22.1.1997, in JO L 218 de 9.8.1997, considerandos 212 e 213.
82 Por exemplo, como sugere A. BROWN, Judicial Review of Commission Decisions under the Merger Regulation: The First Cases, ECLR,
n.º 6, 1994, p. 301, em relação ao Ac. Société anonyme à participation ouvrière Compagnie nationale Air France/Comissão citado, onde
as “queixas” da Air France sugerem mais a sua rivalidade com a British Airways do que efetivamente alguma imprecisão na decisão da
Comissão.
83 Ver Ac. do TPI (Segunda Seção Alargada), de 27.11.1997, Proc. T-290/94, Kayserberg/Comissão, Coletânea 1997, p. II-2137.
84 V. considerandos 105, 108 e 109 do Acórdão Kayserberg/Comissão citado.
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impunha à Comissão que tomasse as suas decisões em prazos estritos85. Quanto ao outro argumento do
recorrente, de que não lhe tinha sido concedida a oportunidade para se manifestar sobre a versão final dos
compromissos, para o TPI, os direitos processuais conferidos aos terceiros pelo artigo 18º, n.º 4 não previam
este benefício. Por outro lado, o artigo 18º, n.º 1 somente concedia às pessoas interessadas ocasião de darem
conhecer o seu ponto de vista em todas as fases do processo até à consulta do Comitê Consultivo, a propósito
das objeções feitas contra elas. E termina por completar no sentido de que apenas as empresas em causa e as
outras pessoas interessadas devem, uma vez que são, em princípio, as únicas destinatárias da condição imposta,
serem colocadas em condições de darem utilmente a conhecer o seu ponto de vista sobre as objeções suscitadas
contra os compromissos propostos, a fim de lhes permitir, eventualmente, introduzir-lhes as alterações
necessárias e assegurar o respeito dos seus direitos de defesa86.

Aliás, este acórdão veio apenas confirmar a posição do Tribunal sobre esta matéria, pois a mesma já tinha sido
apreciada, ainda que sob outro ângulo, qual seja, dos trabalhadores, no Ac. Comité central d’entreprise de la
Société génerale des grandes sources e o./Comissão87. Neste processo, o sindicato dos trabalhadores das
empresa interpôs um recurso de anulação contra a decisão da Comissão de autorizar a operação de concentração
entre as empresas Nestlé/Perrier, alegando que esta iria ter por conseqüência uma importante supressão de
postos de trabalhos e comprometer benefícios coletivos de grande número de trabalhadores, pois iria pôr em
causa uma convenção coletiva de empresa firmada em 1989 na Perrier, uma das partes da operação88. Bem, sem
adentrar no mérito do processo discutido, ficando apenas nas questões processuais, no que diz respeito à
legitimidade dos trabalhadores para utilizarem a faculdade do artigo 173º do Tratado (atual artigo 230º), esta
restou definitivamente reconhecida, mas apenas aos trabalhadores legitimamente representados, inclusive porque
o Regulamento (CEE) n.º 4064/89 manifestava em diversos pontos a sua vontade de garantir que fossem
tomados em consideração os interesses coletivos dos referidos trabalhadores no decurso do processo
administrativo, nomeadamente no seu considerando 19, e no artigo 18º, n.º 4 do regulamento. Por outro lado, o
próprio artigo 2º, n.º 1, alínea b) exigia que a Comissão efetuasse um balanço econômico da operação de
concentração em causa, no qual poderiam ser tidos em conta, se fosse o caso disso, considerações de ordem
social89. Entretanto, no que diz respeito à extensão desses direitos, pelos mesmos motivos deduzidos no processo
descrito anteriormente, foi reconhecido apenas os previstos no n.º4 do artigo 18º do regulamento, ou seja, o
direito a serem ouvidos, a seu pedido, e após demonstrarem que gozam de um interesse suficiente para esse
efeito, entendendo-se que, para isso, basta que os representantes dos trabalhadores das empresas visadas
demonstrem que a sua representatividade dentro da empresa é reconhecida nos termos do direito nacional
aplicável90. Verifica-se portanto, que apesar do Tribunal ter admitido a intervenção, restringiu
consideravelmente o seu alcance91.

