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EDITORIAL 

Vicente Bagnoli1 
Maria Cecilia Andrade2 

 
Após pelo menos uma década de debate, aos 30 de novembro de 2011 foi sancionada a 

Lei nº 12.529, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC e dispõe 
sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames 
constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, 
defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. Trata-se da Nova Lei de 
Defesa da Concorrência. 

 
O SBDC é formado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE e 

pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda – Seae/MF.  
 

O CADE é entidade judicante com jurisdição em todo o território nacional, vinculada 
ao Ministério da Justiça, constituído pelos seguintes órgãos: (i) Tribunal Administrativo de 
Defesa Econômica; (ii) Superintendência-Geral; e (iii) Departamento de Estudos Econômicos. 
À Seae/MF compete promover a concorrência em órgãos de governo e perante a sociedade, e 
deverá ter atuação destacada junto aos setores regulados. 

 
Com a Nova Lei, o Brasil se aproxima das jurisdições mais modernas do mundo ao 

incorporar ao ordenamento jurídico a análise prévia de Atos de Concentração. Com esta 
inovação, o CADE passará a observar prazos estritos para proferir a sua decisão, cabendo, da 
mesma forma, aos operadores econômicos um maior rigor na submissão dos atos de 
concentração. Exclui-se também o critério de participação de mercado para a submissão das 
operações e inclui uma trava no critério de faturamento. Deverão ser submetidas para análise 
do CADE as operações em que pelo menos um dos grupos envolvidos na operação tenha 
registrado, no último balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País, 
no ano anterior à operação, equivalente ou superior a R$ 400 milhões e pelo menos um outro 
grupo envolvido na operação tenha registrado, no último balanço, faturamento bruto anual ou 
volume de negócios total no País, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a R$ 30 
milhões. 

 

                                                 
1 Doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP, Mestre em Direito Político e Econômico pelo 
Mackenzie, onde é Professor Adjunto da Faculdade de Direito, consultor não-governamental da International 
Competition Network – ICN, membro da Academic Society for Competition Law – ASCOLA e da Comissão de 
Estudos da Concorrência e Regulação Econômica da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção São Paulo - 
OAB/SP, conselheiro do IBRAC - Instituto Brasileiro de Estudos da Concorrência, Consumo e Comércio 
Internacional e sócio de Vicente Bagnoli Advogados; bagnoli@vicentebagnoli.com.br. 
 
2 Mestre em Ciências Jurídico-Empresariais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, bacharel 
pela Universidade Católica de Salvador e sócia de Mattos Muriel Kestener Advogados; 
mcandrade@mmk.com.br. Além disso, é membro da Task Force on Competition and Trade da Câmara de 
Comércio Internacional; da Comissão de Estudos da Concorrência e Regulação Econômica da Ordem dos 
Advogados do Brasil - Secção São Paulo - OAB/SP e do Committee of International Antitrust da America Bar 
Association.  
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A nova Lei, inspirada no modelo europeu, introduziu o conceito de controle ao 
especificar as operações, preenchido o critério do faturamento, que devem ser submetidas 
para a análise do SBDC, são elas: (i) duas ou mais empresas anteriormente independentes se 
fundem; (ii) uma ou mais empresas adquirem, direta ou indiretamente, por compra ou permuta 
de ações, quotas, títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações, ou ativos, tangíveis ou 
intangíveis, por via contratual ou por qualquer outro meio ou forma, o controle ou partes de 
uma ou outras empresas; (iii) uma ou mais empresas incorporam outra ou outras empresas; ou 
(iv) duas ou mais empresas celebram contrato associativo, consórcio ou joint venture. Não são 
considerados atos de concentração de submissão ao CADE aqueles destinados às licitações 
promovidas pela administração pública direta e indireta e aos contratos delas decorrentes.  

 
No que se refere a condutas anticoncorrenciais, altera-se o critério da multa. Com a 

Lei, no caso de empresa, multa de 0,1% a 20% do valor do faturamento bruto da empresa, 
grupo ou conglomerado obtido, no último exercício anterior à instauração do processo 
administrativo, no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a infração, a qual nunca será 
inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação. Nos casos em que não seja 
possível utilizar-se o critério do valor do faturamento bruto, a multa será entre R$ 50 mil e R$ 
2 bilhões. Já o administrador, direta ou indiretamente responsável pela infração cometida, 
multa de 1% a 20% daquela aplicada à empresa. 

 
A Lei terá um período de 180 dias para entrar em vigor, ou seja, em junho deste ano já 

será a Lei de Defesa da Concorrência. Até então, continuará vigendo a Lei nº 8.884, de 11 de 
junho de 1994. 

 
A presente edição do Boletim Latino-Americano de Concorrência – BLC oferece uma 

contribuição ao entendimento da Nova Lei, a partir de artigos que, com riqueza e pertinência, 
abordam os aspectos relevantes da Lei nº 12.529/2011, assim como suscitam temas que 
certamente serão debatidos pela sociedade durante o esperado período de aprendizagem.  
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EDITORIAL 

Vicente Bagnoli3 
Maria Cecilia Andrade4 

 
After at least one de CADE of debates, Law 12529 was sanctioned on November 30, 

2011. This Law established the guidelines for the Brazilian System for the Defense of the 
Competition (Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência) – SBDC which makes 
provisions for the prevention and repression of violations against the economic order, and it is 
guided by the constitutional dictates pertaining to freedom of initiative, free competition, the 
social function of property, the defense of consumers and the repression against the abuse of 
economic power. This is the New Competition Law. 
 

The SBDC is made-up of the Administrative Counsel for Economic Defense – CADE 
and by the Economic Monitoring Office of the Ministry of the Treasury – SEAE/MF. 

 
CADE is an adjudicating entity which has jurisdiction over the entire national 

territory, and it is entailed to the Ministry of Justice, being made-up of the following bodies: 
(i) the Administrative Court for Economic Defense; (ii) General Superintendence; and (iii) the 
Department of Economic Studies. SEAE/MF is responsible for promoting competition among 
government agencies and before society in general and it shall exercise a separate action as 
regards the sectors that are being regulated. 
 

After the enactment of this new law, Brazil became very close to the most modern 
jurisdictions in the world when it incorporated prior analysis of Mergers and Acquisitions. 
With this innovation, CADE will have to comply with strict deadlines to issue its decisions, 
and, by the same token, it shall supervise enterprises more closely, compelling them to be in 
strict compliance as regard the notification of mergers. The criteria pertaining to market share 
has been excluded as criteria, and it introduces an additional threshold in the revenue criteria. 
All mergers in which at least one of the groups involved in the operation posted in its latest 
balance sheet gross annual revenues or a sales volume in Brazil in the year that preceded the 
operation equivalent to or in excess of R$400 million, and at least one of the groups involved 
in the operation posted on its latest balance sheet gross annual revenues or a sales volume in 
Brazil in the year that preceded the operation equivalent to or in excess of R$30 million, have 
to be submitted to CADE’s analysis. 
                                                 
3Doctor in Philosophy and General Law Theory by USP, Master’s Degree in Political and Economical Law by 
the Mackenzie Institute, where he is an Assistant Professor at the Mackenzie’s Law School, and a Non 
Governmental consultant for International Competition Network – ICN. He is also a member of the Academic 
Society for Competition Law – ASCOLA and member of the Antitrust and Regulation Committee of the 
Brazilian Bar Association - São Paulo (OAB/SP), counselor of IBRAC and a partner of Vicente Bagnoli 
Advogados; bagnoli@vicentebagnoli.com.br . 
4Master of Sciences Degree in Legal-Corporate Sciences by the School of Law of Universidade de Coimbra, 
Bachelor’s Degree from the Universidade Católica de Salvador and a partner of Mattos Muriel Kestener 
Advogados; mcandrade@mmk.com.br. She is also member of the Task Force on Competition and Trade of the 
International Chamber of Commerce - ICC, of the Antitrust and Regulation Committee of the Brazilian Bar 
Association - São Paulo (OAB/SP) and the Committee of International Antitrust of the American Bar 
Association.  
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The new Law, which was inspired on the European model, introduced the concept of 

control by specifying the operations involved, in compliance with the revenues criterion, 
which must be submitted for SBDC’s analysis, and which are as follows: (i) two or more 
companies which were independent before merge together; (ii) by purchase or by exchange of 
capital stock shares, quotas, securities, or debentures convertible into capital stock shares or 
tangible or diffuse assets by way of an agreement or by any other means, one or more 
companies directly or indirectly acquire the control or parts of one or more companies; (iii) 
one or more companies incorporate another or other companies; or (iv) two or more 
companies enter into an agreement of association, consortium or joint venture. Associations 
between companies that intended to compete in bids promoted by the direct or indirect public 
administration and the agreements arising therein from are not considered to be mergers and 
acquisitions that need to be submitted to CADE. 
 

As regards anti-competitive conducts, the criterion pertaining to fines will be changed. 
With this Law, in case a company is levied a fine equivalent to 0.1% to 20% of the 
company’s, group’s or conglomerate’s gross revenues earned during the fiscal year preceding 
the inception of the administrative proceeding in regards to the corporate activity which 
triggered the infraction, said fine may never be less than the advantage obtained, provided it is 
possible to determine its amount. In instances when it is not possible to use the gross revenues 
criterion, the fine shall range between R$50 thousand and R$2 billion. The administrator, on 
the other hand, shall be directly or indirectly responsible for the infraction committed, in 
which case a fine ranging between 1% and 20% of the fine levied against the company. 
 

The Law will need to abide by a waiting period of 180 before going into effect, i.e., in 
June of this year it shall become the Law for the Defense of the Competition. Until that time, 
Law 8884 of June 11, 1994 shall prevail. 
 

This current edition of the Latin-American Competition Bulletin (Boletim Latino-
Americano de Concorrência) – BLC offers a contribution toward the understanding of the 
New Law as of articles which, with abundance and in a pertinent manner, approach the 
relevant aspects of Law 12529/2011, as well as bringing up themes that will be certainly 
debated by society in general during the expected period of learning. 
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A 500ª sessão do CADE 

 
Juliano Basile5 

 
Abstract 
 
CADE reached his 500th judgment session, in September 28th, 2011. This article intends to 
discuss the many changes in Cade over the past 15 years and 500 sessions. The Brazilian 
antitrust agency became more open in terms of publicity, with judgments broadcasted by the 
internet, but still suffers from low budgets over the years. The article brought some of the 
most polemic cases decided by Cade and the opinion of his last presidents about the past and 
the present antitrust challenges in Brazil.  
 
 
 

 
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) completou 500 sessões em 

ritmo de transição. A marca foi atingida, em 28 de setembro, uma semana antes de o 
Congresso aprovar o projeto de lei da nova lei antitruste e a criação do Super CADE.  

 
É curioso como o órgão antitruste vivia um clima de ceticismo em torno da aprovação 

do projeto às vésperas de sua votação na Câmara dos Deputados. Esse ceticismo se justifica, 
pois o texto tramitou por mais de seis anos no Congresso.  

 
A proposta da nova lei antitruste foi enviada para os parlamentares, em setembro de 

2005, numa cerimônia que contou com o então poderoso ministro da Justiça Márcio Thomaz 
Bastos e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O texto foi aprovado na Câmara dos 
Deputados, mas, devido a emendas feitas no Senado, teve de voltar àquela Casa para nova 
votação. 

 
Poucos dias antes da 500ª sessão, o presidente do CADE, Fernando Furlan, lamentou a 

demora na tramitação e refletiu sobre a possibilidade de a milésima sessão ser realizada numa 
nova sede. “Espera-se que a milésima sessão aconteça numa nova sede para acomodar o novo 
CADE”, afirmou Furlan a esse jornalista.  

 
De fato, poucos acreditavam que o texto fosse, de fato, aprovado. O presidente do 

CADE estava fora do país, durante a 500ª sessão. Mas, antes de viajar, enviou um ofício para 
o governo pedindo para mudar o órgão antitruste do “predinho” de dois andares em que 
funciona no Setor Comercial Norte, em Brasília, rodeado por grandes edifícios de escritórios 
de advocacia, muitos dos quais têm processos no próprio CADE e são bem mais equipados do 
que ele, com mais funcionários e melhores condições de trabalho.  

 
A nova sede é uma necessidade urgente para acomodar os técnicos que vão chegar da 

Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça e também para dar mais 
espaço para os conselheiros do CADE. Hoje, espremidos entre pequenas divisórias e com 

                                                 
5 Formado em Direito pela USP e em Jornalismo pela UnB. Acompanha o Cade desde a 64ª sessão, realizada em 
dezembro de 1997. 
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equipes pequenas que mal incluem secretárias e estagiários, são eles que decidem sobre os 
negócios mais importantes do Brasil.  

 
Mas, a situação do CADE já foi pior. Quando a sessão número um foi realizada, em 5 

de junho de 1996, o plenário tinha apenas doze cadeiras para as pessoas que queriam assistir 
aos julgamentos. Naquela época, o órgão antitruste funcionava num anexo atrás do Ministério 
da Justiça e tinha o apelido de “corredorzinho”. O CADE era um emaranhado de portas e 
qualquer pessoa conseguia ser atendida pelos conselheiros batendo três vezes e pedindo 
licença para entrar.  

 
“As condições materiais no anexo eram muito precárias”, afirmou o economista 

Gesner Oliveira, que presidiu o CADE entre 1996 e 2000. “Eu me lembro que, durante o 
julgamento da Ambev, estourou uma lâmpada em cima da relatora.” 

 
O plenário era tão pequeno que, após a inclusão de um sofá de três lugares, a 

capacidade de pessoas que poderiam ver ao vivo as sessões foi ampliada em um quarto. “Eu 
me lembro perfeitamente que, quando não tinha lugar, a gente tinha que pedir nos gabinetes 
uma cadeiras emprestada e eles colocavam um adesivo dizendo que pertencia ao conselheiro 
tal”, disse a advogada Maria da Graça Britto Garcia. Uma das pessoas mais presentes no 
CADE – das 500 sessões, ela só deve ter faltado a 15 –, Graça conta que, nos anos 1990, o 
órgão antitruste era mais simples e os conselheiros, bastante acessíveis. “O CADE era mais 
íntimo, com mais cumplicidade”, comparou. 

 
Quando o órgão mudou-se para a sede atual, no início de 2000, havia prédio, mas não 

plenário. Por isso, algumas sessões foram realizadas próximas à garagem, com tapumes 
fazendo o lugar de paredes, cadeiras laranjas iguais as que são utilizadas em bares e fios soltos 
pelo chão. Alguns casos importantes foram decididos nessas condições, como a compra da 
Superbom pela Kellogg´s.  

 
Hoje, há um plenário com cadeiras confortáveis, sistema de som, além de catracas, o 

que faz com que advogados só entrem no órgão antitruste se tiverem hora marcada. Na 
avaliação de Graça, o órgão antitruste está “bem mais organizado e profissional”. “O CADE 
não pode ser improvisado”, afirmou a advogada. 

 
Foi Gesner que iniciou a atual numeração das sessões. Apesar de ter sido criado em 

1962, o CADE ficou fechado por muitos anos e teve papel incipiente, quase nulo, durante o 
período em que vigorava o controle e o tabelamento de preços, nos anos 1970 e 1980. Na 
época, quem atuava contra abusos das empresas era a Superintendência Nacional de 
Abastecimento (Sunab) e o Controle Interministerial de Preços (CIP). Em 1975, por exemplo, 
o CADE tinha apenas doze processos – situação bem diferente de hoje, quando há dezenas de 
casos por sessão.  

 
A situação começou a mudar em 1994, quando foi aprovada a Lei Antitruste (nº 

8.884). Com a intensificação das privatizações, do processo de abertura da economia, das 
primeiras investigações de cartéis e do “boom” de fusões e aquisições, nos anos 1990, o 
CADE passou a fazer sessões semanais, inclusive nas quartas-feiras de cinzas. “A nossa ideia 
era criar uma organização e havia, sobretudo, a preocupação em termos memória 
institucional”, diz Gesner.  
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Das 24 sessões realizadas em 1996, o CADE passou a 43 no ano seguinte. Em 1999, o 
órgão antitruste chegou a fazer 44 sessões, um recorde até hoje. As sessões passaram a ser 
gravadas e, hoje, estão disponíveis na internet.  

 
“Eu usava a expressão ‘CADE 24 horas’ para que fosse acessível e em permanente 

funcionamento. Tivemos uma preocupação com constância e transparência para que as 
empresas soubessem como julgávamos os processos”, contou Gesner. 

 
Hoje, são duas sessões por mês, 24 por ano. Há pautas com mais de 50 processos. E os 

julgamentos são mais rápidos, pois, desde a gestão de Elizabeth Farina, entre 2004 e 2008, o 
órgão antitruste passou a julgar processos em bloco, como faz o Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). “Isso foi inspirado no Judiciário”, lembrou Farina. Com essa sistemática de 
julgamento, não é preciso fazer a leitura dos relatórios de cada processo. Os conselheiros 
apenas indicam os casos mais simples e, após um “de acordo” geral, eles são aprovados por 
unanimidade. Com isso, eles ganham tempo para discutir os processos realmente importantes. 
“Foi algo que fizemos para ganhar tempo e também para não perder em transparência”, disse 
Farina.  

 
Na gestão de Farina, foi instituída a transmissão do áudio das sessões pela internet, 

algo único entre os órgãos antitruste do mundo e também entre todas as agências reguladoras 
do Brasil. Arthur Badin, que foi presidente entre 2008 e 2010, e, antes, foi procurador-geral 
do CADE, lembra que, em reuniões na OCDE, em Paris, a transmissão chamou muito a 
atenção de dirigentes de agências antitruste de outros países. “Isso chegou a ser tema de 
debates na OCDE e a maioria das agências ficava impressionada como nossas sessões são 
públicas.” 

 
Farina também organizou uma salinha, atrás do plenário, para que os conselheiros 

entrassem juntos para a sessão. Isso evitou contatos prévios que aconteciam com os 
advogados antes dos julgamentos – os chamados “embargos auriculares”. O horário das 
sessões foi alterado para as manhãs, o que impediu que muitas delas entrassem pela 
madrugada, como aconteceu, por exemplo, no julgamento da criação da Ambev, em 2000, 
que só foi concluído perto do amanhecer do dia seguinte.  

 
A maior sessão do CADE teve três dias de duração e foi realizada em julho de 2004. 

Ela começou numa quarta-feira e se estendeu até o começo da noite de sexta-feira seguinte, 
com pausas para refeições e para dormir. Isso aconteceu porque houve um acúmulo de 
processos ao final do mandato do então presidente João Grandino Rodas e de mais três 
conselheiros. Muitos casos tiveram de ser decididos até a meia noite de sexta-feira, quando, 
como num horário de Cinderela, os mandatos iriam terminar.  

 
A sessão 500 teve 35 processos e foi realizada sob a expectativa da aprovação do 

projeto de lei que vai mudar a história do órgão antitruste.  
 
“O melhor presente que teríamos na sessão 500 seria podermos julgar as fusões 

previamente”, disse o conselheiro Ricardo Ruiz, referindo-se ao coração do projeto de lei. 
“Isso significaria dizer que, daqui para frente, tudo vai ser diferente”, enfatizou Ruiz, na 
véspera da sessão de número 500. 
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De fato, entre 2005 e 2011, nada foi tão importante para os integrantes do CADE 
quanto a modificação na Lei Antitruste (nº 8.884). Aprovada em 1994, essa lei estabeleceu 
que as fusões só deveriam ser julgadas depois de realizadas. Isso levou o CADE a decidir 
muitos processos quando a fusão já foi consolidada no mercado e tornou difícil eventuais 
intervenções.  

 
Na 501ª sessão, que foi realizada em 5 de outubro de 2011, muitos advogados saíram 

diretamente do “predinho” no Setor Comercial Norte para o Congresso e passaram a noite 
acompanhando a aprovação do projeto. O que parecia impossível acabou acontecendo. O 
texto foi aprovado. Um novo CADE foi criado. “Eu acho que foram minhas orações a Buda”, 
afirmou Furlan, por telefone, da China onde estava em férias num passeio de carro entre o 
Himalaia e o Tibete.  

 
Imediatamente, o ceticismo dos conselheiros foi trocado pela missão de criar um novo 

órgão antitruste enquanto o atual tem que continuar em funcionamento. Será algo como trocar 
o pneu do carro com ele andando. “Temos muitos desafios pela frente”, admitiu Furlan. O 
primeiro será o de obter uma nova sede para receber os 200 técnicos que serão necessários 
para que o Super CADE cumpra a função de analisar fusões e aquisições previamente – o 
principal ponto da nova lei.  

 
Uma vez alojado, o Super CADE será dividido em dois. Haverá um Tribunal com sete 

conselheiros, como ocorre hoje, e uma Superintendência-Geral, que terá duas funções. 
 
A primeira será a de conduzir as investigações de cartel – hoje, feitas pela SDE. Para 

cumprir essa função, todo o Departamento de Proteção e Defesa Econômica – equivalente a 
mais da metade da SDE – será transferido para o Super CADE.  A segunda tarefa da 
Superintendência-Geral será a de analisar os negócios das empresas em tempo hábil para 
evitar que eles fiquem travados, à espera de uma decisão. As fusões simples, por exemplo, 
vão receber um pedido de aprovação imediata. Já os casos complexos vão ter uma tramitação 
que pode se alongar até o máximo de 330 dias. Hoje, o CADE demora até dois anos para 
julgar esses processos, a exemplo do que aconteceu com a compra da Sadia pela Perdigão ou 
a aquisição da Garoto pela Nestlé. 

 
Mas, o prazo mais importante dessa fase de transição é o de 180 dias que serão 

computados após a sanção da nova lei pela presidente Dilma Rousseff. É esse o prazo para 
que o Super CADE, que existe na lei aprovada pelo Congresso, se transforme em realidade. É 
nele que será feita a passagem entre o Super CADE de direito, previsto em lei, e o Super 
CADE de fato – o novo órgão antitruste que, em sua milésima sessão deverá ser bem 
diferente do atual e que espera-se que seja cada vez mais eficiente na aplicação da lei em 
benefício dos consumidores.  
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Efeitos do Novo Marco Legal da Defesa da Concorrência em Operações Societárias 
 

Bruno De Luca Drago6 
Abstract 
 
The main changes promoted by the new Brazilian competition law, in special the introduction 
of a pre-merger notification system, shall inevitably affect the dynamics of M&A activities, 
contributing to a greater and earlier interaction between competition and corporate lawyers 
and promoting changes in the perception of competition law in the country.  
 
 
 

 
O Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 6/2009 (“Projeto”), que altera de forma 

substancial o marco regulatório vigente da defesa da concorrência no Brasil, encontra-se em 
discussão no Congresso há mais de 7 anos. Mais recentemente, autoridades do Sistema de 
Defesa da Concorrência (”SBDC”) e diversos deputados e senadores promoveram mais 
intenso debate acerca de seus pontos polêmicos e da real necessidade de sua aprovação para o 
fomento da economia nacional, conseguindo trazer maior celeridade ao então estagnado 
processo legislativo. 

  
Via de consequência, o Projeto foi finalmente aprovado pelo Congresso Nacional em 

outubro de 2011 e, mais recentemente, sancionado pela Presidente em 30 de novembro de 
2011, devendo a Lei 12.529/2011 entrar em vigor no dia 1º de junho de 2012.  

 
Neste contexto, vale enfatizar que, notadamente nos últimos oito anos, a defesa da 

concorrência passou de mero guichê de chancela legal-econômica de operações de 
concentração à importante instrumento de combate aos abusos de poder econômico e acordos 
entre concorrentes para manipulação de condições de mercado. Há quem sustente ainda que a 
lei de concorrência também se caracterizou, nestes últimos anos, como importante 
instrumento de política estatal. Para tanto, diversas foram as costuras ao marco regulatório da 
concorrência de 1994. Requer-se, portanto, que esta colcha de retalhos seja, finalmente, 
remodelada, de forma a adequá-la à nova realidade em que se insere o país.   
 
 Assim, diversas são as alterações propostas ao marco regulatório da concorrência que 
merecem destaque, desde a unificação das funções de instrução e julgamento sob a égide da 
mesma autoridade até a descriminalização de algumas práticas de infração da ordem 
econômica em consonância com o padrão internacional de persecução criminal.7 Sem 
                                                 
6 Bruno De Luca Drago é sócio do Setor Concorrencial do escritório Demarest e Almeida Advogados, em São 
Paulo.  
7 Dentre as profundas alterações propostas ao Projeto merece destaque a unificação das funções de instrução e 
julgamento, atualmente divididas entre a Secretaria de Direito Econômico (SDE) e Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (CADE), deixando a cargo da Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE) as 
funções de advocacia da concorrência. Assim, o SBDC englobaria o CADE e a SEAE, passando ainda o CADE 
a ser composto pelo Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, pela Superintendência-Geral e pelo 
Departamento de Estudos Econômicos, além da Procuradoria Federal com atuação atrelada ao CADE. Outras 
mudanças que mereceriam destaque seriam (i) a ampliação do mandato dos Conselheiros para quatro anos sem 
recondução; (ii) a necessidade de aprovação prévia de operações; (iii) a criação de critério adicional “de 
minimis” para avaliação da necessidade de notificação da operação;  (iv) a possibilidade de aprovação sumária 
de Atos de Concentração pelo Superintendente; (v) a exclusão da tipificação legal de acordos de exclusividade 
como infração; entre tantas outras. 
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adentrar-se ao mérito das mudanças propostas, vislumbra-se que algumas delas reputam-se 
indispensáveis, ainda que se argumente acerca da insuficiência de meios para sua consecução. 
Deve-se assim enfrentar os problemas existentes, propondo-se as mudanças necessárias e 
instrumentalizando-se o sistema com os meios necessários para seus fins.  
 

Desta forma, no que tange à atividade preventiva do sistema, quais sejam as 
notificações de operações empresariais, de qualquer natureza, às Autoridades de Defesa da 
Concorrência, vislumbra-se que as alterações a serem implementadas quando da aprovação do 
Projeto devem afetar de forma relevante as operações de fusões e aquisições, bem como a 
negociação de contratos empresariais que possam de alguma forma restringir a livre 
concorrência.  

 
No atual sistema de notificação previsto na Lei 8.884/94, temos que os atos sob 

qualquer forma manifestados que possam limitar ou de qualquer forma prejudicar a livre 
concorrência, ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou serviços, devem 
ser apresentados às autoridades de defesa da Concorrência para exame, previamente ou no 
prazo máximo de quinze dias úteis de sua realização.  