Em várias partes do regulamento encontra-se expressa ainda a referência à questão da garantia do sigilo
comercial, ex vi os já citados artigos 11º, 12º e 18º do Regulamento (CEE) n.º 4064/89. Com efeito, ao analisar
uma operação de concentração, a Comissão tem em mãos uma série de informações sobre as partes, que somente
podem ser utilizadas para os efeitos visados pelo pedido de informações, de controle ou de audição92.
Encontram-se também a Comissão, as autoridades competentes dos Estados-membros, bem como os seus
funcionários e agentes, proibidos de divulgar as informações obtidas nos termos do regulamento, que pela sua
natureza sejam abrangidas pelo sigilo comercial93. Entretanto esta proibição não prejudica a publicação de
informações gerais ou estudos que não contenham informações individualizadas relativas às empresas ou
associações de empresas94.

                                                
85 V. considerando 113 do Acórdão Kayserberg/Comissão citado.
86 V. considerando 120 do Acórdão Kayserberg/Comissão citado.
87 V. Ac. do TPI (Segunda Secção Alargada) de 27.4.1995, Proc. T-96/92, Comité central d’entreprise de la Société génerale des grandes
sources e o./Comissão, Coletânea 1995, pp. II-1213 e ss. No mesmo sentido ver o Ac. do TPI (Segunda Seção Alargada) de 27.4.1995,
Proc. T-12/93, Comité central d’entreprise de la société anonymeVittel e o./Comissão.
88 Cfr. considerando 22 do Ac. Comité central d’entreprise de la Société génerale des grandes sources e o./Comissão citado.
89 Cfr. considerandos 28 e 29 do Ac. Comité central d’entreprise de la Société génerale des grandes sources e o./Comissão citado.
90 Cfr. considerando 56 do  Ac. Comité central d’entreprise de la Société génerale des grandes sources e o./Comissão citado.
91 Neste acórdão, restou ainda clara a determinação do regulamento, que é a realização do balanço concorrencial em primeiro lugar, e só
então podem ser apreciados os outros fatores, desde que não venham a entravar a concorrência efetiva no mercado comum. Questões como
o risco da perda de postos de trabalho não constituem razão suficiente, na óptica do Regulamento, para autorizar a concessão de medidas
provisórias, ou ainda, para terem alguma relevância na apreciação da Comissão e, em última instância, do Tribunal de Primeira Instância.
92 Cfr. artigo 17º, n.º 1, do Regulamento (CEE) n.º 4064/89.
93 Cfr. artigo 17º, n.º 2, ibid.
94 Cfr. artigo 17º, n.º 3, do Regulamento (CEE) n.º 4064/89.
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Por último, acrescente-se que as informações que a Comissão recolhe destinam-se exclusivamente para a
apreciação dos projetos de operações de concentração, razão pela qual estas não podem ser divulgadas para
outros fins, quer seja em matéria fiscal, penal ou aduaneira.

•  Conclusões:

No que diz respeito às garantias processuais das partes, o recomendável seria a garantia do direito de
manifestação das partes, além do acesso aos documentos no decorrer da apreciação do caso. Por outro lado, o
direito à confidencialidade das informações comerciais estratégicas, a amplitude dos direitos de terceiros
intervirem, e ainda, o mais importante, os deveres processuais de cada Secretaria em relação às partes (na
hipótese de não ser possível a unificação do procedimento em apenas um único órgão) deveriam ser claramente
delimitados, ou seja, deverão ser estabelecidas regras que realmente garantam a transparência e a efetividade do
procedimento de apreciação dos atos de concentração no Brasil.
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