 
A Lei 12.529/2011, por sua vez, visa implementar sistema de notificação prévia, 

impossibilitando o efetivo fechamento da operação em questão antes de sua aprovação pelas 
autoridades. Neste sentido, traz o artigo 88 do Projeto previsão de que o controle dos atos de 
concentração será prévio e realizado em, no máximo, 240 dias a contar do protocolo da 
petição, podendo ainda ser prorrogado por até sessenta dias, a pedido das empresas 
requerentes do ato de concentração econômica, ou por até noventa dias, mediante decisão 
fundamentada do Tribunal.  

 
Neste sentido, inova o Projeto ao delimitar, em seu artigo 90, a ocorrência de “ato de 

concentração” quando: (i) duas ou mais empresas anteriormente independentes se fundem; (ii) 
uma ou mais empresas adquirem, direta ou indiretamente, por compra ou permuta de ações, 
quotas, títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações, ou ativos, tangíveis ou 
intangíveis, por via contratual ou por qualquer outro meio ou forma, o controle ou partes de 
uma ou outras empresas; (iii) uma ou mais empresas incorporam outra ou outras empresas; e 
(iv) duas ou mais empresas celebram contrato associativo, consórcio ou joint venture, salvo se 
voltados ao atendimento de um empreendimento específico e com prazo determinado. Dispõe 
ainda em seu parágrafo único que não deverão ser considerados atos de concentração os 
contrato associativo, consórcio ou joint venture quando destinados às licitações promovidas 
pela administração pública direta e indireta e aos contratos delas decorrentes. 

  
Portanto, os atos que se subsumirem ao controle prévio não poderão ser consumados 

antes de devidamente apreciados pelas autoridades de defesa da concorrência, o que requer 
consistente mudança na postura do empresariado brasileiro e cuidados adicionais por parte de 
advogados atuantes no braço societário e contratual destas operações. Segundo prevê o 
parágrafo 3º do artigo 88 do Projeto, o desrespeito ao “período de espera obrigatório” imposto 
pela lei fará com que a operação em questão seja considerada nula, podendo ainda ser imposta 
multa pecuniária entre R$ 60.000,00 (sessenta mil Reais) e R$ 60.000.000,00 (sessenta 
milhões de Reais), sem prejuízo de abertura de processo administrativo. 
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Irrefutável que no cenário atual, notificações ao Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência são constantemente deixadas a segundo plano, levadas à consideração somente 
ao final das operações e, muitas vezes, submetidas de forma intempestiva e sem a devida 
cautela com relação ao seu conteúdo.  

 
Contudo, diante das mudanças verificadas, passam as empresas a depender, para a 

conclusão de suas operações, de fator estranho à dinâmica das relações empresariais: a 
chancela das autoridades de defesa da concorrência. Faz-se de extrema importância, portanto, 
uma maior cooperação, em uma fase mais preliminar das negociações, entre os advogados da 
concorrência e os advogados empresariais envolvidos na operação.  

 
Um fato de grande preocupação para a comunidade empresarial foi, sem sobra de 

dúvidas, o veto ao artigo 64 trazido pela Presidente, o qual previa que a não aprovação da 
operação pelas autoridades no prazo legal estabelecido implicaria em sua aprovação tácita. 
Apesar de expectativa de edição de regulamentação infralegal sobre a questão, o efeito prático 
do veto implica na ausência de qualquer sanção para o descumprimento, por parte das 
autoridades, do prazo máximo de análise, o que poderia estendê-la de forma indeterminada e, 
via de consequência, perpetuar o impedimento legal para o fechamento da operação.  

 
Em vista do exposto, torna-se indispensável que advogados atuantes no ramo da 

concorrência, responsáveis pela notificação de operações ao CADE, sejam trazidos a bordo 
das discussões contratuais da operação na sua fase de formatação, a fim de se mitigar 
questionamentos de cláusulas que possam atrasar a aprovação do ato, bem como antecipar 
quaisquer problemas no cronograma legal de sua apreciação em vista de eventuais impactos 
concorrências no mercado. Cresce, desta forma, a importância de estudo prévio e parecer 
legal especializado com o propósito de se determinar a complexidade do caso sob o ponto de 
vista concorrencial, bem como a expectativa de sua aprovação.  

 
A aprovação prévia deve ainda gerar mudanças de postura com relação às 

formalidades de apresentação do Ato de Concentração, na medida em que os incentivos para 
uma apresentação de informações mais completas e suficientes para a análise do caso 
aumentam de forma significativa, haja vista que o próprio fechamento da operação é colocado 
em cheque.  

 
Importante ainda verificar-se a possibilidade de negociação com o Conselheiro Relator 

para que haja o fechamento da operação de forma precária e liminar, através de imposição de 
condições que visem à preservação da reversibilidade da operação, quando necessário. Para 
tanto, motivos plausíveis devem ser demonstrados às autoridades, da mesma forma em que 
estas deverão exigir a manutenção de condições que propiciem a reversibilidade da operação, 
quando assim entenderem pertinentes.  

 
 Portanto, indispensável que haja mudança de postura do empresariado brasileiro no 
que tange aos aspectos concorrenciais resultantes de operações, que deverão demandar maior 
atenção ao assunto, principalmente em razão do procedimento de aprovação prévio. 
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Desafios e Consequências da Nova Lei de Defesa da Concorrência 
 

Elizabeth Farina8 e Fabiana Tito9 
 

Abstract 
 
On May 29, 2012 will come into force the new Brazilian antitrust law (N° 12.529/2011) 
which significantly restructures Brazil’s competition institutional framework and the 
enforcement process. The achieved outcome is overall positive. The reform can improve the 
efficiency and expediency of the Brazilian competition enforcement although some important 
challenges remain. 
 
 
 
 
Introdução 
 
 Após uma década de discussões e seis anos de pendência no Congresso, em 01 de 
dezembro de 2011, a Nova Lei Brasileira da Defesa da Concorrência Brasileira (nº 
12.529/2011) foi publicada no Diário Oficial. A nova legislação busca reestruturar 
significativamente a defesa da concorrência no Brasil e trazer maior eficiência e eficácia ao 
sistema, mesmo tendo sido sancionada pela Presidente Dilma com alguns vetos importantes e 
polêmicos. 
 
 Há expectativa da comunidade brasileira antitruste e empresarial de que a nova lei seja 
mais eficaz na celeridade e segurança jurídica em análises de fusões e aquisições, assim como 
em investigações de processos administrativos. Consideramos que mesmo não solucionando 
todos os problemas, a Nova Lei contribuirá positivamente para uma aplicação mais rápida da 
defesa da concorrência. No entanto, a eficácia dependerá da interação de múltiplos agentes e 
da dotação institucional geral do país para superar os desafios que ainda permanecem.  
 
 De forma breve, o presente artigo destaca as principais mudanças que ocorrerão no 
Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) e discute algumas das preocupações e 
desafios que ainda permanecem.  
 
Principais Mudanças da Nova Lei 
 
 A partir do dia 29 de maio de 2012, com a Nova Lei, mudanças significativas entrarão 
em vigor. Entre elas podem ser destacados cinco itens: (i) introdução do sistema de 
notificação prévia de fusões e aquisições; (ii) inserção de novos critérios de notificação de 
atos de concentração; (iii) redesenho organizacional do SBDC (criação do “Super CADE”); 
(iv) inserção de novas disposições sobre os procedimentos legais em matéria de análise de 
fusões e investigações, e (v) mudanças nas sanções penais para condutas anticompetitivas. 
 
(I) Da Introdução do Sistema de Notificação Prévia 
 

                                                 
8 Professora Titular de Economia da FEA/USP Universidade e ex- Presidente do CADE.  
9 Economista Sênior da Tendências Consultoria Integrada e ex Coordenadora Geral da SDE.  
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 Conforme conhecido pelo mundo antitruste, o Brasil era uma das pouquíssimas 
jurisdições que adotavam um sistema de notificação pós-fusão. Tal sistema propiciava grande 
insegurança jurídica, pois a operação era concretizada antes mesmo do veredicto da 
Autoridade, deixando o ato de concentração sujeito a restrições de ordem estrutural, ou até 
mesmo à reprovação, contrariando a racionalidade econômica do negócio. Sob a antiga Lei 
(8.884/94), a celebração dos Acordos de Preservação da Reversibilidade da Operação (APRO) 
buscava minimizar a fragilidade e a ineficácia do controle de atos de concentração complexos, 
mais ainda deixando a desejar, tanto sob o ponto-de-vista da autoridade, quanto das partes. A 
celebração do APRO nunca foi garantia de celeridade da decisão e quanto maior os efeitos 
positivos esperados da concretização das alterações organizacionais pretendidas, tanto maior o 
prejuízo para a sociedade com o adiamento dessas decisões. Ao mesmo tempo, a demora na 
decisão podia levar a um progressiva flexibilização do próprio acordo, perdendo sua 
capacidade de garantir a reversibilidade da operação sem que houvesse sequelas para o bem-
estar do consumidor. 
 
 Com a Nova Lei, a mudança mais significativa no controle de fusão será o sistema de 
notificação prévia, alterando sensivelmente a forma como os negócios serão feitos no Brasil. 
Sabe-se que há uma zona cinzenta entre tomar a decisão de compra ou fusão. Agora as 
empresas não poderão mais consumar as transações antes da conclusão da análise pelo 
CADE. Não poderão tomar decisões que “afetem a concorrência entre elas”, prática 
conhecida no mundo antitruste como Gun Jumping10. Mas isso ainda terá que ser melhor 
definido no Brasil, por meio de regulamentação do CADE, ou pela jurisprudência, o que 
exige um certo tempo. 
 
 Como em outras jurisdições, a nova lei introduz um prazo global de 330 dias para o 
CADE se pronunciar sobre o caso: 240 dias da data da notificação, que pode ser prorrogada 
por no máximo 60 dias, a pedido das partes, ou por 90 dias, se o CADE considerar que a 
operação requer uma investigação mais aprofundada. 
 
 Caso o CADE falhe em proferir sua decisão no tempo máximo previsto em lei, o 
projeto de Lei (aprovado no Congresso) previa aprovação tácita da operação. Entretanto, a 
Presidente Dilma vetou a cláusula, trazendo enorme incerteza às comunidades antitruste e 
empresarial. Se o desrespeito ao prazo global previsto em Lei não tiver qualquer consequência 
prática, teremos o caso de prazo impróprio, numa situação em que as empresas estarão 
sujeitas a multas e ineficácia do negócio jurídico, em prazo indeterminado. Estaremos no pior 
dos mundos.  
 
 É possível que as ameaças trazidas pelo veto possam ser superadas por 
regulamentação elaborada pelo CADE. É o que o órgão se propõe a fazer. Também a 
Procuradoria do CADE manifestou-se na imprensa, afirmando que publicará parecer 
confirmando o entendimento de que se o CADE exceder o tempo global previsto, as empresas 
poderão concluir e consumar as transações em análise. 
 
 Outro ponto importante a avaliar é a capacidade do CADE para cumprir os prazos. 
Existe uma disposição na Nova Lei (Art. 121) que prevê a contratação de 200 (duzentos) 
cargos de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Entretanto, esta não é 
uma garantia, uma vez que a Lei 8.884/94 também trazia uma disposição como essa, mas que 
                                                 
10 Esta prevista na Nova Lei a aplicação de multa entre R$ 60 mil a R$ 60 milhões em caso da consumação, 
ainda que parcial, do negócio antes da aprovação pelo CADE.  
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nunca foi cumprida. Para agravar a situação, recentemente o  atual Presidente do CADE 
Fernando Furlan informou à imprensa que o acordo com o Governo de enviar imediatamente 
30 novos funcionários de carreira (gestores) não foi respeitado11. Nenhum funcionário virá 
ainda esse ano para o CADE, impedindo que se inicie o processo de transição com maior 
eficiência. 
 
 Este é um grande desafio para o novo ambiente legal e, infelizmente, revela o baixo 
comprometimento do governo federal com a defesa da concorrência no Brasil. 
 
 
 
(II) Da Inserção de Novos Critérios de Notificação  
 
 Outra melhoria introduzida pela Lei 12.529/2011 refere-se aos novos critérios de 
notificação obrigatória. Sob a nova lei, uma transação deve ser notificada se uma das partes 
tiver no Brasil, no último balanço, faturamento bruto anual de pelo menos R$ 400 milhões 
computados no ano anterior à transação, e a outra parte tiver, pelo menos, R$ 30 milhões. Os 
valores do faturamento acima mencionados, no entanto, podem ser atualizados e alterados, a 
pedido do CADE, por decreto ministerial do Ministério da Justiça e da Fazenda. A Autoridade 
também poderá requisitar exame de fusões abaixo do limite do faturamento, dentro de um ano 
da data do fechamento do negócio, o que evita que operações de escopo local (mercados 
relevantes locais) possam trazer prejuízos ao bem-estar dos consumidores locais. 
 
 Outra alteração relevante é a eliminação do critério anterior de 20% de participação 
em pelo menos um mercado relevante afetado pela operação. Como se sabe, a definição de 
mercado relevante pode envolver longas polêmicas entre as partes e a autoridade. A remoção 
desse critério problemático melhora a segurança jurídica das regras de notificação 
obrigatória.12 
 
(III) Do Redesenho Organizacional do SBDC 
 
 O SBDC foi, finalmente, criado. O termo Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência era uma denominação adotada pela comunidade antitruste do Brasil para 
designar o conjunto dos três órgãos responsáveis pelo cumprimento da Lei 8.884-94.  Sob a 
nova lei, o SBDC será composto por duas entidades: (i) CADE (ou "SuperCADE") e SEAE. 
Embora a SEAE permaneça na composição, os seus poderes serão limitados à advocacia da 
concorrência. 
 
 O "Super CADE" será responsável pela investigação e tomada de decisão nas fusões e 
aquisições e condutas anticompetitivas. Com efeito, o CADE herdará as tarefas antes 
realizadas pela SEAE e SDE. Trata-se de uma fusão dos três órgãos. 
 
 A nova estrutura do Super CADE é ilustrada na Figura 1 e compreende três órgãos: (I) 
O Tribunal Administrativo de Defesa Econômica; (II) A Superintendência Geral, e (III) O 
Departamento de Estudos Econômicos (DEE), além do apoio da Procuradoria Federal 
(ProCADE) e do Ministério Público Federal. 

                                                 
11 Ver: http://www.telesintese.com.br/index.php/plantao/18012-furlan-afirma-que-cade-nao-conseguira-cumprir-
a-nova-lei-sem-contratar-funcionarios 
12 Uma vez que ficava a cargo das empresas definirem o mercado relevante.  
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 Uma das mudanças mais importantes nos procedimentos de análise de fusões 
estabelece que o Superintendente Geral arque com a responsabilidade de se opor a uma fusão, 
perante o Tribunal. Ele também tem o poder de aprovar a fusão, monocraticamente. No 
entanto, qualquer Conselheiro tem o direito de avocar qualquer fusão em análise pela 
Superintendência. Dessa forma, criou-se um sistema de pesos e contrapesos, para que se 
coloque um limite aos poderes do Superintendente, sem perder a eficiência e celeridade da 
aprovação de atos simples ou que não tenham probabilidade de gerar impactos negativos 
sobre a concorrência e o bem-estar do consumidor.  
 

Figura 1. Novo Organograma do SBDC sob a Lei no. 12.529/2011 
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 A mudança na estrutura organizacional (Figura 1) é positiva e aborda duas 
preocupações principais da comunidade antitruste e do ambiente de negócios. A primeira 
refere-se à independência do Super CADE em relação ao Governo Federal. A alteração dos 
mandatos do Presidente e dos Conselheiros para quatro anos, sem recondução, evita 
intervenções políticas como retaliação a decisões sensíveis tomadas pelo Tribunal no 
mandado anterior. Adicionalmente, o Superintendente Geral também terá um mandato, o que 
lhe dá independência em relação ao Governo e também ao Tribunal. Sob a lei atual, o 
Secretário de Direito Econômico pode ser demitido a qualquer momento pelo Ministro da 
Justiça, assim como o Secretário de Acompanhamento Econômico. Investigações que não 
interessem ao Governo Federal podem ser interrompidas com a demissão ad nutum dos ou do 
Secretário. 
 
 Em segundo lugar, o projeto também preserva a independência entre as investigações 
exercidas pela Superintendência Geral e o Tribunal, o que é garantido pelo mandato do 
Superintendente e também pela forma como o orçamento do órgão é gerido.  
 
 O Presidente do Tribunal é responsável pela elaboração e apresentação do orçamento 
anual do CADE para o Ministro da Justiça. Portanto, o orçamento do CADE está ligado ao 
orçamento do referido Ministério. O Presidente do Tribunal é também responsável pela 
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ordenação de despesas do Super CADE, com exceção dos gastos da Superintendência Geral, 
que será uma unidade de gestão de recursos. Portanto, os recursos necessários para a 
investigação de condutas anticoncorrenciais, como busca e apreensão, que exige sigilo, estará 
sob o controle da Superintendência, embora seu orçamento global tenha que ser aprovado 
pelo Tribunal. 
 
 Portanto, o novo desenho evita redundâncias e, mais importante, permite que o 
Tribunal concentre seu tempo e recursos nos casos mais complexos e relevantes que 
apresentem elevada probabilidade de prejudicar a concorrência e o bem-estar do consumidor. 
Casos simples ou inofensivos serão resolvidos pela Superintendência. O segundo efeito, 
talvez ainda mais importante, seja o uso do tempo do Tribunal para o combate às condutas 
anticompetitivas. Hoje, os casos de conduta representam uma parcela extremamente pequena 
dos casos julgados pelo CADE. Perde-se muito tempo para cumprir os procedimentos 
exigidos pela Lei 8.884-94 para aprovar atos simples, que passam pelo rito sumário e que 
representam 80% do total de atos de concentração sob escrutínio do SBDC. Esse é, de fato, 
um resultado auspicioso e muito esperado pela comunidade antitruste brasileira. 
 
(IV) Das Mudanças no Controle de Condutas Anticompetitivas 
 
 A nova Lei também traz mudanças relevantes para o controle de conduta, em especial 
no tocante aos processos criminais. Vale a pena mencionar dois deles. 
 
 Primeiramente, a nova lei altera os níveis das multas. Atualmente, o montante das 
sanções pode variar de 1% a 30% do faturamento bruto anual da empresa. A nova lei adota 
uma nova base de cálculo: em vez do “faturamento bruto no seu último exercício, excluídos 
os impostos”, a multa será calculada em relação ao faturamento bruto da empresa, grupo ou 
conglomerado no “ramo de atividade“ empresarial que ocorreu a infração. A mudança 
também se refere à diminuição das percentagens impostas. No caso da empresa, o novo 
intervalo irá variar entre 0,1% a 20% do faturamento bruto no ramo de atividade. A 
consequência é uma redução global de multas, seja pelos limites do percentual menores, ou 
porque estes se aplicam não sobre o valor total do faturamento, mas à parcela auferida no 
“ramo de atividade”. É de se esperar, também, uma maior dificuldade para liquidar as multas, 
uma vez que não fica claro na Lei 12.529/2011 o entendimento do que seja “ramo de 
atividade”. Tanto por não haver correspondência contábil facilmente identificável nos 
demonstrativos da empresa ou do grupo, quanto por não corresponder ao já conhecido 
conceito de mercado relevante antitruste. 
 
 Portanto, o CADE precisará trabalhar na definição clara do que considera “ramo de 
atividade”, na regulamentação da Lei. Uma possibilidade prática é adotar o sistema de 
classificação CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas13), uma vez que as 
empresas já usam este código para declaração de imposto de renda. Ainda assim, restará ao 
CADE definir o nível de agregação da CNAE que irá usar. A CNAE é organizada por numero 
de dígitos14. A dois dígitos tem-se uma classificação bastante agregada. Quanto maior o 
numero de dígitos, maior a desagregação e maior a aproximação como o que se denomina, 

                                                 
13 A CNAE é uma classificação oficialmente adotada pelo Sistema Estatístico Nacional do Brasil e pelos órgãos 
federais, estaduais e municipais gestores de registros administrativos e demais instituições do Brasil.  Tem base 
numa resolução do IBGE de 1994 
14 Classes CNAE disponíveis em: 
http://www.cnae.ibge.gov.br/estrutura.asp?TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0 
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comumente, de mercado. O quinto nível hierárquico, o das subclasses, é definido para uso da 
Administração Pública15. Ainda assim, não haverá correspondência equivalente ao mercado 
relevante antitruste.  
 
 Em segundo lugar, a nova lei altera sanções penais para condutas anticoncorrenciais. 
Atualmente, a Lei 8.884/94 estabelece penas de reclusão de 2 a 5 anos ou multa16. A condição 
"ou" define o crime como de "menor potencial ofensivo" e o qualifica para uma transação 
penal. Por outro lado, a Nova Lei estabelece que cartéis sejam punidos com pena de prisão de 
2 a 5 anos E multa17, eliminando a possibilidade de transação penal. A nova lei também 
restringiu a sanções penais apenas aos casos de cartel. Sob a lei atual, as sanções penais 
também eram aplicadas a condutas unilaterais, gerando insegurança às empresas. 
 
 Essas mudanças têm efeitos positivos sobre a aplicação da lei brasileira de defesa da 
concorrência, pois deixa claro que as condutas de cartel devem ser punidas com maior rigor e 
também porque contribui para aumentar o nível de punição e de dissuasão para os crimes de 
cartel. 
 
Consequências e Desafios da Nova Lei 
 
 Apesar de alguns aspectos controversos, a reforma legal da Lei da Defesa da 
Concorrência vai beneficiar sua implementação. O sistema será mais eficiente e estará em 
linha com outras jurisdições. Com o novo regime de análise de atos de concentração espera-se 
agilidade e simplificação do processo, desde que garantida a equipe técnica prevista na 
própria Lei.  Entretanto, alguns comentários merecem destaque: 
 
 Primeiro, com a introdução dos novos critérios de notificação de fusões e da nova 
estrutura organizacional do Super CADE, é razoável esperar uma melhora na eficiência de 
tomada de decisões. 
 
 Segundo, o sistema de notificação prévia traz incentivos que, desde o início, as partes 
disponibilizem informações suficientes e de qualidade a fim de que o ato de concentração 
possa ser apreciado sob a condição de fast track, caso nenhum dano à concorrência seja 
previsto. 
 
 Terceiro, o uso de filtros (ou screening tests) deverão ser adotados em análises de atos 
de concentração com a finalidade de ajudar e agilizar a identificação de potenciais danos ao 
mercado, separando rapidamente os casos que deverão ser analisados em maior profundidade 
e submetidos ao Tribunal. A adoção de filtros pode ajudar as partes a estimar o risco 
concorrencial e melhor avaliar as operações, antes da notificação. Além disso, os testes 
servem para orientar o trabalho de consultores que são chamados pelas partes ou pela 
Autoridade para opinar sobre pontos específicos da transação. 
 
 Quarto, a fim de cumprir os prazos previstos na Lei, a Autoridade e as partes 
necessitam definir claramente as questões a serem abordadas por estudos econômicos a serem 
executados pelo DEE ou pelas partes. Conforme mencionado, isto dependerá de uma clara 

                                                 
15 Por exemplo, os dígitos para agricultura, pecuária e serviços relacionados é 01 (dois dígitos). Pecuária é 015 
(três dígitos). Criação de bovinos é 0151-2 (cinco dígitos). Criação de bovinos para corte 0151-2/01.  
16 Por meio do Art. 4 da lei 8.137/90.  
17 Alteração da Lei 8.127/90 e incorporação na nova lei (art. 116).  
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exposição por parte da Superintendência Geral sobre os danos concorrenciais que podem ser 
esperados como resultado da operação sob análise (theory of harm). O fato de haver um 
momento previamente determinado para que o Superintendente se oponha a uma operação, 
contribui para a objetividade dos estudos no processo decisório do Tribunal. Isto permitirá 
uma melhora na objetividade dos pareceres econômicos e jurídicos trazidos pelas partes e 
Autoridade, sendo necessário definir perguntas e respostas claras  e diretas. 
 
 Por fim, com todo o exposto pode-se dizer que, havendo uma maior efetividade nas 
análises de atos de concentração, os recursos poderão ser canalizados para o controle de 
condutas, que é ponto chave da política de defesa da concorrência.  
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Análise de Poder de Compra no Mercado de Varejo de Bens Duráveis – Desafios para o 
Novo CADE 

 
Mário Sérgio Rocha Gordilho Júnior18  

 
Abstract 
 
This article discusses both the theory and the practice of the major antitrust agencies in the 
world in mergers involving buyer power, including the recent Brazilian 
experience in mergers concerning this issue. The author concludes that the new Brazilian 
Antitrust Law will bring new opportunities for the Brazilian antitrust authority, considering 
that the current Brazilian legislation does not address this issue properly and it has 
been gaining relevance recently due to the growing mergers wave related to the Brazilian 
retail sector, especially department stores, which in turn has improved their buyer power over 
their suppliers of electronics, home appliances and furniture.  

 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
1. Recentemente, o Brasil vem experimentando uma crescente concentração no 
mercado de varejo de bens duráveis. As operações mais relevantes desse setor foram a 
aquisição do Ponto Frio pela Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), em junho de 2009 
e, seis meses depois, a associação da CBD com a líder do setor, as Casas Bahia, formando um 
gigante do varejo de eletro-eletrônicos no país. A participação de mercado dessa nova 
empresa, considerando todo o país, é muitas vezes superior ao segundo e terceiros colocados, 
a Máquina de Vendas, empresa formada, recentemente, pela fusão da Ricardo Eletro e da 
Insinuante, e a Magazine Luiza, que também vem crescendo por meio de aquisições de outros 
varejistas de menor porte, com atuação mais local.  
 
2. Curiosamente, ou nem tanto, como veremos no decorrer deste trabalho, a 
Ricardo Eletro anunciou, três meses após a associação entre CBD e Casas Bahia, uma 
associação com uma forte concorrente no Nordeste, a Insinuante. E, após mais três meses, a 
Máquina de Vendas adquiriu a City Lar. Em julho de 2011, adquiriu a Eletro Shopping, 
reforçando ainda mais sua posição no Nordeste. Outras empresas do setor também se 
movimentaram em busca de mais escala, e foram às compras, como a Magazine Luiza, que 
adquiriu as Lojas Maia e as Lojas do Baú. Outras operações ainda deverão acontecer, como os 
rumores da aquisição do Carrefour pela CBD ou pelo Wal Mart. 
 
3. Como se pode perceber, o setor de varejo de bens duráveis no Brasil, desde 
2009, passou por grandes mudanças, com a criação de grandes grupos e, consequentemente, o 
desaparecimento de pequenas e médias empresas do setor, as quais ou passaram a ser 
adquiridas pelas grandes ou se associaram às mesmas. Há, ainda, uma terceira via, talvez até 
mais penosa para o setor e para a economia como um todo: o fechamento das empresas de 
menor porte, incapazes de fazer frente à redução de custos das grandes empresas, derivada do 

                                                 
18 Mário Sérgio Rocha Gordilho Júnior, economista, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental 
e especialista em Defesa da Concorrência. Coordenador-Geral Adjunto da Coordenação Geral de Controle de 
Estruturas de Mercado - Secretaria de Acompanhamento Econômico - Ministério da Fazenda. 
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incremento do poder de compra, que as tornam capazes de oferecer, em tese, melhores preços 
e melhores condições de pagamento aos consumidores.  
 
4. Esta economia de custos, que a princípio pode dar uma impressão positiva ao 
público em geral, como algo benéfico ao consumidor, tem relação direta com o tema deste 
trabalho: até que ponto o incremento do poder de barganha das empresas que atuam no varejo 
pode, ao invés de gerar benefícios ao consumidor, tornar a concorrência menos efetiva e, 
dessa forma, reverter esse poder de barganha para as próprias varejistas, propiciando às 
mesmas maiores lucros? Será mesmo verdade que todo incremento no poder de barganha do 
lado varejista se reverte em menores preços aos consumidores? E se esse poder de barganha 
for tal que torne a concorrência no setor desigual, privilegiando as grandes e expulsando do 
setor as pequenas e, ainda, tornando novas entradas cada vez mais difíceis? Até que ponto 
ganhos no poder de barganha podem afetar a rivalidade desse setor? E quanto a possíveis 
efeitos dinâmicos negativos nos mercados dos fornecedores, afetando a qualidade dos 
produtos e o lançamento de novos? 
 
5. São esses desafios que essa nova onda de fusões e aquisições no mercado de 
varejo de bens duráveis apresenta para as autoridades antitruste do país. Todavia, esses 
desafios não são novos, principalmente se tomarmos o varejo como um todo, tanto para o 
Brasil quanto em outras jurisdições onde a política de defesa da concorrência se encontra num 
estágio superior de maturidade. Já há uma vasta bibliografia internacional sobre o tema, que 
remonta desde a metade do século XX, bem como decisões que desafiaram esses ganhos no 
poder de compra como algo deletério à livre concorrência em mercados de varejo. No Brasil, 
o assunto ainda é relativamente novo na análise de atos de concentração, e foi pouco 
desafiado pelas autoridades de concorrência, apesar da onda de fusões envolvendo redes de 
supermercados no início dos anos 2000. O tema já foi apontado algumas vezes, mas nunca de 
forma contundente, como já ocorrido em outras jurisdições O próprio Guia de Análise 
Econômica de Atos de Concentração Horizontal das Secretarias de Acompanhamento 
Econômico (Seae) e de Direito Econômico (SDE)19, base da análise antitruste no Brasil, 
aborda o assunto poder de compra de forma acessória, como um possível gerador de 
eficiência econômica, ou seja, uma variável que poderia justificar uma operação de 
concentração econômica, ainda que a mesma ocasionasse elevadas participações de mercado, 
que as barreiras a entrada fossem altas e que a rivalidade do setor fosse insuficiente. É o que a 
teoria antitruste denomina “poder compensatório (countervailing power)”, que ocorre sob 
determinadas condições, e que será tratado no decorrer deste trabalho. Ou seja, o Guia da 
Seae/SDE vê o poder de compra até como algo que pode ser positivo para a concorrência.  
 
6. Ademais, não há nesse Guia sequer uma orientação sobre como o poder de 
compra deve ser analisado, ou seja, como um espelho do poder de mercado (utilizando as 
participações de mercado dos compradores, por exemplo), ou seguindo outra metodologia, 
com métrica própria para tal análise, como defendem alguns estudiosos da matéria.  
 
7. Dessa forma, este trabalho apresentará a base teórica relativa ao poder de 
compra, bem como sua evolução até os dias de hoje, discutindo alguns trabalhos recentes 
internacionais e também nacionais, estes últimos de autores que já passaram por órgãos do 
SBDC, o que torna sua revisão ainda mais interessante. Após o aporte teórico sobre o tema, 
este trabalho discutirá algumas das mais importantes decisões internacionais que analisaram o 

                                                 
19 Portaria conjunta Seae/SDE nr. 50, de 01 de agosto de 2001. 
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poder de compra, e também algumas análises e decisões dos órgãos antitruste do Brasil que 
abordaram essa questão.  
 
8. Por fim, este trabalho procurará elencar os principais aspectos que, na opinião 
do autor, deveriam ser considerados pelas autoridades de concorrência do país em casos 
envolvendo o acréscimo de poder de compra, no intuito de contribuir para o debate desse 
tema para a nossa política de defesa da concorrência, ainda em estágio de desenvolvimento. 
 
2. CONCEITUANDO O PODER DE COMPRA VIS-A-VIS A POLÍTICA 
ANTITRUSTE 
 
2.1. O que é poder de compra? 
 
9. Em primeiro lugar, é notório que a relação direta entre produtores e 
consumidores não é a regra, sendo mais comum a existência de um ou mais níveis de 
distribuição de produtos. Sendo assim, é normal que as relações entre esses atores sejam 
caracterizadas por um embate de forças entre os mesmos, em que cada um buscará a melhor 
forma de extrair algo do outro. Desta forma, são criados os preços nos diversos mercados. 
Esse embate de forças também acaba por influenciar a quantidade e a qualidade dos produtos 
a disposição dos consumidores finais. 
 
10. Nos últimos anos, seguindo tendência internacional, o setor de serviços vem 
crescendo em importância com relação à formação do PIB no Brasil. Em 2010, o setor de 
serviços respondeu por cerca de 57,5% do PIB nacional. Segundo dados do IBGE, o setor de 
serviços foi o que mais cresceu no quarto trimestre de 2010, em comparação com o mesmo 
período de 2009, 4,3%. O comércio atacadista e varejista, por sua vez, no mesmo período, 
cresceu 7,5%, só perdendo para o setor de intermediação financeira e seguros (11,4%).20 
Segundo dados da Associação Paulista de Supermercados (APAS), em 2009, ano marcado por 
crise econômica internacional, o setor de varejo cresceu, em termos reais, 6,5%, 
representando, naquele ano, 5,6% do PIB nacional.21  
 
11. Neste contexto, torna-se clara a relevância do tema poder de compra para a 
política antitruste. E, como veremos no decorrer deste trabalho, a questão do poder de compra 
não se resume a uma mera transferência de recursos dos produtores para os compradores, nem 
significa que, em havendo essa transferência, os ganhos serão repassados aos consumidores 
finais. 
 
12. Sendo assim, podemos conceituar poder de compra, na visão de alguns 
acadêmicos, autoridades antitruste e organismos internacionais. Primeiramente, cumpre 
esclarecer que, no decorrer deste trabalho, outros sinônimos serão utilizados no lugar do 
termo “poder de compra”, tais como, por exemplo, poder de monopsônio ou poder de 
barganha. 
 

                                                 
20 http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1830&id_pagina=1. 
Acessado em 11/07/2011. 
21 
http://www.portalapas.org.br/imagens/Retratos%20do%20Varejo%202010_consolidado_03_imprensa_04.05.10.
pdf. Acessado em 11/07/2011. 
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13. Chen (2007, p. 19) traz algumas definições de poder de compra. A mais 
simples afirma que o poder de compra se refere às circunstâncias nas quais o lado da demanda 
de um mercado é suficientemente concentrado, a ponto de conferir aos compradores 
possibilidade de exercerem poder de mercado frente aos vendedores.22 Segundo este autor, 
citando Dobson, Waterson, and Chu (1998, p.5), poder de mercado poderia ser definido como 
a situação que ocorre quando uma firma ou um grupo de firmas, seja por sua posição 
dominante com compradora de um produto ou serviço, seja por suas vantagens estratégicas ou 
mesmo pelo seu tamanho ou outras características, é capaz de obter de um ofertante termos 
mais favoráveis que os disponíveis para outros compradores. Todavia, esse autor prefere 
definir poder de compra como a habilidade que um comprador possui de reduzir a 
lucratividade relativa ao preço de um ofertante, ao pagar um preço abaixo do normalmente 
cobrado, ou, de forma mais geral, a habilidade de obter termos comerciais mais favoráveis 
que os normalmente oferecidos por um ofertante aos seus clientes.  
 
14. A OCDE (1998, p. 6) entende que um varejista detém poder de barganha se, 
em relação a pelo menos um ofertante, aquele pode, de forma crível, ameaçar impor a este um 
custo de oportunidade de longo prazo e, em executando tal ameaça, que este custo imposto ao 
ofertante seja, significantemente, desproporcional a qualquer custo de oportunidade de longo 
prazo que venha a incorrer. Ou, em outras palavras, o custo de oportunidade resultante do 
exercício de poder de compra pelo varejista seria bem menor do que o custo de oportunidade 
imposto ao ofertante. 
 
15. Com relação às definições utilizadas pelos principais órgãos antitruste do 
mundo, não há grandes divergências quanto às apresentadas acima. A Comissão Européia 
ressalta a importância econômica do comprador no mercado em pauta, e também a relevância 
do tema para a análise antitruste, pois poderosos compradores podem disciplinar a política de 
preços de poderosos vendedores, criando uma “balança de forças” no mercado em questão. 
Todavia, esta autoridade também ressalta que nem sempre o poder de compra resulta em 
efeitos positivos. Quando um comprador poderoso se depara com ofertantes mais fracos, e 
ainda por cima detém poder de mercado na sua etapa da cadeia, o resultado pode ser pior do 
que num cenário onde o comprador não detém poder de compra.23 
 
16. O Federal Trade Commission (FTC), um dos órgãos antitruste norte 
americanos, entende o poder de compra como a habilidade de um comprador, ou grupo de 
compradores, de deprimir o preço pago por um produto para um nível abaixo do competitivo. 
O uso do poder de compra causa efeitos adversos comparáveis aos associados ao uso do poder 
de mercado pelos vendedores.  
 
17. Mesmo a legislação antitruste brasileira, que não traz uma definição clara de 
como lidar com os problemas referentes ao poder de compra, ao condenar práticas que levem 
ao aumento arbitrário de lucros, abre espaço para condutas derivadas do uso do poder de 
monopsônio por uma empresa (Lei 8.884/94, art. 20, II). Goldberg (2006, p. 141) entende que 
este inciso da Lei seria um primeiro indício de que ela não tutela apenas o bem-estar do 

                                                 
22 citando Noll, 2005, p. 589. 
23 http://ec.europa.eu/competition/publications/glossary_en.pdf. Acessado em 11/07/2011. 
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consumidor puro, mas também o de outros integrantes da cadeia econômica, 
consumidores/produtores.24  
 
2.2. Os primórdios da base conceitual do poder de compra 
 
18. O primeiro acadêmico a discutir o tema poder de compra foi John Kenneth 
Galbraith, em 1952, na sua obra “American capitalism: the concept of countervailing power”. 
Azevedo e Almeida (2009, p.11-12)) afirmam que Galbraith foi o primeiro a identificar 
possíveis benefícios sociais derivados da associação ou concentração horizontal, como forma 
de contrabalançar assimetrias de poder na negociação entre dois elos de uma cadeia produtiva. 
Até aquele momento, a concorrência era o único mecanismo “auto-regulador” de preços e 
salários, diretamente ligado à estrutura de oferta, ao número de firmas em atividade em um 
determinado mercado. Galbraith, então, apresenta outro mecanismo “auto-regulador”, este sob 
o prisma da demanda, que seria a união de compradores, seja via associações de compra, seja 
via fusões, visando equilibrar forças com os fornecedores. O poder compensatório seria uma 
reação natural dos compradores, o qual poderia gerar aumento de bem estar, combatendo os 
efeitos negativos do poder de mercado “original” (aqui entendido como a concentração da 
indústria). Ainda segundo Azevedo e Almeida (2009, p.11-12), o poder compensatório de 
Galbraith poderia se dar tanto na forma de criação de poder de compra quanto de venda. Um 
exemplo deste último seriam os sindicatos, a ação coletiva dos trabalhadores, que se unem 
para contestar o poder de compra (da sua força de trabalho) das indústrias. Outro bom 
exemplo seriam as associações de médicos, que se unem visando contrapor o poder de 
mercado das operadoras de planos de saúde, assunto recorrente no CADE, mas que foge do 
escopo do presente trabalho. 
 
19. Contudo, a tese de Galbraith foi muito contestada desde o início, sendo o ponto 
mais relevante a definição de como os ganhos derivados do poder de compra seriam 
repassados aos consumidores finais. Para Galbraith, em um contexto de deflação, os varejistas 
estariam impelidos a repassar seus ganhos para seus consumidores via redução de preços. 
Azevedo e Almeida (2009, p.11-12) citam o autor Simon Whitney25 como um dos primeiros 
críticos à tese de Galbraith. Em síntese, Whitney considera que o poder compensatório, 
inclusive, pode resultar em aumento de preço para o consumidor final, piorando a situação 
inicial. As condições necessárias para que ocorram reduções de preço e, consequentemente, 
beneficiem o consumidor final, são muito restritas. Elas guardam relação direta com a 
estrutura de mercado e a dinâmica concorrencial do nível dos varejistas. Após as primeiras 
críticas ao trabalho de Galbraith, muitas outras vieram, e algumas serão apresentadas no 
próximo tópico. Em geral, essas críticas vão ao encontro das primeiras ideias de Whitney, no 
sentido de que, nem sempre, o poder compensatório traz benefícios ao consumidor. Na 
realidade, o contrário é mais comum, haja vista que os mercados de varejo são, cada vez mais, 
concentrados em todo o mundo. 
 
2.3. A evolução teórica da tese do poder de compra  
 

                                                 
24 Segundo este autor, isto seria explicado pelo fato de que um aumento arbitrário de lucros poderia ocorrer tanto 
em virtude de preços majorados acima dos patamares competitivos quanto de preços de insumos minorados 
abaixo do nível competitivo, por força do exercício do poder de compra. 
25 WHITNEY, S. Errors in the Concept of Countervailing Power. The Journal of Business of the University of 
Chicago. Vol. 26, no 4, out, 1953. pp. 238-253. 
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20. Como é comum a teses envolvendo ciências sociais, não há consenso entre os 
estudiosos do tema poder de compra. Há diversos modelos desenvolvidos para explicar ora 
que o poder de compra poderia ser benéfico aos consumidores finais, ora que o poder de 
compra reforçaria uma posição dominante no mercado a jusante (downstream), prejudicando, 
portanto, os consumidores. Contudo, uma conclusão mais próxima ao consenso pode ser 
tirada desde já: a estrutura do mercado a jusante, que lida diretamente com os consumidores 
finais, é fundamental para se determinar se o aumento do poder de compra originado por uma 
fusão é ou não prejudicial àqueles.  
 
21. Após a publicação da tese de Galbraith e as primeiras críticas de seus pares, o 
tema poder de compra somente voltou a ganhar espaço nos anos 70, com tentativas de 
demonstração empírica da tese do poder compensatório. Goldberg (2006, p.167-170) cita 
estudos de Steven Lunstgarten, em 1975, no qual foi testada a hipótese de correlação negativa 
entre concentração do lado da demanda e o tamanho das margens impostas pela indústria26, de 
Vincent LaFrance, que refinou o modelo de Lunstgarten e chegou a conclusões parecidas.27, e 
de Ute Schumacher, que sofisticou ainda mais os estudos de LaFrance e Lunstgarten, e cuja 
conclusão mais relevante foi a de que as margens de lucro da indústria não dependem apenas 
da sua estrutura de oferta, mas também da estrutura de demanda.28 
 
22. Provavelmente, devido à crescente concentração do varejo nos Estados Unidos 
e Europa e, ainda, pela utilização indiscriminada da tese do poder compensatório pelos 
advogados militantes no antitruste em suas defesas, em operações envolvendo empresas 
intermediárias, com elevadas concentrações, o assunto passou a ser mais discutido tanto pelos 
órgãos antitruste quanto pela academia, ganhando nova dimensão a partir de meados dos anos 
90. Atualmente, os guias de análise de concentração horizontal adotados pelos principais 
órgãos antitruste do mundo fazem menção ao poder compensatório e como analisá-lo, à luz 
dos recentes avanços no estudo desse tema. No próximo tópico, serão apresentados alguns 
exemplos de jurisdições que já sistematizaram essa metodologia de análise. 
 
23. Nesta “era moderna” no que concerne ao estudo do poder de compra, 
destacam-se alguns autores, os quais publicaram alguns artigos dedicados ao tema. Neste 
trabalho, destacamos as contribuições de Roman Inderst, Nicola Mazzarotto, Paul Dobson, 
Peter Carstensen, David Mills, Zhiqi Chen e, ainda, dos brasileiros Daniel Goldberg, 
Maurício Canêdo-Pinheiro, Heleno Martins Pioner, Leonor Cordovil, Mauro Grinberg, Paulo 
Furquim de Azevedo e Silvia Faga de Almeida. Há, ainda, uma grande quantidade de outros 
autores de artigos sobre o tema. Todavia, devido ao escopo deste trabalho, serão apresentadas 
apenas algumas conclusões desses autores, com destaque para alguns. Dentre eles, merecem 
menção especial os trabalhos de Daniel Goldberg e Maurício Canêdo-Pinheiro, por já terem 

                                                 
26 LUNSTGARTEN, S. H. The impact of buyer concentration in manufacturing industries. Review of 
Economics and Statistics, v. 47, p. 125-132, 1975. Os resultados deste estudo, segundo Goldberg (2006), 
indicaram correlação positiva entre concentração do lado da indústria, medido pelo HHI, e suas margens de lucro 
- ou seja, quanto maior a concentração, maior a margem de lucro - e correlação negativa entre concentração do 
lado da demanda e as margens da indústria - ou seja, quanto maior a concentração dos varejistas, menor a 
margem de lucro da indústria. 
27 LaFRANCE, V. The impact of buyer power concentration - an extension. The Review of Economics and 
Statistics, 61, n. 3, 1979. O estudo de LaFrance concluiu que, em todos os setores industriais com significativa 
concentração tanto do lado da oferta quanto do da demanda, as margens eram mais moderadas. 
28 SCHUMACHER, U. Buyer structure and selling performance in US manufacturing industries. Review of 
Economics and Statistics, v. 73, p. 277-284, 1991. 
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ocupado cargos importantes em órgãos do SBDC, o que demonstra, de certa forma, a 
relevância do tema no Brasil.29   
 
2.4. A contribuição dos autores internacionais 
 
24. Inderst e Mazzarotto (2006, p.3) criticam a definição muito restrita dos livros-
texto com relação a poder de compra, os quais, geralmente, tratam esse fenômeno como um 
espelho do poder de mercado detido pelo vendedor. Para esses autores, essa definição muito 
restrita somente seria válida para mercados competitivos de commodities.30 Haveria, portanto, 
um cenário alternativo, e mais próximo da realidade, onde poucas empresas em ambos os 
níveis, a montante ou à jusante, interagiriam entre si, bilateralmente. E, nesse cenário, haveria 
substanciais diferenças entre os preços pagos pelos compradores, cada qual conseguindo 
descontos proporcionais ao seu tamanho. Este cenário demonstra, assim, o que seria o poder 
de monopsônio na prática, com a interação entre oligopólios, com empresas mais fortes e 
mais fracas, tanto em um nível quanto em outro, e com a geração de externalidades derivadas 
dessas negociações. Em outras palavras, a compra por um varejista impactará as compras de 
outros. 
 
25. Estes autores afirmam que estudos empíricos, desde os primeiros até os mais 
recentes, confirmam que o tamanho do comprador é determinante nos descontos concedidos 
pelos ofertantes, embora com alguma qualificação desse tamanho. Fusões entre compradores 
provocam, em geral, impactos negativos nos lucros da indústria. E, no caso de um varejista 
“gatekeeper”31 em um dado mercado geográfico, seu poder de compra torna-se ainda maior, 
pois seus fornecedores dependem dele para distribuir seus produtos naquela localidade.  
 
26. Com relação às possíveis consequências do poder de compra, Inderst e 
Mazzarotto (2006) concluem que, no curto prazo, um varejista passará adiante os descontos 
obtidos a depender de alguns fatores, como o formato da contratação com seus fornecedores, 
o nível de competição no seu mercado de atuação, e a forma da curva da demanda do 
mercado. 
 
27. Ademais, utilizam o conceito do “waterbed effect”32, ao defender a tese de 
ciclos virtuosos e viciosos relacionados ao poder de monopsônio. Um ciclo virtuoso poderia 
acontecer a um varejista com alto poder de compra, a medida que este passa adiante os 

                                                 
29 Maurício Canêdo-Pinheiro foi coordenador geral de infra-estrutura da Secretaria de Acompanhamento 
Econômico em 2002 e, atualmente, é professor vinculado ao Instituto Brasileiro de Economia da FGV-RJ. 
Daniel K. Goldberg foi secretário de direito econômico (SDE) entre 2003 e 2006. Foi presidente, no Brasil, da 
Morgan Stanley até julho/2011 e, atualmente, é Chairman de um Hedge Fund no Brasil, em associação com a 
Farallon Capital Management.  
30 a definição mais restrita de poder de compra dos livros-textos baseia-se em dois pressupostos: o primeiro, que 
a compra de uma grande quantidade do produto eleva o seu preço de mercado, pois o custo marginal para ofertar 
esse produto aumenta, e, segundo, que não há forma possível para um comprador exercer poder e obter um 
ganho individual (desconto). Dessa forma, a única forma de conseguir um preço menor, reduzindo sua demanda, 
também acaba por beneficiar todos os outros compradores. Ainda assim, esse preço mais baixo afeta o bem estar 
agregado, pois o nível de oferta é menor do que o em concorrência perfeita. 
31 O termo “gatekeeper” em economia industrial qualifica determinada firma como controladora de acesso a um 
mercado específico. Por exemplo, uma empresa com um insumo essencial, como um detentor de ferrovia, é uma 
“gatekeeper” para todas as empresas que necessitem utilizar aquela ferrovia para as suas atividades econômicas. 
32 “waterbed effect” ocorre quando um fornecedor, ao ter suas margens comprometidas por um comprador forte, 
com poder de barganha, tenta recuperar essas perdas aplicando um preço superior nas vendas aos compradores 
de menor porte. 
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descontos obtidos dos fornecedores para seus clientes. Contudo, esses preços menores podem 
levar a um crescimento nas vendas, ensejando crescimento em sua participação de mercado. 
Esse crescimento, por sua vez, pode levar a descontos ainda maiores. Este processo pode 
levar a uma maior concorrência entre os varejistas, ocasionando preços menores em seus 
concorrentes.33 Contudo, essa assimetria de forças pode distorcer a concorrência no mercado 
caso não seja justificada por reduções reais de custo do varejista com maior poder de compra, 
ocasionando uma alocação ineficiente de recursos e, assim, gerando perdas à sociedade (perda 
de peso morto).  
 
28. Esses autores alertam, ainda, quanto ao risco de fechamento de mercados 
derivado do poder de monopsônio, tanto do lado dos fornecedores quanto dos varejistas. 
Contratos de exclusividade podem vir a beneficiar mais os varejistas que os fornecedores, 
pois aqueles, ao se comprometerem com um único fornecedor de determinado produto, apesar 
de estarem reduzindo a concorrência “na sua prateleira” (menos variedade), podem aumentar 
a concorrência “por sua prateleira”. 
 
29. Por fim, Inderst e Mazzarotto (2006) apontam quais seriam as melhores 
resposta ao poder de compra. Em primeiro lugar, é necessário a utilização de métricas 
apropriadas para o caso, levando-se em consideração não apenas o tamanho do comprador, 
mas as características do mercado afetado, o grau de dependência tanto do fornecedor quanto 
do varejista, a extensão dos contratos de distribuição de longo prazo (se afetam muitos 
produtos e/ou muitos fornecedores), a extensão da capacidade ociosa da indústria, a presença 
de economias de escala na produção, dentre outros. Ademais, a análise não deve se prender 
apenas em descontos financeiros, pois outros tipos de vantagens podem colocar concorrentes 
em desvantagem competitiva. As possíveis consequências no longo prazo também devem ser 
consideradas.    
 
30. Carstensen (2004) inicia seu trabalho afirmando que fusões que aumentam o 
poder de compra representam ameaças para a eficiência no curto e no longo prazo, tanto em 
termos estáticos quanto dinâmicos. Tendo isto em mente, critica a falta de critérios 
econômicos para lidar com esse problema no que se refere às leis antitruste, defendendo a 
utilização de métricas específicas para a análise do poder de compra. Apesar de entender que 
as ferramentas utilizadas para se medir o poder de mercado (do lado da oferta) também são 
válidas para o poder de compra (do lado da demanda), as métricas utilizadas para se medir 
seus prováveis efeitos devem, necessariamente, refletir a diferença entre os contextos 
econômicos desses dois lados. Dito isto, as análises devem ser distintas, pois compradores 
possuem incentivos diferentes dos vendedores, os próprios mercados são diferentes, e as 
barreiras para uma efetiva competição no lado da demanda podem ser, qualitativamente, 
diferentes. 
 
31. Este autor ressalta que em mercados de varejo oligopolísticos, mais 
concentrados, há incentivo para todos os seus participantes manterem os preços dos seus 
insumos mais baixos, pois isso afetaria, positivamente, suas margens de lucro, além de, ainda 
que potencialmente, limitar a oferta desses insumos a níveis inferiores aos praticados com 

                                                 
33 Este ciclo virtuoso é calcado em duas premissas: a primeira, que os concorrentes desse varejista com maior 
poder de compra não tenham suas margens retraídas demasiadamente e tenham que sair do mercado, o que 
acabaria por resultar em maior concentração e preços maiores no longo prazo; a segunda, mesmo se todos os 
concorrentes permanecerem no mercado, que os descontos maiores dados ao varejista com maior poder de 
barganha não causem ”waterbed effect” nos valores pagos pelos concorrentes com menor poder.  
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mercados de varejo menos concentrados. Portanto, a probabilidade de conluio, ainda que 
tácito, é plausível nos mercados de varejo, pois preços menores de insumos acabam por 
beneficiar a todos os participantes daqueles mercados, sendo racional a atitude de um varejista 
com poder de compra atuar sempre visando reduzir os preços dos produtos adquiridos para 
revenda. 
 
32. Uma fusão entre dois compradores de grande porte pode gerar discriminações 
de preço quanto aos vendedores, ou outras formas de discriminação. A razão disso reside no 
fato de que um monopsonista ou oligopsonista, em geral, tem o poder de ditar termos e 
condições que transfiram os riscos para os produtores, sem uma compensação plausível. 
Contudo, numa perspectiva de longo prazo, há que se considerar que os incentivos para se 
participar de um mercado decorrem dos ganhos esperados com a atividade. E, numa análise 
dinâmica dos incentivos, quando outros varejistas com poder de compra se apropriam da 
maior parte dos recursos produzidos por uma atividade, a atratividade de novas entradas ou 
mesmo a inovação dos produtos (ou das técnicas de produção) será bastante reduzida ou 
mesmo eliminada.  
 
33. A medida que os custos de troca a que estão sujeitos os ofertantes são altos, 
aumentam as oportunidades de os compradores explorarem essa fraqueza dos ofertantes. Este 
autor defende que um varejista com 20% do mercado nacional tem poder de barganha 
suficiente ante seus fornecedores, haja vista que estes podem se sentir ameaçados a perder um 
quinto da sua receita e, pior, dos seus pontos de venda, caso não atendam às exigências 
daquele varejista. A ideia central desse ponto é que, para um produtor de grande porte operar, 
eficientemente, ele precisa ter uma presença de larga escala nos postos de venda. E produtores 
de menor porte podem até ficar em posição pior, pois eles podem requerer apenas uma 
presença regional e, assim, ficarem nas mãos de varejistas locais, que podem “cobrar” um 
preço maior para que determinado produtor possa ter acesso às suas lojas.  
 
34. Carstensen (2004) é cético quanto a vantagens sociais derivadas de descontos 
obtidos por grandes varejistas utilizando-se do seu poder de compra, e defende que, quando 
não justificáveis por meio de economias de custo, servem, primordialmente, para criar 
desvantagens competitivas a seus concorrentes que não possuam tal poder. Indiretamente, o 
poder de compra reforça a poder de mercado de um varejista que já possua posição 
dominante. E o poder de monopsônio deste varejista aumenta sua capacidade de incorrer em 
uma conduta exclusionária. 
 
35. Voltando às fusões entre varejistas, esse autor afirma que, sob o prisma das 
eficiências geradas por uma operação, para obter todos os ganhos de eficiência alocativa 
(estática) derivados de fusões que criem, ao mesmo tempo, eficiência produtiva e incremento 
no poder de compra, é necessário que a eficiência produtiva alcançada compense as perdas 
geradas. Todavia, sob uma perspectiva dinâmica, é fundamental considerar o impacto da 
transferência de recursos. Assim, na maioria dos casos, a combinação de efeitos adversos 
estáticos e dinâmicos nos participantes da cadeia produtiva não serão compensados por 
ganhos modestos de eficiência produtiva. Sendo assim, é necessário uma análise mais 
completa de fusões desse tipo, pois a combinação dessas duas forças pode ser muito mais 
significante do que seria caso a análise se focasse em apenas uma das perspectivas.  
 
36. Por fim, esse autor, ao defender métricas próprias para se analisar poder de 
monopsônio, entende que a experiência com o uso desse poder em determinado mercado, bem 
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como seus impactos, devem ser levados em conta pela autoridade antitruste. Dentre outras 
coisas, deve-se considerar a existência de discriminação de preços (não derivada de economia 
de custos) contra outros varejistas e outras práticas exclusionárias (por exemplo, contratos de 
exclusividade). Ademais, a alegação de geração de eficiências advindas do incremento no 
poder de barganha deve ser vista com muito ceticismo, principalmente em mercados já 
maduros, onde a eficiência já é explorada em seu ponto máximo. Dessa forma, esse autor 
acredita que a alegação do poder compensatório como uma eficiência restrita à operação 
somente ocorrerá em casos muito específicos.  
 
37. Dobson (2005) elaborou seu estudo sobre poder de compra baseando-se, 
principalmente, em pesquisas realizadas no Reino Unido sobre o tema, em 1981, 1984, 1999, 
2000 e 2003, todas pelos órgãos britânicos de defesa da concorrência. Este estudo conclui 
que, no Reino Unido, onde a concentração do varejo vem crescendo nos últimos anos, a 
relação varejo-indústria pende a favor do primeiro, e tenta demonstrar as fontes desse poder 
de compra, bem como as vantagens percebidas pelos varejistas. 
 
38. Dobson (2005) concorda com a conclusão da Comissão de Concorrência 
britânica, no sentido de que, mesmo varejistas com, aparentemente, baixas participações de 
mercado (8%), podem exercer poder de barganha e distorcer a concorrência tanto no setor dos 
fornecedores quanto no próprio setor de varejo. Entretanto, a variável mais importante, 
segundo este autor, não é a participação de mercado do varejista em seu segmento, mas sim o 
grau de dependência do fornecedor em relação ao varejista, ou seja, a parcela de vendas 
(receita) do fornecedor advinda do varejista.   
 
39. Este autor classifica os varejistas como clientes, competidores ou mesmo 
fornecedores para os produtores. Primeiramente, a relação mais comum, varejistas como 
clientes dos fornecedores, deriva do fato de que os primeiros adquirem dos segundos os 
produtos que são comercializados com seus consumidores.34 Em segundo lugar, varejistas 
como competidores dos fornecedores, a medida que aqueles produzem, e comercializam, 
produtos com marca própria, que concorrem, diretamente, com as marcas dos fornecedores.35 
Em terceiro lugar, varejistas como fornecedores dos produtores, haja vista que aqueles 
ofertam espaço em suas “prateleiras” para os produtos dos fornecedores. Essa venda de 
espaço pode se dar de duas formas: cobrando uma taxa direta para acesso dos fornecedores às 
suas lojas (slotting fees) ou exigindo preços menores dos fornecedores, ou mesmo propaganda 

                                                 
34 Estudo da Comissão de Concorrência britânica concluiu que os principais varejistas do Reino Unido 
representam entre 10% e 30% do total das vendas dos fornecedores, enquanto para esses varejistas esses custos 
(os valores pagos aos fornecedores) podem representar uma parcela ínfima de suas receitas totais. O poder de 
barganha está todo ao lado dos varejistas, que ditam os termos e condições nos negócios firmados com seus 
fornecedores. Mesmo fornecedores de produtos de marca, com maior valor intrínseco em termos de preferência 
dos clientes, terão dificuldades em evitar que os varejistas exerçam seu poder de barganha, pois todos os 
fornecedores dependem, basicamente, dos mesmos poucos varejistas para distribuírem seus produtos e, assim, 
alcançarem os consumidores finais. Esses varejistas, portanto, possuem características de “gatekeepers” do 
mercado, refletindo a dependência econômica dos fornecedores, que necessitam persuadir os varejistas a 
comprarem e estocarem seus produtos, até porque a capacidade de estoque dos varejistas é limitada, não 
comportando todos os produtos de todos os fornecedores.  
35 A ameaça dos varejistas aos fornecedores de produtos de marca pode se dar em três formas: a primeira seria 
apresentá-los nas lojas em locais menos expostos aos consumidores; a segunda, aumentando seus preços de 
varejo; e a terceira, simplesmente, substitui-los por produtos de fabricação própria (podendo, inclusive, passar 
aos consumidores a impressão de estarem oferecendo um produto com maior valor adicionado - mesma 
qualidade, menor preço). 
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cooperada36, como condição de acesso às suas “prateleiras”.37 Considerando esses três papéis, 
o poder de compra exercido pelos varejistas sobre os fornecedores é refletido, em grande 
parte, pela extensão pela qual aqueles conseguem desempenhar, individual ou conjuntamente, 
esses papéis, de forma a extrair valor ou, em outras palavras, lucro econômico dos 
fornecedores. 
 
40. As discriminações de preço nas negociações entre varejistas e fornecedores 
podem ter relação com economias de custo, derivadas de uma escala maior na compra pelos 
grandes varejistas. Contudo, este autor afirma que a Comissão de Concorrência britânica 
concluiu, no seu estudo de 2003, que esses preços mais baixos cobrados das grandes redes 
originaram-se do exercício de poder de barganha pelas mesmas. Este estudo concluiu que os 
principais compradores da Inglaterra, e mesmo outros varejistas de porte inferior, já possuíam 
tamanho suficiente para alcançarem a maior parte das economias de custo provenientes de 
compras de grande porte. Os consumidores finais, por sua vez, mesmo que beneficiados por 
menores preços quando a redução dos preços dos insumos é repassada pelos varejistas, podem 
vir a ser prejudicados por reduções na variedade dos produtos (redução da oferta dos 
fornecedores) ou mesmo na queda da qualidade dos mesmos (por desincentivos nos 
investimentos dos fornecedores, por conta da sua redução das margens de lucro derivadas do 
uso do poder de monopsônio). E, no longo prazo, podem também ser prejudicados por 
reduções de lojas, com a saída do mercado de varejistas de menor porte. Isso significa que o 
poder de compra pode distorcer tanto o mercado dos produtores quanto o dos varejistas, e que 
não é correto afirmar que o resultado do poder de monopsônio sempre favorece os 
consumidores, mesmo quando, inicialmente, há reduções nos preços finais.    
 
41. Os exemplos de práticas associadas ao exercício de poder de compra são 
muitos. A Comissão de Concorrência britânica, em seu estudo de 2000, identificou 52 práticas 
que poderiam distorcer a concorrência nos mercados dos fornecedores e dos varejistas. Essa 
autoridade antitruste concluiu que os cinco maiores varejistas do Reino Unido, todos com no 
mínimo 8% de participação nacional cada, tinham poder de compra suficiente para praticar 30 
(das 52 práticas identificadas) que afetam a competitividade tanto dos mercados dos 
fornecedores quanto dos próprios varejistas. Os resultados desse estudo demonstraram que os 
fornecedores afetados fariam, provavelmente, menos investimentos e gastariam menos no 
desenvolvimento de novos produtos e na inovação dos atuais, podendo resultar em menor 
qualidade dos produtos ofertados e na atração de menos entrantes. A escolha dos 
consumidores também seria afetada, pois varejistas de menor porte tendem a sair do mercado. 
Embora essa autoridade também tenha reconhecido efeitos positivos do poder de compra, a 
conclusão geral foi de que 27 das 52 práticas identificadas operaram contra os interesses 
públicos.   

                                                 
36 Propaganda cooperada, neste trabalho, significa uma ajuda financeira, por parte do produtor, para os varejistas 
anunciarem seus produtos. Essa modalidade é comum no mercado de varejo de bens duráveis no Brasil, como 
será comentado mais a frente deste trabalho. 
37 o autor afirma que este papel deriva, sobretudo, da crescente relevância de super e hipermercados na Grã 
Bretanha, pela importância do “one-stop shopping” na preferência dos seus consumidores. Com a elevada 
concentração de grandes varejistas na Inglaterra (em 2000, os quatro maiores varejistas respondiam por 90% do 
mercado de grandes varejistas), cada um se posiciona na condição de “vendedor de espaço” aos fornecedores. 
Com isso, várias práticas que poderiam ser consideradas anticoncorrenciais (a depender de uma avaliação das 
suas razões pelas autoridades antitruste) começaram a aparecer na Inglaterra como, por exemplo: taxas para 
ofertar produtos, taxas para acesso a espaços nas prateleiras, propaganda cooperada (pagar para aparecer nas 
gôndolas dos varejistas), pagamentos para promoções específicas, requisição de descontos para linha de 
produtos, e até mesmo contribuições financeiras para reforma ou abertura de lojas. 
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42. A Comissão de Concorrência do Reino Unido, contudo, optou por instituir um 
código de boas práticas na indústria, ao invés de proibir algumas dessas práticas. O objetivo 
desse código, certamente, foi o de eliminar ou pelo menos restringir tais práticas. A 
efetividade desse código foi, todavia, muito contestada. O Office of Fair Trading (OFT), outra 
autoridade antitruste britânica, recentemente fez uma revisão nesse código, concluindo que 
grande parte dos fornecedores consultados não perceberam melhorias no mercado, e que o 
código não alterou o comportamento oportunístico dos supermercados. A principal razão 
apontada pelo fornecedores foi o receio de retaliações por parte dos supermercados.  
 
43. Esse autor conclui seu artigo ressaltando que a dependência econômica, apesar 
de parecer afetar os dois lados igualmente, afeta muito mais o lado dos fornecedores, haja 
vista que um varejista pode direcionar suas compras mais facilmente para outro fornecedor, 
do que este procurar outro varejista, considerando, sobretudo, que o mercado de varejo do 
Reino Unido é bastante concentrado em poucos grandes players. O ciclo virtuoso citado no 
presente trabalho, no qual se encontram os grandes varejistas, tem no seu “espelho” o ciclo 
vicioso em que se encontram os pequenos varejistas, que cada vez mais se defrontam com 
grandes diferenças de preços cobrados pelos fornecedores. Este “waterbed effect”, traduzido 
no ciclo vicioso retromencionado, pode ocasionar, inclusive, a saída de varejistas de menor 
porte do mercado, afetando, diretamente, os consumidores.  
 
44. Chen (2007) concentra seu trabalho na tentativa de se verificar os efeitos 
concorrenciais do exercício do poder de compra, bem como em uma proposta de análise de 
casos antitruste envolvendo poder de compra.  
 
45. Chen (2007) conclui que os efeitos do poder de compra podem ser bastante 
diversos, dependendo se ele é exercido contra fornecedores que atuam em mercados 
competitivos ou se representa poder compensatório contra fornecedores com poder de 
mercado. Essas diferenças podem ser descritas em três áreas: (i) efeitos na eficiência 
econômica, (ii) efeitos na concorrência no varejo, e (iii) efeitos da precificação linear e não 
linear.  
 
46. Com relação à primeira área, o poder de monopsônio, em geral, ocasiona perda 
de eficiência alocativa (deadweight loss) mesmo quando há concorrência intensa nos 
mercados à jusante (varejo). Neste caso, o melhor cenário ocorreria caso tanto fornecedores 
quanto varejistas fossem capazes de criar contratos eficientes que evitassem a perda de bem 
estar agregado, hipótese muito restritiva. Contudo, mesmo nesse cenário, o poder de 
monopsônio não traria benefícios aos consumidores.  
 
47. Quanto à segunda área, sobre poder compensatório, Chen (2007) se baseia em 
alguns trabalhos recentes sobre o tema para explicar os efeitos do poder de monopsônio, cada 
qual com sua característica. A conclusão geral converge para a ideia de que o poder 
compensatório somente poderá ter efeitos positivos para os consumidores quando a 
concorrência no varejo for intensa. Ademais, Chen (2007), citando um estudo seu, de 2003, 
afirma que um aumento do poder de barganha pelo varejista dominante reduz o preço de 
equilíbrio pago pelos consumidores; contudo, às expensas de uma possível perda de eficiência 
alocativa no provimento dos serviços de varejo. Outra conclusão deste autor foi que a 
presença de uma franja competitiva no mercado à jusante é crucial para que o poder de 
monopsônio beneficie os consumidores, e que outros efeitos, além da redução ou aumento do 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

 
ARTICULOS 

 

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

34 

preço, podem derivar do poder de monopsônio, notadamente no longo prazo, afetando a 
variedade e produtos e a inovação.  
 
48. Com relação à terceira área, o papel da precificação linear (preço unitário por 
produto) e não-linear (“preços” lump-sum, não relacionados à quantidade - valores fixos) no 
bem estar agregado, este autor conclui que, embora o uso de preços não-lineares possa reduzir 
ou mesmo eliminar perdas alocativas, a utilização de precificação linear tende a beneficiar os 
consumidores, haja vista que o exercício do poder de compra leva a menores preços de 
atacado que, normalmente, levam a menores preços de varejo (sempre a depender do grau de 
concorrência nesse segmento). Contudo, no caso de preços não-lineares, se o varejista possuir 
poder de mercado e também poder de compra, pode ser vantajoso a ele elevar os preços 
(lineares) pagos aos fornecedores, e extrair lucros destes com pagamentos lump-sum, como, 
por exemplo, uma taxa para acesso às prateleiras. Essa situação, em um mercado de varejo 
oligopolizado, com insuficiente concorrência por preços, pode levar a um aumento 
generalizado de preços por todos os varejistas, prejudicando ainda mais os consumidores. 
 
49. Na parte final do seu trabalho, Chen (2007) propõe uma metodologia de análise 
do poder de compra, focando nos aspectos que, segundo ele, necessitariam de um tratamento 
diferenciado do usualmente utilizado para análise de poder de mercado. Inicialmente, este 
autor propõe uma definição de mercado relevante “espelhada” na definição usual, usando o 
teste do monopolista hipotético sob a ótica do fornecedor:  
 
um mercado relevante é definido como o menor grupo de produtos e a menor área geográfica 
na qual um único comprador maximizador de lucros (“um monopsonista hipotético”) poderia 
impor e sustentar uma significante e não transitória redução de preço abaixo de seu nível 
normal (tradução nossa).  
 
50. Como se pode perceber da definição acima, fundamental para uma correta análise do 
poder de monopsônio, o foco está na substituibilidade do lado do comprador, ou melhor, na 
habilidade do vendedor em achar compradores alternativos. Dessa forma, é necessário 
verificar a existência dos custos de troca percebidos pelos fornecedores. Quanto maior o custo 
de troca dos fornecedores, maior o poder de monopsônio dos varejistas.   
51. Chen (2007) cita trabalho de Dobson et al. (1998), o qual sugeriu uma 
metodologia de análise do efeitos concorrenciais do poder de compra, resumida em cinco 
perguntas básicas: (i) Há significativo poder de compra? Se não, as considerações sobre poder 
de compra são irrelevantes; (ii) Há poder de compra utilizado contra fornecedores 
relativamente fracos, sem poder de mercado? Caso haja, é mais provável que ocorram 
problemas concorrenciais; (iii) O comprador tem poder de mercado significativo? Caso 
afirmativo, esse comprador pode utilizar seu poder de compra para alavancar sua posição no 
seu mercado de atuação; (iv) O comprador tenta restringir outras ações dos seus fornecedores? 
Caso afirmativo, esta tentativa deve ser analisada com maior cuidado; e (v) Há ganhos 
significativos de eficiência produtiva associados ao poder de compra? Caso afirmativo, pode 
haver alguma justificativa ligada à eficiência para a presença do poder de compra.  
52 Este autor apresenta seu modelo de análise para poder de compra, afirmando 
que o mesmo está melhor estruturado nas teorias mais recentes sobre poder de compra. O 
quadro a seguir apresenta o modelo proposto por Chen (2007): 
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Quadro I - Estrutura de análise dos efeitos competitivos do poder de monopsônio 
 

Mercados a montante (fornecedores) 

 Compradores em 
concorrência 

Poder de 
Monopsônio 

Poder 
Compensatório 

Vendedores em 
concorrência 

Não há problemas 
derivados de poder 
de compra quando 
os mercados estão 

em equilíbrio 

Se preços lineares 
são usados, é 

provável perda de 
eficiência 

(deadweight loss) 
 

Se preços não-
lineares são usados, 

a perda de 
eficiência é menos 

provável, mas o 
problema de 

transferência de 
riqueza permanece. 

Poder de compra 
provavelmente 

beneficiará 
consumidores no 

curto prazo 
 

Poder de compra 
pode causar 

potenciais efeitos 
no longo prazo na 

variedade de 
produtos e 

inovações nos 
mercados à jusante, 

e no grau de 
concorrência nos 

mercados a 
montante. 

Mercados à jusante 
(varejistas) 

Poder de 
mercado 

Não há problemas 
derivados de poder 
de compra quando 
os mercados estão 

em equilíbrio 

Perda de eficiência 
é possível mesmo 

se preços não-
lineares forem 

usados. 

Perda de eficiência 
é possível tanto no 

curto quanto no 
longo prazo.  

 
Há mais problemas 
potenciais para a 
concorrência que 

no caso de 
mercados a jusante 

competitivos.  
Fonte: Chen (2007), pg. 33. 
 
 
53. Mills (2011) apresenta, em seu recente trabalho, um modelo pelo qual 
demonstra o poder de monopsônio atuando em benefício dos consumidores, com redução nos 
preços. Na realidade, este autor utiliza a ideia originária da tese de Galbraith (1956), a de que 
um comprador “forte” poderia utilizar seu poder de compra para jogar um fornecedor contra o 
outro, reduzindo, assim, os preços finais aos consumidores.  
 
54. Em seu modelo, Mills (2011) demonstra que, ao contrário das conclusões de 
diversos autores, os varejistas de menor porte podem se beneficiar da “guerra de preços” entre 
os fornecedores, causada pelo varejista com maior poder de compra, criando um efeito 
inverso ao “waterbed effect” usualmente alegado pelos teóricos do tema. Para que isso ocorra, 
este autor defende a presença de um oligopólio nos mercados a montante, para que haja essa 
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“guerra de preços” que beneficiará todos os participantes da cadeia à jusante, embora não na 
mesma proporção. Dessa forma, Mills (2011) conclui que, haja vista os menores preços do 
mercado em razão do poder de monopsônio exercido, os consumidores consomem mais desse 
produto e, portanto, compartilham os ganhos com os participantes da cadeia. Segundo o autor, 
este seria o resultado que Galbraith tinha em mente com relação a sua teoria sobre poder 
compensatório. Contudo, logicamente, esse resultado esperado por Galbraith dependia de um 
importante pressuposto: a concorrência no mercado de varejo que, por sua vez, em sua 
concepção, seria preservada pelo retornos constantes de escala e entrada livre nesse mercado 
(ausência de barreiras). Esse pressuposto é essencial para prevenir que o varejista com poder 
de monopsônio utilize seu poder para excluir rivais e adquirir poder de mercado no seu 
segmento, utilizando uma estratégia de comprimir a margem de lucro dos rivais. Entretanto, 
Mills (2011) afirma que, apesar de seu modelo avalizar a ideia de Galbraith de que os 
consumidores podem se beneficiar do poder de monopsônio, ele não ratifica sua ideia mais 
abrangente, a de que o poder compensatório de grandes compradores seria um substituto da 
concorrência, ao mitigar os efeitos adversos do poder de mercado dos fornecedores. Este autor 
ressalta que, em seu modelo, os benefícios dos consumidores finais se devem tanto a 
concorrência no mercado à jusante (varejo) quanto ao poder compensatório, e que não há, de 
fato, um bom substituto para a concorrência. 
 
2.5. A contribuição dos autores nacionais 
 
55. Grinberg e Cordovil (2008) apresentaram, em seu trabalho, experiência recente 
das autoridades antitruste chilena e argentina, tecendo, ainda, alguns comentários sobre a 
experiência brasileira. Os autores criticaram, ainda, os órgãos antitruste do Brasil, afirmando 
que pouco se fala no Brasil sobre condutas anticoncorrenciais derivadas do poder de compra, 
apesar dos inúmeros casos discutidos internacionalmente envolvendo o tema.    
 
56. Os autores citaram análise de conduta anticoncorrencial pelas autoridades de 
concorrência chilenas, envolvendo a Asociación Gremial de Industrias Provedoras (AGIP) e a 
rede Supermercados Líder, em 2004. A conduta foi aberta após uma promoção da rede Líder, 
oferecendo chocolates com desconto de 30%. Esta rede foi acusada de obrigar os 
fornecedores a participarem da promoção, reduzindo seus preços de atacado. Com a recusa da 
Nestlé em participar da promoção, a rede Líder retirou todos os chocolates Nestlé das suas 
prateleiras. O Tribunal chileno condenou as condutas da rede de supermercados Líder, 
principalmente após a retirada dos chocolates Nestlé como represaria. Todavia, os autores 
criticaram esta decisão, considerando-a uma intervenção estatal indevida38 A Argentina, ao 
contrário, resolveu adotar uma estratégia de auto-regulação setorial, por meio da edição de um 
código de conduta. Um balanço dos resultados desse código aponta para o sucesso deste. Os 
autores, contudo, entendem que a adoção de um código nesses moldes deveria vir 
acompanhada de um controle rígido dos atos de concentração no varejo. 
 
57. Os autores criticam, ainda, a jurisprudência do CADE em relação às barreiras à 
entrada no mercado dos super e hipermercados, no sentido de que as barreiras são baixas ou 
inexistentes. A autoridade chilena, ao contrário, entende que as barreiras são altas, pois: (i) a 
estratégia agressiva de crescimento dos principais supermercados se constitui em uma barreira 

                                                 
38 O Tribunal ordenou que: (i) as cadeias de supermercados se abstenham de praticar as condutas citadas; (ii) os 
supermercados estabeleçam de forma objetiva e não discriminatória as condições de compra; e (iii) que os 
supermercados relacionados, e suas controladoras, consultem o Tribunal quanto a qualquer negociação que 
implique integração ou fusão com outras empresas do ramo. 
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estratégica para potenciais entrantes; (ii) a aquisição de terrenos em localidades ainda não 
exploradas pelos supermercados - fato, inclusive, destacado no estudo da Comissão de 
Concorrência britânica, de 2007, a respeito do mercado dos super e hipermercados39; (iii) o 
fato de diversas cadeias de supermercados terem diversificado os formatos de seus 
estabelecimentos, cobrindo vários nichos do setor; e (iv) não terem havido entradas de novas 
cadeias de supermercados no Chile.  
 
58.  Por fim, os autores defendem que as autoridades brasileiras revejam seus 
conceitos quanto as abordagens relativas às barreiras à entrada e ao papel das marcas próprias 
na concorrência do setor de varejo. 
 
59. Goldberg (2006) aborda todo seu trabalho sob a dimensão welfarista, pela qual 
a política de concorrência deve objetivar a maximização do bem estar agregado, ponderando, 
ainda, eficiência estáticas e dinâmicas, e privilegiando a solução que incremente riqueza e 
bem-estar social. O autor ressalta o debate “geométrico” das diferentes visões sobre política 
de concorrência, de um lado os triângulos de peso morto e, de outro, os retângulos, 
representando os excedentes capturados (do produtor e do consumidor), criticando essa 
simplificação de análise. Com relação ao poder de compra, o autor defende que transferências 
de renda arbitrárias entre agentes econômicos, ainda que não produzam perda de peso morto 
(os triângulos), devem ser consideradas pelas autoridades antitruste, desde que sua 
intervenção não ocasione uma perda ainda maior de bem-estar. Ele rechaça, portanto, a tese 
defendida por alguns autores de que preços mais baixos justificariam o exercício de poder de 
compra, ainda que isso venha a causar perdas de bem-estar agregado.  
60. Este autor apresenta, ainda, um resumo da experiência internacional sobre o 
tema, com alguns exemplos de casos que foram analisados em algumas jurisdições e que 
deram ênfase à análise do poder de compra. Merecem destaque a condenação da Toys`R`Us 
nos Estados Unidos, em 1998, por abuso de poder de compra40, a investigação da autoridade 
antitruste francesa no mercado de detergentes,41em 1994, o veto às fusões dos Grupos Metro e 
Kaufhof e das redes Coop e Wandmaker, pelo órgão antitruste alemão42, em 1984, além da 
Ley de Regulación de Comercio Minorista (Ley 7/96), da Espanha, a qual pretendia limitar o 
exercício do poder de compra das redes varejistas, e os estudos realizados no Reino Unido, 
pelo Office of Fair Trading (OFT) e pela Competition Commission, respectivamente, em 
1995 e 2000, sobre poder de compra no varejo.  
 
61. Toda essa experiência das autoridades antitruste mundiais no controle de 
estruturas do varejo alimentar, contudo, segundo Goldberg (2006), demonstra que a  
abordagem do poder de compra foi pouco frequente e, quando ocorreu, mostrou uma 
“surpreendente” fragilidade conceitual em suas decisões.  
 
62. Este autor destaca, ainda, a análise do poder de compra como eficiência 
econômica da operação. A seguir, argumenta que o poder compensatório é expressamente 

                                                 
39 “The supply of groceries in the UK market investigation. Provisional findings report” 
40 Toys `R` Us, final order, FTC n. 9278, 1998 WL 727602 (FTC), 16 de outubro de 1998. 
41 Ver Decision 94-D-60, de 13 de dezembro de 1994. Esse caso merece destaque, pois o Conseil de la 
Concurrence identificou algumas práticas anticoncorrenciais, a despeito de o mercado de detergentes ser bastante 
concentrado à época (os 4 maiores grupos detinham 94% desse mercado), condição necessária para a tese do 
poder compensatório. Ainda assim, os varejistas com maior poder de compra ditavam as regras de negociação.  
42 O BundesKartellamt alegou, em seu veto às operações citadas, que uma das principais razões residia na 
natureza oligopsônica das redes varejistas. Contudo, estas decisões foram anuladas pelos tribunais alemães, que 
discordaram de diversos aspectos da análise do BundesKartellamt.  
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admitido como eficiência pelo Guia Seae/SDE. Entretanto, o próprio Guia afirma que ganhos 
pecuniários derivados de transferências de receitas entre agentes não devem ser computados 
como eficiência específica da operação. Ademais, há ainda uma discussão entre qual seria o 
modelo adequado de análise de eficiências, se o de excedente total, instituído no Guia 
Seae/SDE, computando-se o bem estar agregado, ou o modelo de “price standard”, adotado 
pelo CADE desde o AC Nestlé/Garoto43, que implica exigir o repasse das reduções nos custos 
ao consumidor. Para o autor, economias de custo derivadas do uso de poder de monopsônio, 
não acompanhadas de reduções reais de custo44, podem até ser consideradas eficiências do 
ponto de vista das firmas, mas não da sociedade. Pelo contrário, podem até ensejar 
ineficiências, quando os produtores são impelidos a reduzir sua oferta quando confrontados 
com poder de monopsônio dos varejistas. 
 
63. Goldberg (2006) conclui seu trabalho defendendo a tese de que a análise do 
poder de monopsônio não deve seguir métrica própria, conforme defendido por alguns 
estudos recentes (alguns destacados no presente trabalho) pois, do ponto de vista econômico, 
poder de compra nada mais é do que poder de mercado exercido do lado da demanda, e seus 
efeitos nocivos estariam ligados ao peso morto criado pela redução da quantidade de bens e 
serviços ofertados, deprimidos em função de preços praticados abaixo do nível competitivo. 
Defende, ainda, que a tese do poder compensatório tem aplicação bastante restrita. Só 
ocorrerá a “compensação” propalada quando, do ponto de vista do bem-estar agregado, 
resultar uma quantidade de bens ou serviços ofertada superior à situação anterior. Por fim, 
ressalta os três equívocos mais comuns da jurisprudência antitruste internacional, incluído o 
Brasil: (i) a crença em que o poder de compra beneficia o consumidor final (segundo ele, o 
mais temerário); (ii) a teoria do “efeito espiral”45, utilizado pela Comissão Européia no caso 
Kesko/Tuko, por exemplo. O problema aqui estaria na confusão entre a obtenção eficiente de 
descontos e o exercício do poder de compra deletério, pois alguns custos de transação, frete e 
logística são mitigados quando a escala de compra é maior, gerando benefícios tanto para o 
supermercado quanto para a sociedade; e (iii) a dificuldade em se tratar a barganha coletiva, 
considerada conduta per se nos Estados Unidos pois, conforme este autor, sob determinadas 
condições, ainda que bastante restritas, o uso de veículos de negociação coletiva pode ser 
positivo do ponto de vista do bem-estar agregado. 
 
64. Azevedo e Almeida (2009) defendem a análise, pela regra da razão, de 
condutas comerciais uniformes horizontais sob o argumento da utilização de poder 
compensatório contra uma força pré-existente (um monopsônio ou um monopólio). 
Atualmente, esse tipo de conduta é condenada per se, como um cartel. Os autores 
argumentam que, sob determinadas circunstâncias, essa uniformização de conduta pode 
aumentar o bem-estar social, e que as autoridades antitruste devem se valer mais intensamente 
da teoria econômica em suas análises envolvendo tal cenário. 
 
65. Os autores defendem que o mecanismo de repasse dos ganhos provenientes do 
poder compensatório necessita de maiores esclarecimentos, pois é justamente o ponto em que 
residem as maiores críticas à tese do poder compensatório de Galbraith. Estes autores, da 
                                                 
43 AC 08012.001697/2002-89. 
44 Reduções reais de custo ocorrem quando ensejam o uso de uma quantidade menor de fatores de produção 
empregados para ofertar determinada quantidade de produtos. 
45 Esta teoria foi tratada, no presente trabalho, como “ciclo vicioso”. Em síntese, significa o entendimento de que 
fusões que criam grandes compradores levam a maiores descontos que, por sua vez, levam a ganhos de 
participação de mercado, que levam a mais descontos, e assim por diante, até o domínio completo dos mercados 
à jusante e a montante. 
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mesma forma que alguns citados no presente trabalho, entendem que as condições necessárias 
para que ocorra o repasse dos ganhos em termos de redução de preços para o consumidor final 
são bastante restritas, e estão associadas à dinâmica concorrencial do segmento distribuidor ao 
consumidor final.  
 
66. Por fim, esses autores criticam, em geral, as análises efetivadas pelas 
autoridades antitruste envolvendo poder compensatório, relegando-o a um papel secundário, 
segundo os mesmos, possivelmente por desconhecimento ou mesmo aplicação inadequada 
dos preceitos da teoria econômica em análises antitruste onde a tese do poder compensatório 
seria cabível. Os autores apontam dois tipos de problemas na interpretação dos resultados da 
teoria econômica pela jurisprudência antitruste: (i) a interpretação do poder compensatório 
como uma possível fonte de eficiências - como o objetivo do poder compensatório é apenas 
atenuar os efeitos do poder de mercado, não há reduções reais de custos de produção ou de 
transação, não sendo, portanto, uma fonte clara de eficiências; e (ii) o entendimento de que o 
uso de poder compensatório contra monopsônios (caso das cooperativas agrícolas e de serviço 
profissional) afetaria possíveis benefícios aos consumidores finais, considerando que os 
monopsônios reduzem os preços finais - neste caso, os autores argumentam que o foco está 
apenas em preços, ignorando os efeitos na quantidade, o que pode, inclusive, ocasionar 
elevações de preços, ao contrário do propalado pela jurisprudência, o que representaria uma 
incongruência com a teoria econômica. Haja vista esses problemas apontados, os autores 
concluem seu trabalho defendendo que as autoridades antitruste utilizem mais intensamente a 
teoria econômica em suas análises, especialmente nos casos em que o conhecimento 
econômico desafia a prática estabelecida pela política de defesa da concorrência. 
 
67. Canêdo e Pioner (2006) iniciam seu trabalho afirmando que o guia de análise 
de concentrações horizontais Seae/SDE não trata, especificamente, dos aspectos do poder de 
mercado exercido na compra de insumos. Entretanto, o exercício do poder de monopsônio 
pode gerar relevantes perdas de bem-estar. Nesse sentido, os autores discorrem sobre a teoria 
econômica relativa ao poder de monopsônio, apresentando diversas situações que podem 
ocorrer no mundo real, tais como: poder de compra exercido contra vendedores sem poder de 
mercado, com poder de mercado, monopólio bilateral e oligopólio bilateral. A seguir, 
sistematizam os resultados teóricos encontrados, citando diversos trabalhos sobre o tema, 
alguns dos quais já citados no presente trabalho. 
 
68. Após a análise teórica empreendida, esses autores argumentam que, embora do 
ponto de visa econômico faça sentido que se leve em conta, numa avaliação de fusão, o 
impacto sobre todos os agentes potencialmente afetados, normalmente o foco recai sobre o 
impacto nos consumidores finais. Ademais, citando como exemplos casos norte-americanos e 
europeus, afirmam que na grande maioria dos casos em que concentrações horizontais foram 
rejeitadas, ainda que parcialmente, o poder de monopsônio geralmente estava associado com 
algum poder de mercado na venda do produto, o que acaba por dificultar a distinção do alvo 
de atuação das autoridades antitruste.  
 
69 Feitas essas ponderações, os autores propõem um guia para avaliação de fusões 
que envolvem poder de compra, considerando tanto o impacto nos consumidores quanto no 
excedente total. Em síntese, todas as operações que puderem reduzir o excedente do 
consumidor seriam reprovadas e, caso este não seja afetado, passar-se-ia o foco para o 
excedente total, reprovando todas as operações que puderem afetá-lo negativamente. O guia 
proposto seria dividido em quatro partes, tal como o guia de análise de concentrações 
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horizontais Seae/SDE: (I) definição dos mercados relevantes; (ii) avaliação das participações 
de mercado das firmas; (iii) análise de outros fatores que possibilitem o exercício do poder de 
monopsônio e identificação da natureza da relação entre as firmas à jusante e a montante; e 
(iv) verificação das eficiências geradas pela fusão. Os autores ressaltam, ainda, que somente 
nas situações que envolvem poder de monopsônio bilateral46, a análise antitruste adotaria o 
guia de poder de compra proposto. Essas situações, em geral, envolvem transações entre 
grandes varejistas e grandes fornecedores. Dessa forma, os autores sugerem uma aplicação 
parcimoniosa do guia proposto, afirmando que, “...a princípio, sejam ignorados os aspectos 
relativos ao poder de monopsônio, a não ser que haja algum motivo especial para acreditar 
que a operação traz maiores preocupações com relação a este tema (por exemplo, se o setor 
tem histórico de exercício abusivo de poder de monopsônio ou se essa possibilidade for 
mencionada por algumas das firmas consultadas ao longo da instrução do ato de 
concentração)”.  
 
70. A figura 1, a seguir, apresenta adaptação do fluxograma proposto pelos 
autores: 

                                                 
46 Poder de monopsônio bilateral ocorre quanto as firmas possuem poder de mercado em seus respectivos 
segmentos, reconhecem a interdependência estratégica e barganham quanto ao excedente total da transação 
(dadas as demais transações). O poder de monopsônio bilateral pode ocorrer em duas situações distintas: quando 
as firmas fusionadas detêm poder de mercado na venda do produto, e quando não detêm poder de mercado. No 
primeiro caso, o impacto de uma fusão entre firmas à jusante reduz o excedente dos produtores e somente 
aumenta o excedente dos consumidores se o mercado à jusante se mantiver suficientemente competitivo. No 
segundo caso, o consumidor tende a não ser afetado no curto prazo, pois a fusão tende a transferir renda entre 
fornecedores e seus clientes. Contudo, é possível ocorrerem impactos dinâmicos, afetando, negativamente, a 
qualidade e a variedade dos produtos disponíveis aos consumidores, bem como retardar reduções no custo de 
produção. 
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Figura 1 - Fluxograma de Análise de Poder de Compra 

 
Fonte: Canêdo e Pioner (2006) (adaptação nossa). 
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71. A fim de melhor sistematizar o fluxograma de análise de poder de compra 
proposto, os autores classificaram as concentrações horizontais conforme o poder de mercado 
das firmas fusionadas, tanto no segmento à jusante quanto no a montante, em quatro tipos: 
(A) firmas com poder de mercado tanto na compra de insumos quanto na venda dos produtos; 
(B) firmas sem poder de mercado na compra de insumos, mas com poder de mercado na 
venda dos produtos; (C) firmas com poder de mercado na compra de insumos, mas sem poder 
de mercado na venda dos produtos; e (D) firmas sem poder de mercado tanto na compra de 
insumos quanto na venda dos produtos. Ademais, nos casos onde há poder de compra (A e C), 
os autores adicionam a possibilidade de esse poder ser exercido de forma unilateral (AU ou 
CU), ou de forma bilateral (AB ou CB).47  
 
72. A primeira etapa consiste na definição de mercado relevante, sob a ótica do 
vendedor de insumos, incluindo todos os possíveis compradores restantes, caso o 
monopsonista tente exercer seu poder de compra. A segunda etapa consiste na criação de um 
filtro para se eleger as fusões que mereçam análise mais aprofundada. Os autores sugerem a 
adoção dos 20% utilizados pelo guia de análise de concentrações horizontais da Seae/SDE. A 
terceira etapa consiste na verificação de outros fatores que possibilitem o exercício de poder 
de compra - barreiras à entrada no mercado dos compradores dos insumos, elasticidade da 
oferta (quanto menor, maior o efeito do exercício de poder de compra nos fornecedores e nos 
consumidores), possíveis efeitos dinâmicos, fatores que definem o poder de barganha de cada 
agente. A quarta etapa consiste na verificação dos possíveis ganhos de eficiência relacionados 
ao poder de monopsônio, contrapondo-os às perdas relacionadas ao exercício do poder de 
compra. Nesta etapa, é importante se verificar o tipo de concentração, conforme descrito no 
parágrafo anterior. Na análise do poder de compra, apenas os casos A e C são relevantes, pois 
nos casos B e D as firmas não possuem poder de compra.48 Ademais, os casos AB e CB 
merecem atenção especial nos possíveis efeitos dinâmicos causados pela operação. 
 
73. Por fim, os autores salientam que, apesar desses procedimentos propostos 
poderem ser úteis para o balizamento da análise, podem ser pouco úteis para se quantificar 
seus efeitos. Assim, propõem um aprofundamento na pesquisa de métodos de simulação para 
concentrações horizontais que envolvem poder de monopsônio, assim como ferramentas 
empíricas que possam ajudar a embasar a análise desses casos. 
 
 
3. O PODER DE COMPRA NA PRÁTICA 
 
3.1. A experiência internacional nas principais agências antitruste 
 
74. O poder de compra é tratado nos guias de análise econômica de atos de 
concentração das principais agências antitruste mundiais. Esta seção apresentará os principais 
aspectos sobre poder de compra contidos nesses guias. 

                                                 
47 No caso do poder de compra exercido de forma bilateral, as firmas reconhecem a interdependência estratégica 
e barganham a transferência de renda entre elas. No caso do exercício unilateral, a firma compradora 
simplesmente reduz as quantidades transacionadas.  
48 Apesar dos casos B e D não serem relevantes para a análise do poder de compra, é necessário continuar a 
análise de poder de mercado. Desta forma, o parecer seria positivo apenas sob o ponto de vista da análise do 
poder de compra. Todavia, caso haja poder de mercado à jusante, o parecer pode ser negativo, a depender do 
resultado final da etapa IV (eficiências). 
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75. O guia australiano (11/2008) traz um item dedicado à análise de poder 
compensatório. Todavia, não há menção sobre outros aspectos deletérios à concorrência 
derivados do poder de monopsônio. O guia canadense (09/2004), da mesma forma, dedica um 
item específico para poder compensatório. Todavia, diferentemente do guia australiano, o 
canadense traz uma menção, ainda que em nota de rodapé, sobre poder de compra exercido 
contra fornecedores. Nessa nota, esse guia menciona que a agência antitruste canadense 
verificará a existência ou não de poder compensatório pelos fornecedores, a fim de mitigar os 
efeitos do poder de monopsônio detido por um comprador. O guia japonês (03/2007) também 
faz menção à análise de poder compensatório. Contudo, não menciona critérios para análise 
de poder de compra, da mesma forma que o guia australiano. O guia coreano (12/2007), por 
sua vez, menciona, ainda que indiretamente, o poder compensatório como um dos fatores que 
podem mitigar o exercício unilateral de poder de mercado das firmas fusionadas. 
 
 76. O guia neo-zeolandês (12/2003), ainda que não dedique um item exclusivo 
para análise de poder de compra, menciona a importância em se avaliar possíveis impactos 
anticoncorrenciais derivados do mesmo. Todavia, esse guia não possui critérios exclusivos de 
análise do poder de compra, utilizando os mesmos critérios utilizados para se mensurar o 
poder de mercado sob a ótica da oferta. E, quanto ao poder compensatório, esse guia dedica 
um item ao mesmo, ressaltando que ele pode ocorrer tanto do lado dos compradores quanto 
dos vendedores. O guia francês (12/2009), por sua vez, dedica um item à análise do poder de 
monopsônio. Este guia destaca a importância de se verificar o nível de dependência 
econômica do fornecedor perante um comprador, a fim de se analisar potenciais prejuízos à 
concorrência derivados do poder de compra. Apesar de o guia francês ressaltar que a análise 
do poder de monopsônio deva ser feita caso-a-caso, ele destaca o mercado de varejo como 
fonte potencial de problemas decorrentes do poder de monopsônio.   
  
77. O guia da Inglaterra (04/2009), um dos países que mais estuda o tema,  
explicita as circunstâncias em que ele é mais provável, quando ele tem maior possibilidade de 
causar efeitos negativos na concorrência, inclusive no longo prazo (efeitos dinâmicos), e 
casos em que ele pode ser considerado poder compensatório. Esse guia, neste aspecto, se 
mostra o mais completo dentre os estudados. Entretanto, o guia britânico não traz critérios 
explícitos para se mensurar o poder de monopsônio, deixando esta questão em aberto, o que 
nos faz crer que a autoridade antitruste britânica utiliza os mesmos critérios da análise do 
poder de mercado pela ótica da oferta. O guia norte-americano (08/2010), da mesma forma 
que o britânico, mostra-se um dos mais completos do mundo em termos de análise de poder 
de compra. Este guia explicita que nem todo poder de compra traz benefícios aos 
consumidores, destacando atenção especial a esse tema. O guia norte-americano desmistifica, 
portanto, a tese de Galbraith, indo de encontro, também, a recentes análises da Seae e decisões 
do CADE, que enalteceram o poder de compra como um “antídoto” natural ao poder de 
mercado de fornecedores de produtos. Este guia, assim como o neo-zeolandês, não traz 
critérios específicos de análise do poder de monopsônio, utilizando os mesmos critérios de 
análise de poder de mercado do lado da oferta. Ademais, o guia norte-americano destaca que 
ganhos de reduções de preço não derivadas do exercício de poder de mercado, relacionadas a 
reduções de custos de transação ou a descontos baseados em volume, são importantes fontes 
de eficiência, consideradas na análise da operação. O guia da Comissão Européia (02/2004) 
segue as linhas dos guias britânico e norte-americano, também se configurando em um dos 
mais completos do mundo em termos de análise de poder de compra. Reconhece a existência 
de poder compensatório, mas também entende que, em determinadas situações, este não leva 
a menores preços aos consumidores finais.  
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78. Como se pode perceber, o tema poder de monopsônio ainda é visto, em boa 
parte dos países, apenas sob o aspecto “compensatório”, como um “antídoto” a uma possível 
tentativa de exercício de poder de mercado por parte das firmas do mercado a montante. 
Outro fato que chama atenção é que nenhum país estudado adota métricas diferentes para a 
análise do poder de monopsônio. Ademais, as principais agências antitruste mundiais, 
notadamente EUA, Inglaterra e Comissão Européia, demonstram estar “up-to-date” com a 
teoria econômica moderna. Não é surpresa que os principais casos antitruste envolvendo 
poder de monopsônio que foram rejeitados, ou tiveram alguma restrição, foram julgados 
nessas jurisdições. No próximo tópico, serão descritos alguns desses casos. 
 
 
3.2. A recente experiência brasileira em análise de poder de compra 
 
79. O guia de análise econômica de atos de concentração horizontal Seae/SDE faz 
menção explícita sobre poder compensatório, incluindo-o como uma possível eficiência do 
ato. O guia afirma que  
 
...se o aumento da capacidade de exercício de poder de mercado da nova empresa formada 
contribuir para reduzir a capacidade de exercício de poder de mercado no mercado de 
insumos (deslocando, por exemplo, os preços dos insumos, que antes da concentração 
estivessem distorcidos, até seus níveis competitivos), a Seae e a SDE considerarão este evento 
uma eficiência específica do ato. 
 
Como se pode perceber por simples comparação com os guias norte-americano,  francês, 
europeu e inglês, todos recentemente reavaliados, o guia brasileiro traz uma ideia simplista 
sobre poder compensatório, onde qualquer redução nos preços dos insumos de uma firma 
com, supostamente, poder de mercado, seria benéfica aos consumidores. Todavia, a grande 
maioria da doutrina atual sobre poder de compra vai de encontro a essa ideia. O guia norte-
americano, revisto no ano passado, afirma, textualmente, que nem toda redução nos preços 
dos insumos é benéfica para os consumidores. Outros guias seguem a mesma linha, o que 
demonstra, em nossa opinião, a desatualização do nosso guia, ao menos no que concerne a 
essa questão. 
 
80. Todavia, a Lei 8.884/94, em seus artigos 20 e 21, trata das infrações a ordem 
econômica. O artigo 20 enumera os efeitos que poderiam configurar uma infração, enquanto o 
artigo 21 enumera alguns exemplos de infração. No artigo 20, são descritos os seguintes 
efeitos de uma infração a ordem econômica: (i) limitar, falsear ou de qualquer forma 
prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; (ii) dominar mercado relevante de bens ou 
serviços; (iii) aumentar arbitrariamente os lucros; e (iv) exercer de forma abusiva posição 
dominante.  
 
81. Já o artigo 21 enumera uma séria de possíveis condutas, sem, contudo, exaurir 
a lista de possibilidades. Dentre as listadas, entendemos que as dos incisos IV (limitar ou 
impedir o acesso de novas empresas ao mercado), V (criar dificuldades à constituição, ao 
funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente 
ou financiador de bens ou serviços), VI (impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, 
matérias-primas, equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de distribuição), XII 
(descriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação 
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diferenciada de preços, ou de condições operacionais de venda ou prestação de serviços), e 
XIV (dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento de relações comerciais de 
prazo indeterminado em razão de recusa da outra parte em submeter-se a cláusulas e 
condições comerciais injustificáveis ou anticoncorrenciais), poderiam caracterizar uma 
conduta anticoncorrencial derivada do exercício de poder de monopsônio. Outras listadas pelo 
artigo 21, bem como demais condutas não descritas no referido artigo, também poderiam 
emergir de um exercício de poder de compra. 
 
82. Como se pode perceber, apesar de o guia Seae/SDE, aparentemente, não tratar 
de forma mais abrangente a questão do poder de monopsônio, a lei brasileira de defesa da 
concorrência abarca diversas alternativas para se tipificar um exercício de poder de compra 
como ilícito anticoncorrencial. Novamente, parece haver um descasamento entre os objetivos 
da lei e o guia de análise de fusões e aquisições horizontais, tornando clara a necessidade de 
uma revisão no guia. 
 
83. A questão do poder de compra, apesar de não coberto de forma satisfatória pelo 
guia Seae/SDE, ainda assim foi objeto de recentes análises pelos órgãos do SBDC, 
envolvendo mercados diversos. No AC referente à fusão entre as empresas JBS e Bertin, um 
dos mercados relevantes definidos foi o de abate de gado bovino, que engloba a aquisição de 
gado de corte para a comercialização de carne in natura ou para a geração de insumos para 
indústrias diversas. Trata-se, portanto, de um mercado definido sob a ótica da demanda de 
insumos, no caso, gado bovino para abate. Em seu parecer, a Seae concluiu que a operação 
não poderia ser aprovada da forma como apresentada, considerando haver problemas, 
justamente, no poder de compra local criado com a fusão (em todos os mercados relevantes, 
concentração acima de 20%)49, aliado a reduzida probabilidade de entrada e baixa rivalidade. 
Dessa forma, a Seae recomendou ao CADE a aprovação da operação condicionada à 
alienação de unidades de abate em Goiás e Minas Gerais, correspondente à participação de 
mercado da Bertin no ano da operação.50    
 
84. Outro caso recente envolvendo poder de compra, de grande repercussão, foi a 
aquisição da Sadia pela Perdigão. O parecer Seae seguiu a mesma linha adotada no AC 
JBS/Bertin, definindo três mercados relevantes, sob a dimensão produto: abate de suínos, 
abate de frango e abate de peru, nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 
Mato Grosso e Goiás (estes dois últimos, apenas no abate de frangos e, quanto ao abate de 
perus, apenas o Paraná). A Seae defendeu em seu parecer que haveria rivalidade suficiente 
para mitigar um possível exercício de poder de mercado pelas partes nos mercados relevantes 
de abate de suínos, aves e perus. Apenas nos mercados de abate de frango, no Mato Grosso, e 
peru, no Paraná, não haveria rivalidade suficiente. Portanto, a Seae recomendou ao CADE, 
dentre outras medidas, a alienação de ativos de abate de frango, no Mato Grosso, e de peru, 
no Paraná.51 O CADE, por sua vez, estabeleceu um termo de compromisso de desempenho 
com as partes, em 13 de julho de 2011, no qual determinou a alienação de vários ativos, 
dentre os quais dois abatedouros de aves.52 Percebe-se, nesses dois casos envolvendo poder de 
                                                 
49 Na montagem da estrutura de oferta, a Seae considerou o número de cabeças abatidas. 
50 Parecer Seae 06376/2011/RJ   COGCE/SEAE/MF, de 29 de abril de 2011, referente ao AC 
08012.008074/2009-11. Até o fechamento do presente trabalho, o referido AC não havia sido julgado pelo 
CADE. 
51 Parecer Seae 06510/2010/RJ   COGCE/SEAE/MF, de 29 de junho de 2011, referente ao AC 
08012.004423/2009-18. 
52 Provavelmente os dois abatedouros de aves indicados no parecer da Seae. Não é possível, entretanto, ter 
certeza, pois os ativos indicados para alienação pelo CADE foram suprimidos na versão pública do TCD. 
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compra, que os órgãos do SBDC estão atentos a movimentos de compradores que 
caracterizem abuso do poder de compra, a despeito da aparente desatualização do Guia 
Seae/SDE quanto a este tema. 
 
4. O PODER DE COMPRA NO VAREJO DE BENS DURÁVEIS 
 
4.1. análise antitruste dos principais casos internacionais em varejo 
 
85. Talvez o principal caso antitruste já julgado envovendo análise de poder de 
compra no varejo tenha sido a tentativa de aquisição da Tuko pela Kesko, pela Comissão 
Européia, em 1997. Este caso, envolvendo dois dos maiores varejistas da Finlândia, foi 
reprovado pela Comissão Européia, gerando jurisprudência utilizada, a partir de então, por 
outras jurisdições em todo o mundo. A repercussão deste caso gerou, ainda, uma série de 
artigos acadêmicos analisando o teor da decisão. Em suma, a Comissão Européia entendeu 
que a concentração reforçou a posição dominante da Kesko no mercado finlandês de varejo de 
bens de consumo diário, onde a concentração seria de, no mínimo, 55%, analisado tanto sob a 
dimensão local, regional ou nacional. Um dos principais aspectos considerados pela Comissão 
foi o grande poder de compra originário dessa operação. Em nível nacional, a Kesko teria 
cerca de 80% do seu mercado relevante, muito acima de seus outros concorrentes no mercado 
de aquisição de mercadorias junto aos fornecedores. Não haveria concorrentes potenciais, e a 
concentração proposta elevaria as barreiras à entrada de tal forma que tornaria extremamente 
improvável qualquer entrada no mercado relevante analisado. Assim, a Comissão Européia 
decidiu que a Kesko deveria alienar todo o negócio da Tuko para um competidor viável, ainda 
que potencial, que fosse independente do grupo Kesko, e que já possuísse suficiente expertise 
e recursos financeiros para tal.53  
 
86. Outro caso de grande repercussão, desta vez avaliado pela Comissão de 
Concorrência da Grã-Bretanha, em 2003, envolveu quatro propostas de aquisição da rede 
varejista Safeway. Os quatro proponentes (Asda/Wal-Mart, Morrisons, Sainsbury`s, e Tesco), 
juntamente com a Safeway, representavam cinco das seis maiores redes varejistas do Reino 
Unido. A Comissão britânica definiu o mercado relevante como o de varejo “one-stop 
shopping” em lojas de, no mínimo, 1.400 m², em nível local. Uma das três principais 
preocupações levantadas pelo órgão antitruste foi o poder de compra da nova rede a ser 
formada. Para este órgão, a aquisição da Safeway por qualquer uma das proponentes agravaria 
ainda mais o desequilíbrio das posições de barganha entre estes varejistas e os fornecedores 
na Inglaterra. Todavia, para a Comissão britânica, a aquisição da Safeway pela Morrisons, o 
sexto maior grupo varejista britânico, apesar de também agravar o desequilíbrio de forças 
entre varejistas e fornecedores, não teria o mesmo grau caso as outras três redes viessem a 
adquirir a Safeway. A Comissão de Concorrência pretendeu, assim, manter ao menos quatro 
grandes grupos varejistas concorrendo no mercado de aquisição de produtos junto aos 
fornecedores. Caso uma das outras três viessem a adquirir a Safeway, sobrariam apenas três 
grandes. Dessa forma, este órgão entendeu que a concorrência por preços ou por outros meios 
não seria afetada pela aquisição da Safeway pela Morrinsons, e que algumas reduções de 
custos poderiam ser passadas aos consumidores na forma de menores preços. Ainda assim, a 
Comissão de Concorrência britânica determinou a alienação de ativos da Safeway em 48 
localidades onde foram identificados efeitos adversos.  
 

                                                 
53 O trabalho de Cavalcante (2004) faz uma análise minuciosa da decisão Kesko/Tuko. 
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87. Outro caso que gerou repercussão foi a investigação aberta pelo Federal Trade 
Commission dos Estados Unidos contra a Toys`R`Us, em 1998. A Toys`R`Us, maior varejista 
de brinquedos dos Estados Unidos, respondia, à época, por cerca de 20% do mercado nacional 
de comercialização de brinquedos e, em algumas áreas metropolitanas, entre 35% e 49% 
desse mercado. A Toys`R`Us representava, ainda, 30% ou mais do total de vendas das 
principais fabricantes de brinquedos, sendo seu principal cliente. Em suma, a Toys`R`Us, 
reagindo à entrada dos clubes de compras nos Estados Unidos (como o Sam`s Club, por 
exemplo), que vinham ganhando parcelas de seu mercado, ao venderem brinquedos a um 
preço bem inferior àquela, incorreu em uma prática vertical, exigindo contratos de 
exclusividade dos principais fornecedores de brinquedos nos Estados Unidos quanto às 
principais linhas de produtos, especialmente lançamentos. A Toys`R`Us foi acusada, ainda, de 
prática horizontal, ao incitar os principais fabricantes a boicotarem os clubes de compras. Os 
fabricantes de brinquedos que aderiram ao boicote liderado pela Toys`R`Us representavam 
cerca de 40% do mercado americano. Assim, a Toys`R`Us foi condenada pela Suprema Corte 
norte-americana por essas duas práticas anticoncorrenciais, derivadas do uso do seu poder de 
monopsônio.54   
 
88. Diversos outros casos antitruste envolvendo poder de monopsônio foram 
julgados por órgãos de todo o mundo, como o Rewe/Meinl (Case M.1221 - 02/1999, 
envolvendo o mercado varejista austríaco), pela Comissão Européia, com aprovação 
condicionada à alienação de 162 de suas 341 lojas; o Carrefour/Promodes (Case IV/M.1684 - 
01/2000, envolvendo o mercado varejista francês), também pela Comissão Européia, 
aprovado com a condição de que o Carrefour vendesse 40% de sua participação acionária na 
Cora, outro varejista local, além do congelamento, por três anos, das condições de compra 
com seus fornecedores; o Edeka/Tengelmann (06/2008, pela Agência Antitruste Alemã, 
aprovada com a condição de alienação de 400 lojas e o comprometimento de realizar compras 
separadas da Plus, uma das marcas da Tengelmann; e o Konzum/Lokica (12/2008, 
envolvendo o mercado varejista na Croácia), aprovado pela autoridade antitruste croata com a 
condição de alienação de algumas lojas e o congelamento das condições de compra com seus 
fornecedores por um período de dois anos, semelhante à decisão do caso Carrefour/Promodes. 
 
4.2. análise antitruste dos principais casos nacionais em varejo 
 
89. Um dos primeiros casos julgados pelo CADE a se aprofundar no tema poder de 
compra no varejo foi o AC referente à aquisição, pela BR Participações (controladora da rede 
Bompreço), da rede G Barbosa. Foram definidos como mercados relevantes desta operação os 
de varejo de bens duráveis e não-duráveis por super e hipermercados, nos municípios de 
Salvador (apenas alguns bairros), Feira de Santana e Aracaju. Em suma, o CADE considerou 
que não havia condições concorrenciais suficientes nesses três mercados e, quanto ao poder 
de compra, nos termos do voto do Conselheiro Relator: 
 
...levando em conta, principalmente, as cláusulas firmadas entre a Bompreço e alguns de seus 
fornecedores, não considero improvável que esta operação possa reforçar excessivamente o 
poder de negociação da nova empresa formada junto aos seus fornecedores de pequeno e 
médio porte na região Nordeste. 

                                                 
54 Recentemente, em março de 2011, a Toys`R`Us foi condenada a pagar uma multa de US$ 1,3 milhões por 
infringir a ordem de 1998, ao exigir de seus principais fornecedores explicações sobre seus contratos de 
fornecimento de brinquedos com alguns varejistas que vinham fazendo diversas promoções junto aos seus 
consumidores. 
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O Relator defendeu, ainda, os efeitos ambíguos do poder de compra pelo varejo, ao 
reconhecer que a consolidação desse setor pode afetar, positivamente, o bem-estar, desde que 
mantidos níveis de competição razoáveis entre as redes varejistas. O CADE, nos termos do 
voto do relator, determinou a alienação de 16 lojas da G Barbosa nos três municípios 
considerados, além de determinar a instauração de averiguação preliminar, pela SDE, para 
investigar o impacto das cláusulas impostas pelo Bompreço sobre os fornecedores do 
Nordeste. Solicitou, ainda, a elaboração de um estudo, pela Seae, visando verificar o impacto 
do processo de concentração recente do setor de supermercados sobre seus fornecedores de 
modo a subsidiar as decisões do CADE nessa matéria e, ainda, que Seae e SDE avaliassem, 
em todos os atos de concentração em análise à época, a existência de poder de monopsônio e 
seu impacto sobre a concorrência.    
 
90. Recentemente, a Seae divulgou dois pareceres envolvendo o varejo de bens 
duráveis, notadamente as linhas branca e marrom, móveis e telefonia. Nos ACs relativos à 
aquisição do Ponto Frio pelo Grupo Pão de Açúcar e, posteriormente, à associação deste 
grupo com as Casas Bahia, a Seae considerou a questão do poder de compra como um dos 
principais problemas concorrenciais derivados dessas operações. Em síntese, a Seae, em sua 
análise sobre poder de monopsônio, considerou que estas duas operações elevaram, 
sobremaneira, o poder de compra do Grupo Pão de Açúcar. Esse poder de compra, por sua 
vez, foi tratado como uma relevante barreira à entrada nos mercados explorados pelas partes. 
O referido parecer afirmou que  
 
...os ganhos provenientes desse poder de barganha, traduzidos em descontos e outros 
benefícios, podem ser considerados como um fator que coloca os concorrentes eficientes em 
desvantagem na concorrência do setor. Ademais, esses ganhos pecuniários podem representar 
um elemento de elevação das barreiras à entrada a novos concorrentes, na medida em que 
possibilite uma vantagem absoluta de custos às requerentes. 
 
91. Esta questão, aliada às elevadas concentrações em nível municipal desses três 
varejistas considerados em conjunto, levaram a Seae a sugerir ao CADE a alienação de um 
pacote de ativos das partes nos 12 municípios onde o exercício unilateral de poder de mercado 
foi considerado provável (entrada improvável e ausência de rivalidade efetiva). Ademais, foi 
sugerida a alienação de centros de distribuição em dois estados (São Paulo e Rio de Janeiro) e 
no Distrito Federal. Este pacote, segundo a Seae, reduziria, além do poder de mercado no 
varejo de bens duráveis naquelas localidades, o poder de compra das partes, permitindo novas 
entradas nos mercados relevantes onde a concorrência foi mais afetada. 
 
92. O segundo parecer da Seae refere-se à associação entre a Insinuante e a 
Ricardo Eletro, dois dos principais varejistas nacionais de bens duráveis. Neste caso, a Seae 
entendeu que a associação entre esses dois grupos deveu-se, em grande parte, ao elevado 
poder de compra detido por seus principais concorrentes, agora sob o guarda-chuva do Grupo 
Pão de Açúcar. Seria, portanto, uma reação natural àquelas operações descritas nos parágrafos 
anteriores. Este parecer, portanto, considerou que o poder de barganha adquirido pelo Grupo 
Pão de Açúcar tornaria esse rival ainda mais efetivo, mesmo nos municípios dominados pela 
Ricardo Eletro/Insinuante, onde aquele ainda não possuía elevada participação de mercado. 
Ademais, após consultas aos principais fornecedores, ficou demonstrado que o poder de 
barganha da Ricardo Eletro/Insinuante era muito inferior ao do Pão de Açúcar, que respondia, 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

 
ARTICULOS 

 

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

49 

à época da operação, a cerca de 30% dos faturamentos brutos dos seus principais fornecedores 
no país, alguns, inclusive, de grande porte, com presença mundial 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
93. Com relação à revisão dos trabalhos discutidos no tópico 2, é possível se 
extrair algumas conclusões interessantes sobre o tema poder de monopsônio. Em primeiro 
lugar, a tese inicial de Galbraith, considerando poder compensatório como um bom substituto 
da concorrência, parece não ter prosperado com o passar do tempo. Vários autores 
contestaram essa tese sem, contudo, retirar a validade do poder compensatório. Todavia, para 
que este seja benéfico aos consumidores finais, há que se verificar o grau de concorrência no 
mercado à jusante. Caso contrário, empresas com poder de compra poderiam usá-lo para 
alavancar suas participações nos seus mercados, ocasionando prejuízos tanto para os 
consumidores quanto para o bem-estar agregado.  
 
94. Em segundo lugar, parece haver certo consenso de que o tamanho dos 
compradores é determinante para obtenção de vantagens de seus fornecedores. Contudo, essa 
não é a única variável relevante, necessitando qualificar esse tamanho. Por exemplo, um 
varejista dominante em determinada localidade poderia ser considerado um “gatekeeper” para 
um fornecedor que necessite alcançar os consumidores daquela localidade. Este varejista, em 
nível nacional, pode até não ser tão relevante, mas detém certo poder de monopsônio em sua 
área. 
 
95. Em terceiro lugar, alguns termos são recorrentes nos estudos sobre poder de 
compra, como o “waterbed effect”, onde as perdas dos fornecedores derivadas do exercício de 
poder de monopsônio por um cliente pode ser repassada para outros clientes de menor porte, 
na forma de maiores preços. Outra ideia muito utilizada é a dos ciclos virtuosos/viciosos 
(teoria da espiral), onde um monopsonista, ao alcançar melhores condições de compra em 
termos de descontos e outra vantagens, ao passar tais vantagens para seus preços, tende a 
ganhar mais mercado, e daí por diante, podendo, no limite, expulsar concorrentes que não 
conseguirem as mesmas condições dos fornecedores, e se tornar monopolista de seu mercado. 
Seria, portanto, um ciclo virtuoso para o monopsonista, e vicioso para os concorrentes 
menores. Contudo, essas ideias não são um consenso entre os estudiosos do tema. Mills 
(2011), por exemplo, criou um modelo para demonstrar que os varejistas de menor porte 
podem se beneficiar com o exercício do poder de monopsônio pelos de maior porte, criando 
um efeito inverso ao “waterbed effect”. 
 
96. Em quarto lugar, aliados aos efeitos estáticos, alguns autores demonstram, 
ainda,  preocupação com a ocorrência de efeitos dinâmicos derivados do poder de 
monospônio, podendo gerar desincentivos a novos investimentos dos fornecedores e a 
inovações, afetando, assim, tanto a qualidade dos seus produtos quanto o lançamento de 
novos. No limite, esses efeitos dinâmicos podem afetar, negativamente, o bem-estar agregado, 
causando perda de peso morto na economia. E, para se neutralizar os efeitos dinâmicos no 
mercado, somados aos efeitos estáticos, seriam necessários elevados ganhos de eficiência 
produtiva. Em geral, essa combinação entre poder de mercado e de compra gera efeitos 
líquidos negativos. Estudo patrocinado pela Comissão de Concorrência  britânica, em 2003, 
concluiu que os ganhos pecuniários dos varejistas deveram-se, sobretudo, ao exercício de 
poder de compra, e não a ganhos de eficiência derivados do seu porte.   
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97. Em quinto lugar, para se analisar propriamente os efeitos do poder de 
monopsônio, há que se ter em mente os diversos papéis desempenhados pelos varejistas, que 
podem ser, ao mesmo tempo, clientes, competidores e fornecedores de seus fornecedores. Isto 
porque os varejistas adquirem produtos, lançam marcas próprias para concorrer com as 
marcas já estabelecidas e, ainda, comercializam “espaços” para a venda dos produtos dos 
fornecedores. A soma desses três papéis, de certa forma, pode tornar desbalanceada a relação 
entre varejistas e fornecedores, favorecendo aqueles em detrimento destes. 
 
98. Merecem destaque, ainda, as críticas realizadas pelos autores brasileiros 
incluídos no presente estudo à atuação dos órgãos brasileiros de defesa da concorrência. 
Segundo os mesmos, os recentes pareceres da Seae e decisões do CADE envolvendo o tema 
poder de monopsônio não se embasaram tanto na moderna teoria econômica quanto na 
experiência internacional nesse tópico. Defendem, portanto, um maior nível de detalhamento 
nas análises que envolverem esse tema por parte dos órgãos do SBDC. Ademais, entendem 
que o guia de análise econômica de atos de concentração horizontal Seae/SDE não aborda, 
satisfatoriamente, o tema, mostrando-se desatualizado neste aspecto. 
 
99. Outro ponto a ser destacado reside na discussão acadêmica sobre a 
necessidade, ou não, de métricas próprias para se mensurar o poder de monopsônio. Alguns 
autores citados neste trabalho defendem métricas específicas, enquanto outros não veem 
necessidade. Na realidade, entendemos que, neste ponto, há certa confusão quanto ao que 
seria considerado métrica própria. Na realidade, tanto pela revisão bibliográfica realizada 
quanto pela análise dos principais guias de análise de atos de concentração mundiais e 
principais casos estudados, acreditamos que o poder de monopsônio deva, sim, merecer uma 
atenção especial das autoridades, sem, contudo, demandar uma nova metodologia de análise. 
Defendemos, portanto, uma atenção especial às particularidades do tema, e não, propriamente, 
novas métricas de análise. Os esquemas de análise propostos por Chen (2007), Dobson et al. 
(1998) e Canêdo e Pioner (2006), aliados às principais análises antitruste já empreendidas em 
todo o mundo, apresentam algumas peculiaridades que, no nosso entendimento, não podem 
ser consideradas métricas próprias, mas sim uma forma particular de abordagem do poder de 
compra.   
 
100. Dobson et al. (1998), por exemplo, ressalta a importância de se verificar o grau 
de concorrência tanto no mercado dos fornecedores quanto dos compradores, bem como as 
formas como o poder de compra é exercido. Chen (2007), por sua vez, destaca a importância 
de se verificar os tipos de preços utilizados na negociação entre varejistas e fornecedores 
(preços lineares e/ou não lineares), bem como os efeitos dinâmicos do exercício do poder de 
compra, no longo prazo. Por fim, entendemos que o modelo proposto por Canêdo e Pioner 
(2006) se apresenta como o mais completo de todos, sendo um bom referencial para uma 
revisão do Guia Seae/SDE. Ele começa com a definição de mercado relevante, que espelha a 
definicão usual de mercado, sob a ótica do fornecedor, incluindo todos os possíveis 
compradores restantes, caso o monopsonista tente exercer seu poder de compra. A seguir, 
propõe a utilização do mesmo filtro para se eleger as operações que mereçam uma análise 
mais aprofundada, o mesmo adotado pela Lei antitruste brasileira (20%). Todavia, há que se 
verificar o percentual que determinado varejista representa para as vendas totais de 
determinado insumo, e não sua participação no mercado a jusante. A próxima etapa consiste 
na verificação das condições de entrada e rivalidade no mercado dos compradores do insumo 
(no caso, o varejo), da elasticidade da oferta (quanto mais inelástica a preço for a oferta, maior 
o impacto do poder de compra) e dos fatores que definem o poder de barganha tanto dos 
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compradores quanto dos vendedores. Dentre esses fatores, entendemos que a contribuição de 
Chen (2007) referente à forma de precificação adotada nas negociações entre fornecedores e 
compradores (preços lineares/não-lineares) deve ser incorporada. Por fim, a verificação dos 
ganhos e perdas provenientes do poder de monopsônio, considerando, nesta etapa, possíveis 
efeitos dinâmicos derivados do exercício do poder de compra. Estas etapas propostas por 
Canêdo e Pioner (2006) seguem, literalmente, as etapas do guia Seae/SDE, e não criam novas 
métricas, mas sim um novo enfoque da análise, toda centrada na ótica da demanda, dos 
fornecedores. 
 
101. Voltando às críticas ao guia de análise de atos de concentração brasileiro, 
citadas anteriormente, entendemos que elas guardam pertinência, assim como as relativas ao 
pouco aprofundamento das autoridades antitruste do país nas suas análises envolvendo poder 
de compra no varejo. Entretanto, os pareceres da Seae e as decisões do CADE mais recentes, 
como as citadas neste trabalho, demonstram que as agências antitruste brasileiras vêm 
empreendendo, cada vez mais, tanto a jurisprudência internacional quanto a teoria econômica 
moderna sobre o tema em questão. Os pareceres da Seae a respeito das recentes operações 
envolvendo o varejo de bens duráveis, por exemplo, trataram o poder de compra como uma 
importante barreira à entrada e, também, como um redutor da rivalidade hoje existente, a 
medida que ele cria um desequilíbrio nas condições competitivas dos participantes desse 
mercado. Ademais, em outros mercados, como os de carne in natura e alimentos processados 
de carne, por exemplo, a Seae, inclusive, recomendou ao CADE restrições consideráveis no 
caso JBS/Bertin, devido ao poder de monopsônio alcançado a partir dessa operação. Dessa 
forma, apesar de o guia Seae/SDE se mostrar ultrapassado quanto a análise de poder de 
compra, as autoridades que o utilizam não se prendem, exclusivamente, aos seus preceitos; 
afinal, o objetivo desse guia não é o de restringir as opções de análise das autoridades, mas 
sim de tornar mais homogêneas essas análises e, ainda, dar mais transparência às suas 
atuações.  
 
102. Ademais, vale ressaltar que o processo de análise dos efeitos do poder de 
monopsônio segue a mesma linha para qualquer mercado, considerando-se, evidentemente, as 
particularidades de cada um. No caso do varejo de bens duráveis, a presença de fortes 
fornecedores, alguns multinacionais, poderá impactar a análise dos efeitos do exercício do 
poder de compra. Todavia, a capilaridade dos varejistas também pode ser uma variável 
importante na análise do poder de compra destes, haja vista que, quanto maior seu alcance 
junto aos consumidores finais, maior seu poder de barganha frente seus fornecedores. 
 
103. No caso do varejo tradicional, a presença de fornecedores de menor porte 
poderia agravar os efeitos do exercício de poder de monopsônio. Entretanto, mesmo dentro do 
varejo de bens duráveis, a análise do poder de compra deve guardar relação com as 
idiossincrasias de cada setor. Uma análise de poder de barganha em uma operação 
envolvendo lojas de departamento, como a da operação CBD/Casas Bahia, por exemplo, pode 
divergir de uma análise envolvendo o varejo tradicional, ainda que hipermercados participem 
desses dois mercados. Há que se ter em mente, sempre, o perfil dos fornecedores, dos 
varejistas, e como se dão as interações nos mercados analisados.  
 
104. Por todo o exposto no presente trabalho, concluímos que há, ainda, um longo 
caminho a ser percorrido pelos órgãos antitruste brasileiros no tocante à análise do poder de 
compra, a despeito das mais recentes análises do SBDC no que se refere ao tema. Contudo, 
considerando a recente sanção da lei que reestruturará o Sistema Brasileiro de Defesa da 
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Concorrência, vislumbramos uma excelente janela de oportunidade para a inclusão desse tema 
nas novas legislações infra-legais que serão produzidas para o “Novo CADE”, dentre elas, a 
resolução que instituirá o novo guia para análise econômica de atos de concentração e os 
novos questionários para análise prévia destes atos.  
 
105. Entendemos que o mercado de bens duráveis, no qual se inserem CBD, Casas 
Bahia, Máquina de Vendas, Magazina Luíza, dentre outros, merece atenção especial das 
autoridades antitruste nacionais, principalmente pelo fato de esse setor ter sido pouco 
explorado tanto pela academia quanto pelas autoridades internacionais, que sempre 
privilegiaram em seus estudos o varejo tradicional, e, principalmente, pelos níveis alarmantes 
de concentração derivados das mais recentes operações brevemente descritas no presente 
trabalho. 
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Profissionalização do Antitruste: Realidade ou Miragem? 
 

Leopoldo Pagotto55 
Bruno Oliveira Maggi56 

 
Abstract 
 
The main purpose of this paper is to discuss the new positions for civil servants created by the 
new antitrust law in Brazil (Law n. 12.529/11). Although nowadays the CADE evidences 
some kind of institutional weaknesses in relation to its existing staff to carry out the tasks set 
by the law, Law # 12.529/11 sees the exaggerated rise in the number of commissioned 
positions, which are appointed by the high staff of the agency and can be fired ad nutum. 
Thus, although the increase of the staff is important, the nature os this new positions could 
decrease the independence of the agency. 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
  
 Uma das maiores dificuldades institucionais para o estabelecimento de uma política de 
defesa da concorrência mais vigorosa no Brasil é a falta crônica de pessoal para levar a cabo 
as tarefas estabelecidas na legislação de defesa da concorrência. Conforme demonstra a tabela 
abaixo, o número de funcionários do SBDC (Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência) 
mudou muito pouco ao longo da última década e é insuficiente, principalmente quando 
comparado com o número de casos iniciados a cada ano.  
 
Funcionários do SBDC 

CADE 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Técnicos 55 32 70 68 85 51 54 51 48 49
Suporte 62 89 66 54 89 127 111 113 138 137

SDE 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Técnicos 18 33   34 35 35 37 34 28 32
Suporte 10 16 16 16 20 32 35 35 48 27

SEAE 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Técnicos 60 71 71 71 66 67 80 78 77 78
Suporte  140 148 148 93 94 101 85 77 67 72
Fonte: OECD & IDB, Lei e política de concorrência no Brasil - uma revisão pelos pares. 
Paris: 2010.Idem. 2005. 
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Fonte: CADE 
 
 Esse não é um tema novo: já há algum tempo, a OCDE (Organização de Cooperação e 
de Desenvolvimento Económico) aponta essa falha e recomenda que o Brasil preste mais 
atenção à deficiência de material humano. Conforme recomendações feitas por meio do “Peer 
Review of Competition Law and Policy”, datado de 2005: 
 
“6.2.5 Adopt legislation creating CADE career positions and provide adequate resources to 
hire and retain a sufficient number of qualified professional staff. 
 
No agency should be expected to operate for a deCADE using borrowed and temporary staff, 
especially where effective and efficient performance of the agency’s mission depends so 
greatly on accumulated institutional knowledge. Without career and permanent positions, 
CADE cannot compete effectively against other agencies to hire qualified personnel. The 
2000 Report concluded (p. 200) that providing staff for CADE “should be a top priority 
within the government and the Congress,” a sentiment that can only be repeated here with 
emphasis on the word “top.”  
 
The problems that CADE faces will not, however, be resolved simply by the creation of career 
staff positions. The number of, and the compensation associated with, those positions is also 
critically important. The present employee staff at CADE, even including the 28 temporary 
assistants, is not sufficient to permit expeditious completion of the agency’s work, thus 
contributing to the delay that afflicts CADE’s proceedings. The situation at SDE is, if 
anything, worse, with a staff of 35 professionals attempting to handle 800 pending matters. In 
any event, additional resources are warranted if SDE and CADE are to increase efforts 
devoted to cartel enforcement (as recommended elsewhere in this report). The BCPS has 
already done essentially everything possible to wring more productivity from existing 
resources. Additional output is not possible without additional staff.  
 
Adequate compensation (including DAS authority) is also important if CADE is to hire and 
retain qualified employees. Problems attributable at least in part to inexperienced and 
overstretched staff, such as unduly burdensome information requests and inadvertent 
disclosures of confidential information, can be expected to diminish as employee tenure 
lengthens.  
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A separate personnel staffing issue arises with respect to the CADE Attorney General’s 
Office. Although the lawyers in that Office report to the CADE Attorney General and not to 
the Federal Attorney General, the latter determines how many attorneys should be assigned 
to CADE. The current number is 13, down from the staff of 18 to 20 described in the 2000 
Report (p. 187). Meanwhile, the number and complexity of pending court cases involving 
CADE as a party has increased significantly from 2000 to 2004. The actual market impact of 
many CADE decisions depends upon judicial enforcement, and assuring that CADE is 
adequately represented in the courts is therefore no less important than assuring that CADE 
has adequate personnel for its own processes. The number of attorneys assigned to the 
Attorney General’s Office should be increased.” 
 
 A resposta ao problema apontado pela OCDE foi dada pelo art. 121 da Lei n. 
12.529/2011, que prevê de forma expressa a criação de 200 novos cargos de Especialistas em 
Políticas Públicas e Gestão Governamental.  
 
NOVA LEI, NOVOS FUNCIONÁRIOS 
 
 Diversamente do artigo 81 da Lei n. 8.884/94, o qual previa o envio de projeto de lei 
pelo Presidente da República sobre recursos humanos para o CADE em 60 dias, o que nunca 
aconteceu depois de 17 anos de vigência da lei, o artigo 121 da nova Lei57 já cria os cargos 
necessários ao desempenho das funções institucionais. Ademais, o parágrafo único do artigo 
122 transferiu o pessoal do antigo DPDE (Departamento de Proteção e Defesa Econômica) da 
SDE (Secretaria de Direito Econômico) para o CADE, o que possibilitará a transferência do 
know-how acumulado em uma série de funções investigativas.  
 
 A criação de cargos, funções e empregos públicos não significa que os mesmos serão 
automaticamente preenchidos. Além da necessidade de concurso público, prevista no artigo 
37, inciso II da Constituição Federal, deve-se observar também os limites quantitativos 
impostos constitucionalmente e infraconstitucionalmente. O artigo 169 da Constituição 
Federal estabelece várias regras sobre as despesas com pessoal ativo e inativo da União, 
remetendo à legislação complementar – atualmente, a Lei Complementar n. 101/2000 
estabelece os limites. Para observar os complexos quantitativos exigidos por esta legislação, 
cujos limites são fiscalizados pelo TCU, o legislador conferiu poder a “ato do Ministro de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão” 58. 
 
 Desta forma, embora o ritmo das contratações para o CADE ainda possa ser sujeito a 
injunções políticas – em princípio de 2011, a imprensa cogitou que o atraso na aprovação do 
                                                 
57 BRASIL, Lei n. 15.529: “Artigo 121 Ficam criados, para exercício na Secretaria de Acompanhamento 
Econômico e, prioritariamente, no CADE, observadas as diretrizes e quantitativos estabelecidos pelo Órgão 
Supervisor da Carreira, 200 (duzentos) cargos de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, 
integrantes da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, para o exercício das 
atribuições referidas no art. 1º da Lei n. 7.834, de 6 de outubro de 1989, a serem providos gradualmente, 
observados os limites e a autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias, nos termos do inciso II do § 1º 
do art. 169 da Constituição Federal.  
Parágrafo único. Ficam transferidos para o CADE os cargos pertencentes ao Ministério da Justiça atualmente 
alocados no Departamento de Proteção e Defesa Econômica da Secretaria de Direito Econômico, bem como o 
DAS-6 do Secretário de Direito Econômico.” 
58 BRASIL, Lei n. 15.529: “Artigo 123. Ato do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão fixará 
o quantitativo ideal de cargos efetivos, ocupados, a serem mantidos, mediante lotação, requisição ou exercício, 
no âmbito do Cade e da Secretaria de Acompanhamento Econômico, bem como fixará cronograma para que 
sejam atingidos os seus quantitativos, observadas as dotações consignadas nos Orçamentos da União.” 
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da Lei n. 12.529/11 se devia aos cortes orçamentários implementados no começo do governo 
da Presidente Dilma Rousseff –, agiu bem o Poder Executivo ao endereçar desde o princípio 
uma das principais dificuldades para a implementação de uma política de defesa da 
concorrência eficaz. 
 
 Além dos cargos criados pela Lei n. 12.529/11, a lei do funcionalismo público já 
previa tal possibilidade de o CADE se valer da requisição de servidores para o exercício de 
cargos em comissão ou em casos previstos em leis específicas59. O SBDC já conhecia a 
primeira hipótese, pois vários de seus servidores em cargos comissionados eram lotados 
originariamente em outros órgãos. Agora, a previsão expressa do artigo 12260 permite que o 
SBDC requisite servidores de outros órgãos da Administração Pública, o que não existia sob a 
égide da Lei n. 8.884/94.  
 
 Feita por meio de portaria, a requisição de servidor é regulamentada pelo Decreto n. 
4.050/01 e é definida como o “ato irrecusável, que implica a transferência do exercício do 
servidor ou empregado, sem alteração da lotação no órgão de origem e sem prejuízo da 
remuneração ou salário permanentes, inclusive encargos sociais, abono pecuniário, 
gratificação natalina, férias e adicional de um terço”.  
 
 Embora não tenha a finalidade de sanar a falta de servidores no SBDC, a regra se 
revela útil, na medida em que permite o auxílio de funcionários mais especializados 
disponíveis na Administração Pública, mas alocados fora do SBDC, se houver necessidade. 
 
O EXCESSO DE CARGOS COMISSIONADOS CRIADOS 
 
 De fato, a Lei n. 12.529/11 criou 200 cargos de Especialistas em Políticas Públicas e 
Gestão Governamental, dotados das garantias típicas dos servidores públicos para 
desempenharem o grosso das atividades do SBDC – tal fato deve ser celebrado. Porém, o 
artigo 125 criou 65 cargos em comissão, demissíveis ad nutum pelo superior hierárquico. Em 
outras palavras, para cada três funcionários públicos estáveis haverá um comissionado. Este 
percentual é bastante elevado se comparado ao cômputo geral da Administração Pública, na 
qual os comissionados correspondem a cerca de 6% dos empregados públicos. 
 
 Historicamente, os cargos comissionados têm sido de fundamental importância para o 
desempenho das funções dos órgãos integrantes do SBDC. Contudo, as mazelas dos cargos 
comissionados têm sido objeto de crítica por especialistas em gestão pública, na medida em 
que atentam contra a profissionalização da Administração Pública, subvertem a meritocracia 
estabelecida por meio de concursos públicos e permitem o apadrinhamento de 
correligionários políticos. De modo nítido, os cargos comissionados constituem uma ameaça 
de politização da Administração Pública, o que pode se traduzir numa perda de independência 
decisória dos órgãos do SBDC. Logo, a Lei n. 12.529/11 seria uma boa oportunidade para 

                                                 
59 BRASIL, Lei n. 8.112/90. Artigo 93. “O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou 
entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses: I -
 para exercício de cargo em comissão ou função de confiança; II - em casos previstos em leis específicas.” 
60 BRASIL, Lei n. 15.529: “Artigo 122. Os órgãos do SBDC poderão requisitar servidores da Administração 
Pública federal direta, autárquica ou fundacional para neles ter exercício, independentemente do exercício de 
cargo em comissão ou função de confiança.  
Parágrafo único: Ao servidor requisitado na forma deste artigo são assegurados todos os direitos e vantagens a 
que façam jus no órgão ou entidade de origem, considerando-se o período de requisição para todos os efeitos da 
vida funcional, como efetivo exercício no cargo que ocupe no órgão ou entidade de origem.” 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

 
ARTICULOS 

 

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

59 

dotar tais órgãos de um corpo técnico profissionalizado e especializado na matéria, sujeito a 
um mínimo grau de influência política.  
 
 
 
 
CONCLUSÃO 
 
 Há um exagero nos cargos comissionados, os quais poderão exercer uma influência 
preponderante sobre o procedimento. Em matéria de obediência dos funcionários 
concursados, o Brasil segue o modelo anglo-saxão, no qual é possível discordar de uma 
ordem emanada pelo superior hierárquico que seja ilegal, o que significa que eles podem 
inclusive discordar de um Conselheiro ou do Presidente do CADE sem serem demitidos em 
virtude de sua estabilidade funcional. Por outro lado, os comissionados terão sua lealdade 
vinculada a quem os indicou. Ainda que os responsáveis pela indicação dos comissionados 
sejam os próprios membros do SBDC, haverá um decréscimo na independência do órgão, 
pois os comissionados terão sua lealdade para com o membro do SBDC e não para com a 
Política de Estado que é a defesa da concorrência. 
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The new Brazilian Antitrust Law: beyond the basics 
 

Lucia Helena Salgado61 
Rafael Pinho de Morais62 63 

 
Abstract 
 
This article explores features of the brand new Brazilian Competition Law commonly 
neglected by specialists. After quickly presenting the history of Brazilian antitrust and 
overviewing the most remarkable changes brought out by the new law, we explore some less 
obvious upsides and downsides of the new legal text. 

 
 
 
 

I – Introduction  
 
This article aims at exploring features commonly neglected by specialists in their 

analysis of the brand new Competition Law enacted in Brazil this December 2011. After a 
brief presentation of the history of Brazilian antitrust evolution, we will move on to explore 
those upsides and downsides of the new legal text. We start by quickly overviewing the most 
remarkable changes brought out by the new law – and thus thoroughly commented in the 
recent literature. 

 
We then move on to a more in-depth analysis of subtle changes in the law with high 

impacts on antitrust enforcement in Brazil. These have been neglected by most literature on 
the topic. This article tries to fill such gap. These crucial aspects usually left aside – both 
positive and negative, as we shall see - reside in the details of the new legislation, precisely 
where the devil lies. 

 
II – Some Background on Brazilian Competition Policy 
 
The modern era in Competition Policy in Brazil started in 1994 with the enactment of 

Law 8884, which established – among others – the obligation of merger notification and 
control, tough fines to anticompetitive conduct and turned the Competition Authority (CADE) 
into an autarky with its own autonomous budget and freedom of thought and decisions 
provided my counselors holding fixed-term mandates. 

 
Some important progress has been made since 1994 legislation was introduced. The 

overlapping of competences between the two governmental bodies in charge of instructing the 
procedures has been minimized, the side effects of post merger control have been minimized 
by the use of preliminary injunctions aimed at preserving merger reversibility, fast-track 
procedures have been successfully introduced in merger review, leniency programs have been 
introduced and widely used in cartel bustling and so on. However, there was still need for a 

                                                 
61 Doctor from IE-UFRJ, Coordinator of Regulatory Studies at Institute of Applied Economics (IPEA), Associate 
Professor at UERJ and Former Commisioner from Brazilian Antitrust Authority, CADE. 
62  PhD from Toulouse School of Economics (TSE), Lecturer in Industrial Organization and Competition Policy 
at FGV-RJ and Econometrics at PUC-RJ, Invited research at IPEA. 
63 This article expresses exclusively the opinions of the authors. 
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whole reformulation of the Brazilian Competition Policy System, since major changes going 
beyond simple rearrangements and procedural improvements and a deeper change in 
institutional design were necessary. 

 
III – The New Competition Law: Law 12529/2011 
Brazil is now entering a new era in its Antitrust enforcement, inaugurated by the 

enactment of its brand new Competition legal diploma. After seven years in Congress, Law n. 
12.529 was finally published on December 1st. After a six months transition period, it will 
fully come into force on May 29, 2012. 

 
The introduction of new Brazilian Competition legislation has been praised by 

virtually every specialist for its institutional advances. Once it enters into force, the Antitrust 
enforcement in Brazil will be performed by a single Agency (the new CADE, also called 
Super CADE), which will see a dramatic increase in its budget and staff members (about 200 
new technical staff should be allocated to the new CADE). 

 
This growth of the Authority will be necessary to implement the main substantive 

change, which will be the move towards an ex ante merger analysis system, common in most 
jurisdictions across the globe – a topic Brazil was lagging behind by holding a post merger 
review system. 

 
The new CADE will be composed of an instruction and enforcement body (for both 

mergers and conduct) called Superintendency General and the adjudicative Tribunal – and 
also an Economic Studies Department, already in place and responsible for supporting the 
other two bodies. 

 
These are the most remarkable changes brought about by the new law and thus to be in 

place starting June 2012. These are commented in every newspaper article and paper 
produced on the enactment of Law 12529/2011. There are nevertheless more subtle changes 
introduced by the legislation, with high impacts on antitrust enforcement in Brazil. These 
deserve a more in-depth analysis than what has been dedicated to it in most literature on the 
topic. The remainder of this article tries to fill such gap. 

 
 
IV – Law 12529/2011: Beyond the Basics  
 
A few interesting features of the new Brazilian Competition Law deserve special 

analysis.64 We divide the main issues in the topics or subsections that follow. 
 
 
 
 
Merger notification thresholds 

                                                 
64 In a previous article, published in Radar IPEA n. 13 (in Portuguese) and submitted and accepted for the 
CRESSE Conference on Advances in Competition and Regulation 2011 (in English, available upon request), the 
authors presented and discussed the amendments to the Law proposed when it was being considered at the 
Brazilian Senate. Most – but not all – concerns at that point have been solved by the Law finally published. Just 
to mention one, a Senate amendment (n. 33) introduced a provision concerning a supposed (and subtle) 
subsidiarity of the competition law “to specific legislation and to the relevant laws creating regulatory agencies”. 
Such provision was dismissed by the Chamber of Deputies.   
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The first subtle change in legislation is one not that subtle and which has been quite 

commented in the specialized literature. However, all the comments we saw were in the sense 
of praising the change introduced. Our analysis, on the other hand, raises concerns on it. 

 
There is a current trend of reducing the scope (and volume) of entrepreneurial acts that 

are subject to necessary approval of CADE (Art. 54 of Law Nr. 8884 of 1994, the antitrust 
law currently in force). The goal is to decrease the workload of the Brazilian System of 
Antitrust (SBDC) in relation to control structures, allowing SBDC to focus in major cases. It 
cannot, however, under this argument, remove from the scrutiny of antitrust authorities those 
acts that may cause harm to competition.65 

 
Law 8884/94 provided the following (alternative) criteria for merger notification: R$ 

400 million66 in sales of one of the companies involved or the resulting merged firm holding 
more than 20% of the relevant market. 

 
Law 12529/2011 kept what was proposed in the original Draft of Law and kept in PLC 

Nr. 06/2009 regarding the mergers to be notified to the system: 
 

Article 88. It shall be submitted to CADE by parties in a transaction an economic merger in 
which, cumulatively:  
I - at least one of the groups involved in the transaction has registered, in its last balance 
sheet, gross annual sales or total turnover in the country, in the year previous to the operation, 
equivalent or superior to R$ 400,000,000.00 (four hundred million reais),  
and  
II - at least another group involved in the operation have registered at its last balance sheet, 
annual gross revenue or total turnover in the country, in the year preceding the operation, 
equivalent or superior to R$ 30,000,000.00 (thirty million reais). 67 
 

Therefore not only it is required that the relevant market is booming, or deals with 
some reasonable amount of money, but also that the smaller merging party (usually an 
acquired firm) has a reasonable size, for the merger to be notified. It is crucial to emphasize 
that we are not discussing approval thresholds nor fast track criteria, but the criteria for 
mergers to be brought to the knowledge of the Brazilian Competition Policy System (BCPS). 

 
That is, the market share is no longer an alternative criterion based on the percentage 

of the relevant market – which shows a significant change with respect to the previous model 
(that of Law 8884/1994). Moreover, it is noteworthy that both new criteria are cumulative and 
not alternative, contrary to the criteria previously in force. 

 

                                                 
65 This trend is also evidenced by the recent move of CADE in considering itself incompetent to deal with 
intellectual property licensing agreements, which previsously were frequently notified by major companies. 
Morais has written on the concerns raised by this in a newspaper article (Valor Econômico, 27/06/2011) and 
mode deeply in a research report for the Secretary of Special Issues of the Brazilian Presidency (SAE/PR), to 
come out soon as a book (in Portuguese).  
66 About 225 million USD or 170 million euros. 
67 Three different Amendments in Senate proposed changes to the original thresholds but were rejected by the 
Chambers of Deputy. The most striking one was Amendment 24 which reviewed those values of 400 and 30 
million reais of art. 88 to 1 billion and 40 million reais, respectively. If approved, it would unduly reduce the 
workload – and the scrutiny – of the BCPS. 
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Most specialists praise the changes introduced as they criticized heavily the previous 
alternative criterion of 20% of the relevant market share, arguing this was subjective. As in 
most mergers market definition is a controversial issue discussed thoroughly in the case itself, 
it was argued to be non-sense to require a party to notify its merger if the resulting firm had 
20% of some relevant market no one knows what it is by the time of notification. 

 
We disagree. In practice, the presence of such criterion had a much reduced impact. 

As recognized by the OECD Peer Review68 of the BCPS in 2010, the “criticism, that the 
market share test is too subjective, remains, but this effect too has been blunted over time. 
The number of notifications in which the market share test is met but not the revenue test is 
few. CADE seldom initiates an enforcement action for failure to notify under the market share 
criterion.” 

 
It should be noticed that “seldom” does not mean “never”. Moreover, even if it were, 

having the possibility of intervening is crucial in those cases for CADE – and this is no longer 
the case under the new legislation. One has thus to recognize that although in practice the 
impact was small, in theory its importance is non-negligible. It certainly boosted notification 
of mergers in the limbo – where merging parties did not fall within the scope of the revenue 
threshold of 400 million but were not sure of not having over 20% of some relevant market. 
By having a possible obligation to notify, parties not only tended to do so to avoid ex post 
intervention by the BCPS and the imposition of non-negligible fines for not notifying the 
contract, but also it left the BCPS the possibility of intervening in those case. This was 
certainly rarely used, but the new law withdraws this enforcement power. 

 
Under the new law, whichever sectors whose relevant market is limited in terms of 

revenue – given the lack of substitutability on the demand side or because it is confined to 
small geographical limits – will be free of any scrutiny. Even if a merger involves relevant 
markets of modest economic dimension, they are still crucial to the welfare of consumers. 
However, this is not only about sectors whose outputs are of small market value, such as 
needles or toothpicks, but also about geographically restricted markets. In the latter case, we 
are talking about fuel sales (gas stations), regional products or local services of varied sorts 
(including in some cases public utilities) in not-too-big towns, transportation included. Else, it 
can also be the case of goods which by their own nature have limited substitutability with 
alleged similar goods, such as medicines.  

 
The same applies to sectors intensive in intellectual property, which are increasingly 

becoming more important in modern economies. For example, small business of information 
technology – where to start small is typical, since many companies are born at the universities 
– can be purchased freely by companies of billionaire revenue since the new model requires 
that the two conditions of the new Article 88 are cumulatively present. The same applies to 
small publishers, biotechnology companies, etc. 

 
By removing mergers in these markets, as well as the general ones in which a 

billionaire company buys another company with 1% market share, of the scrutiny of the 
Brazilian System of Antitrust (SBDC) is a mistake. In other words, the law is exempting 
mergers from antitrust scrutiny involving large corporations established in the market and 
emerging companies, providing more incentives for the acquisition of the latter, which 
                                                 
68 Organisation for Economic Co-operation and Development Inter-American Development Bank, Competition 
Law and Policy in Brazil – A Peer Review (2010). 
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undermines competition in the future because it prevents these small companies to develop 
and become competitors – which would ensure dynamically greater welfare for the society. 

Once again, we are discussing notification criteria, having the BCPS becoming aware 
of those mergers, and being able to intervene if it is considered necessary. Or, else, decide for 
a fast-track procedure and quick approval with no restrictions. 

 
Every emphasis is not enough to highlight that the criteria simplification effort can 

backfire and this has important perverse effects on antitrust enforcement. In this perspective, 
the new cumulative criteria for notification of mergers based only on revenues of applicants, 
and of two of the applicants and not only the big partner may generate benefits in terms of 
reducing the workload to the BCPS, allowing it to focus on big cases. On the other hand, the 
new law exempts from antitrust scrutiny mergers which do not have demonstrably low or 
non-existent potential for harm. 

 
It does not seem that pulling out of its jurisdiction potentially harmful acts can 

strengthen the SBDC at any level - even more in the forthcoming setting of increased 
resources, including number of qualified professionals. 

 
The value of fines 
 
Law 12529/2011 introduced several changes in the way fines for anticompetitive 

behavior should be calculated. The final value of fines to be imposed in case of conviction 
depends obviously on both the percentage and the basis on which those percentages are 
calculated. The new law changed both.69 

 
Article 37. The practice of infraction to the economic order subjects the ones responsible for it 
to the following penalties:  
I - for the enterprise, a fine of 0,1% (one tenth percent) to 20% (twenty percent) of gross 
revenue of the company, group or conglomerate obtained, in the year prior to the initiation of 
administrative proceedings, in the branch of business activity in which the breach occurred, 
which will never be less than the obtained advantage, when its estimation is possible; 
II - in the case of any other persons or public or private entities, as well as associations of 
persons or entities constituted as a matter of fact or of law, albeit temporarily, with or without 
legal personality, which do not perform business activities, thus not allowing the use of the 
criterion of value of gross revenue, the fine will be between R$ 50,000.00 (fifty thousand 
reais) and R$ 2,000,000,000.00 (two billion reais); 
III - in case of administrator, directly or indirectly responsible for the committed infraction, 
when guilty or intention is proven, penalty of 1% (one percent) to 20% (twenty percent) of 
that applied to the company, as provided in item I of the caput of this article, or to the legal 
persons or entities, as provided in item II of the caput of this article.  
 
§ 1 In case of recidivism, the imposed fines will be applied twice.  
§ 2 In calculating the value of the penalty mentioned in item I of the caput of this article, 
CADE may consider the company's or group of companies’ total revenues, when the value of 
sales in the branch of business activity in which the offense occurred, defined by CADE, is 

                                                 
69 The legal texts are freely translated by the authors to this article. We opted for a more literal translation in 
order to provide the reader a better flavour of the Brazilian Law itself. In this sense, for example, we kept 
“practice of infraction of economic order”, instead of replacing it by more mainstream terminology such as 
“anticompetitive behaviour”. 
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not available or when it is submitted incomplete and / or not unequivocally and credibly 
demonstrated. 

 
The PLC Nr. 06 which reached the Senate had kept the values of the percentages for 

the fines (for both the company and the administrators) – but restricted the calculation base. 
The original percentages were 1% to 30% for the company and 10% to 50% for the 
administrator. Moreover, the calculation basis was the company's global sales in the previous 
year of exercise, but solely from revenues in the relevant market where the conduct occurred. 

 
It already represented a major change with respect to the previous system, of Law 

8884/1994, where the basis was the whole revenue of the firm and the percentages were: from 
1% to 30% of that. Also, since 1994 the fines to the administrator were already set at that 
level of 10% to 50% of the fine to the firm. 

 
As such, even if the law was approved the way it reached the Senate, there would 

already be a substantial reduction of punishment applied to each case. However, in the Senate, 
Amendment 22 changed items I and III of art. 37, giving them the content above. That is, 
Amendment 22 changed the percentage of the applied fines, reducing them significantly with 
respect to the PLC Nr. 06, and dramatically with respect to parameters in force today (under 
Law 8884/1994). Such changes were introduced in a direction diametrically opposed to 
international best practices, which have seen a steadily increasing effort to deter 
anticompetitive conducts by imposing higher fines, arguing in favor of their educational, 
remedial and deterrent effect. 

 
Economic theory indicates that such a huge reduction in the prospective expected level 

of fines (currently prescribed by law) can only operate as a perverse incentive to infringing 
practices. This is so because the benefit of the practice is unchanged but there is a significant 
reduction in the expected cost of an infringing practice, once and if detected. Thus, everything 
else constant, the expected gain to the practice becomes more attractive. In other words, the 
changes brought by the new law  operate as a powerful incentive mechanism for infringing 
practice, everything else constant. 

 
Finally, the new Law (also due to Senate Amendment 22) innovates negatively by 

changing the basis on which those now reduced percentages will be calculated. Currently, the 
calculation base is the gross revenue of a firm within Brazil, the PLC proposed it to be the 
company's revenue in the relevant market object of the conduct – already a huge reduction in 
the prospective expected penalty, as mentioned above. 

 
However, Law 12529/2011 adopted Amendment 22 text, considering as a basis the 

revenues of the firm in the branch of business activity. To say the least, it inserts a new 
terminology into antitrust practice with no clear meaning: “the branch of business activity”. 
The relevant market, albeit the controversy on its definition in real cases, is a consolidated 
concept in antitrust. The use of terminology whose meaning is unclear will cause legal 
uncertainty and subjectivity in applying the law to concrete cases and, therefore, will result in 
more judicial challenges to the decisions of CADE. 

 
It is interesting to note, however, that in the explanations given by the Senate 

Rapporteur for such Amendment, he mentioned that:  
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"By the amendment, the basis for calculating returns to the violator's gross revenues on its 
overall value, but excluding the amount paid in taxes." 
 

This might have been the intention of the Amendment, but it was definitely not the 
result. Our guess is that in speaking of "branch of business activity", one wanted to limit the 
basis for calculation to the overall revenue in the sector of activity, where by sector we mean 
broad economic categories – like mining, transportation, food production, publishing, 
computer manufacturing, software development etc. 

 
Although there would still be some uncertainty concerning the precise scope of those 

categories, it would be smaller, and possibly to be easily remediated by infra-legal precise 
specification, based on some objective criteria – as the one in the national accountancy 
system. If it were the case, this would seem a fair change to the 1994 calculation system, since 
some conglomerates do have economic activities in more than one and unrelated “branches” 
or “sectors” of economic activities. In such case, it seems fair to calculate the fine to be 
imposed based only on the “branch” where the anticompetitive conduct occurred and its 
revenue. 

 
Emphasis on intellectual property rights 
 
The Brazilian Competition Policy System (BPCS) has struggled in recent years in 

initiating preliminary and administrative proceedings to investigate conduct of companies 
affecting competition through the abuse of their intellectual property rights.  

 
The intervention of Brazilian Competition Policy within the domain of intellectual 

property rights started with the classical precedent of Colgate-Kolynos merger in toothpaste, 
where the trademark Kolynos was suspended for four years.70 The imposition of restrictions 
to trademarks and even patents as conditions for merger approval have increased in Brazil in 
recent years. 

 
On the other hand, it was not until the end of 2010 that Brazil saw the first convictions 

of conducts associated with intellectual property rights. They are almost always associated 
with an abuse in enforcing legally obtained intellectual property rights, through the abuse of 
the right to petition, i.e. companies using the administrative and judicial procedures with the 
aim of harming its competitor in the market. This was the main claim in the tachographs case 
(PA 08012.004484/2005-51, involving Siemens Brazil, renamed Continental, the dominant 
firm), which ended with conviction only for invitation to cartel. The first conviction in a 
purely anticompetitive litigation (or sham litigation) case in intellectual property arena dealt 
with the anticompetitive abuse of copyrights in sales TV channels, the Shop Tour case (PA 
08012.004283/2000-40). At virtually the very same time came the conviction of car 
manufacturers in the Anfape case for enforcing their industrial design on external autoparts 
onto small autoparts manufacturers (AP nº 08012.002673/2007-51). 

 
Finally, there had been five investigations open for years on anticompetitive litigation 

in the pharmaceutical industry. On December 5th 2011, three of them have been concluded 
and sent to CADE for judgment, with a recommendation for conviction. 

 
                                                 
70 The trademark Kolynos was then abandoned by the merged entity, while within this four-year period the only 
world player absent the Brazilian market – Aquafresh – entered the market. 
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The legal framework, however, did not previously put the same emphasis on possible 
abuses in unduly obtaining or enforcing intellectual property rights. Law 12529/2011 
introduced main changes in this respect and this is highly appreciated. 

 
The first change concerns the illustrative list of potentially anticompetitive practices in 

the law. In Law 8884/1994 there was mention to intellectual property only in one item (of 
article 22). The new article 36, paragraph 3, kept the same item as previously – mentioning 
the obstruction to the exploration of intellectual property rights – and introduced a new one. 
This new item (article 36, paragraph 3, XIX) mentions explicitly: “exert or explore abusively 
industrial or intellectual property, technology or trademark”. As seen, the intended scope was 
as broad as possible.  

 
Moreover, the new Competition Law corrects a historical mistake in Law 8884/1994. 

The old law mentioned the compulsory licensing as a possible punishment for anticompetitive 
behavior, on top of other sanctions, fines in particular (art. 24, IV, a). The historical mistake 
concerns the fact that the legal text expressly mentions it deals with “compulsory licensing of 
patents”. The new law (art. 38, IV, a) speaks of “compulsory licensing of intellectual property 
held by the infractor”. 

 
As concerns mergers, the new law also prescribes expressly the possibility of 

“compulsory licensing of intellectual property rights” (article 61, paragraph 2nd, V). This 
seems to be too much of an emphasis, an unnecessary and misleading one. 

 
As a merger to take place – even more under pre merger review – requires CADE’s 

approval, there is no need to issue compulsory license in any merger. CADE can simply 
credibly signal towards merger rejection and the parties to the merger, if interested, will use 
their free will to voluntarily license the intellectual property necessary to compensate for the 
anticompetitive harm of the merger. Therefore, we can safely argue that theory and the 
Brazilian recent experience have shown that there was no need for such a legal provision, in 
the case of mergers. 

 
 
V – Conclusions 
 
This article aimed at analyzing some aspects of the new Brazilian Competition Law 

(Law 12529/2011) usually neglected by commentators, which are in our view of great 
importance due to its impacts in terms of competition compliance and enforcement. 

 
There is no doubt the new law perfectly fulfils the objective of enhancing competition 

policy in Brazil. Crucial changes are being introduced – in particular in terms of institutional 
design – and should be praised. The final result of Brazilian republican dynamics ensures very 
positive perspectives for the Brazilian competitive environment in 2012 and onwards. We will 
definitely count on an equipped institutional framework and a set of instruments that will 
consolidate the efforts towards the defense of one the principal pillars of market economies 
and democracies: the right to compete and the freedom of choice. 

 
On the other hand, this article pointed out some concerns not to be neglected coming 

from changes introduced in the merger notification thresholds and on the size of prospective 
fines. In our view, these issues could jeopardize the goals of improving the effectiveness and 
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the efficiency of the Brazilian competition law. At the same time, our article praised the 
emphasis given to the treatment of intellectual property by the new Antitrust legal text, which 
is in total accordance with international best practices and Brazilian recent enforcement 
measures. 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

 
ARTICULOS 

 

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

69 

Aspectos do controle de atos de concentração e da tutela do consumidor: cotejo entre as 
Leis 8.884/1994 e 12.529/2011 

Andressa C. Schneider71 
 
Abstract 

 
This work analyzes the structural control as performed by the Brazilian Competition Defense 
System from the consumer perspective. It considers the interpretation given to article 54, § 3º 
of the Law 8.884/1994 by the Administrative Council for Economic Defense and compares it 
to § 5º of article 88 of the Law 12.529/2011. 
 
 
 

 
1. Síntese sobre a evolução do Direito da Concorrência no Brasil 
2. Controle anterior versus posterior  
3. Critérios expostos no caput do artigo 88 da Lei 12.529/2011 
4. Critérios expostos no § 5º do artigo 88 da Lei 12.529/2011 
5. Considerações finais 
6. Referências Bibliográficas 

 
1. Síntese sobre a evolução do Direito da Concorrência no Brasil 

 
A Lei 12.529/2011, que passará a disciplinar a concorrência, no Brasil, em 2012, terá a 

tarefa de manter e aprimorar a tradição inaugurada pela Lei 8.884/1994, que permitiu ao País, 
a partir de sua promulgação, em 1994, a construção de uma cultura da concorrência 
inequívoca, uma vez que, até então, as iniciativas legislativas nessa matéria não atendiam de 
forma efetiva às necessidades da economia nacional. Por isso, foi saudada como porta-voz de 
um controle estatal sobre as condutas e as estruturas que seria reconhecido, ao longo dos 
últimos anos, como importante para o crescimento econômico do País. 

 
No ordenamento jurídico brasileiro, o Direito da Concorrência desenvolveu-se72 de 

forma incipiente a partir da década de 1930, com o surgimento de leis esparsas voltadas à 
defesa da economia popular73, à tipificação como crime de determinadas condutas 
consideradas atentatórias à livre concorrência74 e, ainda, à definição de uma série de atos 
contrários à economia nacional75. É necessário destacar, nesse contexto, por sua importância 
histórica, o Decreto-lei 7.666/1945, conhecido como “Lei Malaia”76, que definiu os atos 

                                                 
71  Especialista em Direito do Consumidor e Direitos Fundamentais pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS) e Mestre em Direito pela UFRGS. Professora de Direito no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). 

72  Segundo Oliveira, o caráter instrumental do direito da concorrência, no Brasil, presente desde as suas 
origens, sempre permitiu que a proteção do consumidor fosse compreendida como uma de suas finalidades. 
OLIVEIRA, Amanda Flávio de. Defesa da concorrência e proteção do consumidor. Revista do IBRAC, São 
Paulo: IBRAC, v. 14, n. 01, 2007, p. 169-181 p. 172. 

73  O Decreto-lei 869/1938 criminalizava diversas condutas que atentavam contra a economia popular. 
74  A Lei 1.521/1951 alterou dispositivos da legislação então vigente (Decreto-lei 869/1938) sobre crimes 

contra a economia popular. 
75  O Decreto-lei 7.666/1945 estipulava uma série de atos considerados contrários à ordem econômica. 
76  RAMOS, José Nabantino. Sistema brasileiro de direito econômico. São Paulo: Resenha Tributária, 

1977, p. 211. 
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contrários à economia nacional e criou a Comissão Administrativa de Defesa Econômica 
(CADE), o que permite afirmar que, a partir de 1945, já há um esboço de defesa da 
concorrência no Brasil. 

 
Posteriormente, a Lei 4.137/1962 criou o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (também chamado CADE), cujo papel, até os anos 1990, foi considerado 
inexpressivo pela doutrina77, destacando-se, nessa fase, a opção estatal por exercer mero 
controle de preços.  

 
Mesmo com essas previsões, considera-se que o primeiro diploma a contemplar a 

defesa da concorrência foi a Lei 4.137/1962, que previu o controle repressivo (das condutas) 
e, também, preventivo, dos atos de concentraçãode empresas, como demonstra o artigo 74, ao 
condicionar “a validade” dos “atos, ajustes, acordos ou convenções” entre as empresas à 
aprovação e registro do CADE sempre que pudessem ocasionar alguma das hipóteses 
delineadas naquele artigo, como “padronizar a produção”, “estabilizar os preços”, entre 
outras. 

 
Em 1991, o artigo 74 da lei em comento foi alterado pela Lei 8.158/1991 e, após, 

sobreveio a Lei 8.884/1994, ainda vigente. 
 
Foi a partir da década de 1990, marcada pelo final da fase de transição democrática e 

caracterizada pelo domínio do discurso neoliberal, que se percebe ter havido uma 
(re)construção do Direito da Concorrência em âmbito nacional. Diversas empresas estatais 
com atuação nos setores siderúrgico, petroquímico, de telecomunicações e eletricidade, por 
exemplo, foram privatizadas, como previsto no Programa Nacional de Desestatização. É nesse 
contexto que a Lei 8.884/199478, foi promulgada. 

 
Diante disso, percebe-se que a edição da Lei 12.529/2011 deverá representar um 

marco na consolidação institucional da concorrência no Brasil. 
 
 

2. Controle anterior versus posterior 
 

 
A Lei 8.884/1994 estabelecia que os atos de concentração empresarial deveriam ser 

apresentados ao exame do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) de forma 
prévia (controle ex ante) ou no prazo máximo de 15 dias úteis da sua realização (controle ex 
post), mediante encaminhamento da documentação em três vias à Secretaria de Direito 
Econômico (SDE), sob pena de multa pecuniária e sem prejuízo da instauração de processo 
administrativo, como previa o § 5º do artigo 54, regulamentado pelo artigo 96 da Resolução 
45/1997 do CADE79. 

                                                 
77  Nesse sentido, Carpena e Forgioni: CARPENA, Heloisa. O consumidor no direito da concorrência. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2005, p. 110 e FORGIONI, Paula Andrea. Os fundamentos do antitruste. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008, p. 137. 

78  Privilegiando a proteção administrativa, apesar de haver uma “significativa interface da tutela 
administrativa com a tutela jurisdicional”, segundo Pfeiffer. PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. Tutela 
coletiva da livre concorrência. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 49, 
p.11-39, jan./mar. 2004, p. 11. 

79  Dispõe o artigo 96 da Resolução 45/1997 do CADE: 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

 
ARTICULOS 

 

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

71 

 
Como se vê, o controle a posteriori não se apresentava como uma imposição da norma 

brasileira, que previa a possibilidade de notificação prévia do ato ao SBDC – ainda que desde 
a sua realização o ato pudesse produzir efeitos80. 

 
Entretanto, a notificação prévia não costumava ser a escolha dos agentes econômicos, 

que em regra decidiam notificar o ato após a sua celebração, muito provavelmente 
considerando a “teoria do fato consumado”, o que os fazia apelar para o problema da 
segurança jurídica das relações econômicas face ao tempo de análise da operação pelos entes 
do SBDC e, assim, imaginar que haveria mais chances de uma chancela do que de uma 
reprovação da concentração pela autoridade de defesa da concorrência. 

 
O controle das concentrações de empresas, que é uma espécie de rating, de 

classificação dos riscos envolvidos na operação apresentada, parte de um pressuposto simples, 
que pode ser expresso no provérbio “prevenir é melhor do que remediar” – segundo o qual é 
mais complicado encontrar meios capazes de recriar o ambiente anterior à concentração e de 
compensar os eventuais prejuízos causados à concorrência e às partes interessadas, 
competidores e consumidores, do que realizar um controle anterior à concentração. Embora 
esse pressuposto pertença ao senso comum e seja mesmo intuitivo, é difícil contestá-lo, uma 
vez que enseja o princípio da prevenção81 e, em última análise, até mesmo o da precaução, tão 
conhecido no Direito Ambiental. 

 
A análise posterior, prevista na Lei 8.884/1994, provocava inegável incerteza jurídica, 

uma vez que as partes envolvidas, após realizarem a operação de concentração, ainda 
deveriam aguardar a decisão administrativa (que deveria ocorrer em até 120 dias, conforme o 
§ 6º do artigo 54 da Lei 8.884/1994). 

                                                                                                                                                         
Art. 96 - O requerimento de aprovação dos atos a que se refere o art. 54 da Lei n. 8.884/94, deverá ser 

protocolado na Secretaria de Direito Econômico, em 03 (três) vias de idêntico teor, instruído com as 
informações e documentos indispensáveis à instauração do procedimento, conforme previsão regimental, além 
do comprovante de recolhimento da taxa processual prevista na Lei n. 9.781/99.  

§ 1º O requerimento será apresentado, sempre que possível, em conjunto:  
I – nas aquisições de controle, pelo adquirente e pela empresa-objeto;  
II – nas fusões, pelas sociedades que se fusionam;  
III – e nos demais casos, pelas partes contratantes. 
§ 2º Os requerentes poderão solicitar a  autuação de informações e documentos em autos apartados, visando a 

preservar confidencialidade em relação ao outro requerente, observados os preceitos dos arts. 44 e seguintes 
deste Regimento.  

§ 3º Ao final do requerimento, bem como ao de toda e qualquer petição, deverão as requerentes declarar, sob as 
penas da lei, serem verdadeiras as informações prestadas e autênticos os documentos fornecidos.  

§ 4º A falta ou o descumprimento dos requisitos previstos no  caput deste artigo, bem como do artigo 
subsequente, poderá acarretar o não conhecimento do procedimento pelo Plenário do CADE.   

80 Uma vez que, conforme o artigo 54, § 7º da Lei 8.884/1994, “a eficácia dos atos de que trata este artigo 
condiciona-se à sua aprovação, caso em que retroagirá à data de sua realização; não tendo sido apreciados pelo 
CADE no prazo estabelecido no parágrafo anterior, serão automaticamente considerados aprovados”. E, 
segundo o § 9º daquele artigo, “se os atos especificados neste artigo não forem realizados sob condição 
suspensiva ou deles já tiverem decorrido efeitos perante terceiros, inclusive de natureza fiscal, o Plenário do 
CADE, se concluir pela sua não aprovação, determinará as providências cabíveis no sentido de que sejam 
desconstituídos, total ou parcialmente, seja através de distrato, cisão desociedade, venda de ativos, cessação 
parcial de atividades ou qualquer outro ato ou providência que elimine os efeitos nocivos à ordem econômica, 
independentemente da responsabilidade civil por perdas e danos eventualmente causados a terceiros”. 

81 Segundo Pfeiffer,“o fim precípuo da tutela de todos os interesses de ordem difusa e coletiva é a prevenção”. 
PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. Tutela coletiva da livre concorrência. Revista de Direito do 
Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 49, jan./mar. 2004, p.11-39, p. 20. 
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Esse, entretanto, não é o caminho eleito pela nova Lei de Defesa da Concorrência, que 

prevê a realização de controle apenas prévio (anterior) das concentrações empresariais, de 
forma que o negócio jurídico realizado não produza qualquer feito até a aprovação do CADE. 

 
De acordo com o artigo 88, § 2º da Lei 12.529/2011, o CADE terá até 240 dias para 

emitir parecer sobre a operação de concentração econômica apresentada, “a contar do 
protocolo de petição ou de sua emenda”. Este prazo poderá ser prorrogado, conforme dispõe o 
§ 9º do artigo 88, por mais 60 ou 90 dias, por requisição das partes envolvidas, no primeiro 
caso, ou por necessidade fundamentada demonstrada pela autarquia, no segundo caso. 

 
Esse novo modelo prevê, ainda, que os negócios jurídicos que resultem em 

concentrações notificáveis ao SBDC terão eficácia suspensiva até a prolação de decisão 
administrativa. 

 
 
3. Critérios expostos no caput do artigo 88 da Lei 12.529/2011 
 
 

O caput do artigo 88 da Lei 12.529/2011 dispõe que serão submetidos ao CADE pelas 
partes envolvidas na operação os atos de concentração econômica em que, cumulativamente, 
(i) pelo menos um dos grupos envolvidos na operação tenha registrado, no último balanço, 
faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País, no ano anterior à operação, 
equivalente ou superior a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais); e (ii) pelo 
menos um outro grupo envolvido na operação tenha registrado, no último balanço, 
faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País, no ano anterior à operação, 
equivalente ou superior a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). 

 
Desse modo, qualquer operação de concentração econômica em que se verifique o 

preenchimento desses critérios, que envolvem o faturamento ou volume de negócios, está 
sujeita à análise do CADE, independentemente do instrumento jurídico utilizado. É também 
indiferente para a aplicação da lei se se trata de uma concentração horizontal, vertical ou 
conglomerada, encontrando-se as três espécies sujeitas ao controle estatal82. Conforme 
Andrade83, os critérios objetivos configuram patamares mínimos para que um ato tenha de ser 
apresentado ao SBDC.  

 
Presume-se que as sociedades ou grupos de sociedades que auferem faturamentos 

elevados ou apresentam um volume de vendas significativo têm condições de afetar o 
mercado, o que justifica o seu controle. Justifica-se, dessa forma, a presença desses requisitos 
objetivos porque se presume que, quando os agentes econômicos os preenchem, eles detêm 
alguma posição dominante, de modo que seus atos podem impactar a estrutura dos mercados. 

 

                                                 
82 Nesse sentido: SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as estruturas. São Paulo: Malheiros, 2007, 

p. 301 e ANDRADE, Maria Cecília. Controle de concentrações de empresas: estudo da experiência 
comunitária e a aplicação do artigo 54 da lei nº 8.884/94. São Paulo: Singular, 2002, p. 324. 

83 ANDRADE, Maria Cecília. Controle de concentrações de empresas: estudo da experiência comunitária e a 
aplicação do artigo 54 da lei nº 8.884/94. São Paulo: Singular, 2002, p. 327. 
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Nesses casos, portanto, impõe-se a notificação, que é dever das empresas envolvidas 
na operação e está vinculada a dados84 detidos por estas (faturamento bruto anual e volume de 
negócios) e apresentados ao CADE pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo 
Departamento Nacional de Registro do Comércio85.  

 
Embora a fixação do critério do faturamento bruto anual no último balanço ou volume 

de negócios total no País equivalente ou superior a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões 
de reais)86 seja criticável, uma vez que o legislador não previu a possibilidade de correção 
deste valor por algum índice de reajuste inflacionário (como o IPCA-E, do IBGE, ou o IGP-
M, da FGV), a ser aplicado anualmente ao valor previsto em lei, verifica-se que o texto da 
nova lei disciplinadora da concorrência prevê a possibilidade de adequação (atualização) 
simultânea ou independente desses valores por meio de  portaria interministerial dos 
Ministros de Estado da Fazenda e da Justiça.  

 
Além disso, embora o valor de 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) tenha 

sido definido como patamar mínimo para determinar a necessidade de submissão da operação 
ao SBDC pelo legislador já em 1994, o estabelecimento do requisito cumulativo segundo o 
qual pelo menos um outro grupo envolvido na operação tenha registrado, no último balanço, 
faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País, no ano anterior à operação, 
equivalente ou superior a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) é uma inovação 
importante, uma vez que pressupõe a existência de um grupo com faturamento ou volume de 
negócios considerável, o que afasta do controle operações de menor monta. 

 
Uma interpretação possível para esta escolha do legislador de 2011, que manteve o 

montante previsto em 1994 como um dos critérios que ensejam o controle, mesmo decorridos 
17 anos, é o fato de que pretende expandir o controle da concentração, à medida que, 
aparentemente, um maior número de agentes econômicos terá de notificar seus atos ao SBDC, 
uma vez que o valor do faturamento apontado pelo legislador, em 1994, já não representa a 
posição dominante que seguramente representava naquele ano. 

 
A presunção de posição dominante pelo market share87 de vinte por cento88, antes 

estabelecida no § 3º do artigo 20 da Lei 8.884/1994, não tem previsão equivalente na Lei 
                                                 
84 Esses dados são em regra obtidos em processo de due diligences (devida diligência), que teve seu uso 

consagrado a partir da edição, em 1933, da Lei sobre Títulos e Valores Mobiliários (Securities Act) nos EUA, 
que regulamentou a negociação e oferta de ações e outros títulos emitidos pelas companhias. Essa lei inseriu a 
possibilidade de os corretores de valores mobiliários, quando demandados por prejuízos causados aos 
adquirentes das ações, alegarem, em sua defesa, a due diligence, ou seja, que agiram diligentemente na 
investigação e no reporte das informações sobre a empresa emitente das ações por eles negociadas. 
POHLMANN, Marcelo Coletto. Contabilidade Tributária. Curitiba: IESDE Brasil, 2010, p. 22. 

85 De acordo com o § 8º da Lei 12.529/2011, “as mudanças de controle acionário de companhias abertas e os 
registros de fusão, sem prejuízo da obrigação das partes envolvidas, devem ser comunicados ao Cade pela 
Comissão de Valores Mobiliários - CVM e pelo Departamento Nacional do Registro do Comércio do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, respectivamente, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis para, se for o caso, ser examinados”. 

86 Note-se que a Súmula 01/2005 do CADE estabelece que na aplicação do critério estabelecido no artigo 54, §3º 
da Lei 8.884/94,“é relevante o faturamento bruto anual registrado exclusivamente no território brasileiro pelas 
empresas ou grupo de empresas participantes do ato de concentração”. 

87 Expressão inglesa que significa “fatia de mercado”, ou seja, refere-se à participação de mercado. 
88 Observado em duas hipóteses distintas, quais sejam, (i) quando as operações ou contratos resultarem em 

participação de empresa ou de grupo econômico igual ou superior a vinte por cento no mercado relevante 
afetado e (ii) quando uma das partes da operação ou do contrato já detiver participação igual ou superior a 
vinte por cento no mercado. 
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12.529/2011, que não adota qualquer critério relativo à participação no mercado das empresas 
envolvidas em operações concentracionistas para determinar o controle estatal. O percentual 
anteriormente estabelecido admitia prova em contrário (presunção juris tantum), visto que é 
possível, em tese, a existência de posição dominante mesmo com parcela de mercado inferior 
àquele percentual, assim como, por outro lado, é possível demonstrar, em determinados casos, 
que mesmo com aquele percentual inexiste poder de mercado.89 

 
4. Critérios expostos no § 5º do artigo 88 da Lei 12.529/2011 
 

Conforme o artigo 88, §5º, serão proibidos os atos de concentração que (i) impliquem 
eliminação da concorrência em parte substancial de mercado relevante, que (ii) possam criar 
ou reforçar uma posição dominante ou que (iii) possam resultar na dominação de mercado 
relevante de bens ou serviços, ressalvado o disposto no § 6º do artigo 88, segundo o qual esses 
atos poderão ser autorizados, desde que sejam observados os limites estritamente necessários 
para atingir os seguintes objetivos:   

 
I - cumulada ou alternativamente:   
a) aumentar a produtividade ou a competitividade;  
b) melhorar a qualidade de bens ou serviços; ou  
c) propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico; e 
II - sejam repassados aos consumidores parte relevante dos benefícios decorrentes.   
 

Aqui, nota-se uma alteração legislativa importante, uma vez que, de acordo com a Lei 
8.884/1994 havia quatro critérios que poderiam determinar a aprovação dos atos de 
concentração de empresas, verbis: 

 
§ 1º O CADE poderá autorizar os atos a que se refere o caput, desde que atendam as seguintes 
condições: 
I - tenham por objetivo, cumulada ou alternativamente 
a) aumentar a produtividade; 
b) melhorar a qualidade de bens ou serviço; ou 
c) propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico; 
 II - os benefícios decorrentes sejam distribuídos equitativamente entre os seus participantes, 
de um lado, e os consumidores ou usuários finais, de outro; 
III - não impliquem eliminação da concorrência de parte substancial de mercado relevante de 
bens e serviços; 
IV - sejam observados os limites estritamente necessários para atingir os objetivos visados. 

 
Portanto, a arquitetura de controle da concentração, conforme prevista pela norma 

concorrencial brasileira anterior (Lei 8.884/1994), ao prever a distribuição dos benefícios 
inerentes à concentração entre consumidores e seus participantes, demonstra que a 
concentração poderia ser aceita se e somente se a Administração pudesse assegurar que 
haveria a distribuição, a partilha de benefícios – o que determinava a adoção do modelo price 
standard à análise de eficiências, como restou demonstrado no acórdão prolatado nos autos do 
Ato de Concentração 08012.001697/2002-89 (caso Nestlé/Garoto).  

 

                                                 
89 PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. Proteção do consumidor e defesa da concorrência: paralelo entre 

práticas abusivas e infrações contra a ordem econômica. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo: Revista 
dos Tribunais, n. 76, out./dez. 2010, p. 131-151, p. 136. 
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Com efeito, parece-nos que o artigo 88, § 6º da Lei 12.529/2011, que prevê a 
possibilidade de autorização dos atos de concentração que impliquem  

 
eliminação da concorrência em parte substancial de mercado relevante, que possam criar ou 
reforçar uma posição dominante ou que possam resultar na dominação de mercado relevante 
de bens ou serviços [...]. 
 
desde que sejam observados os limites “estritamente necessários” para atingir os objetivos de  
 
I - cumulada ou alternativamente: 
a) aumentar a produtividade ou a competitividade; 
b) melhorar a qualidade de bens ou serviços; ou 
c) propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico 
ou econômico;  
 
e desde que, conforme o inciso II, “sejam repassados aos consumidores parte relevante dos 
benefícios decorrentes”, deverá ser interpretado sob a perspectiva distributiva, sob pena de 
haver um provável retrocesso na rede de proteção dos consumidores90 que é oferecida pelo 
Direito Concorrencial, particularmente no controle estrutural. 
 

Dessarte, não se pode admitir passar de um modelo em que existia, como condição de 
aprovação dos atos de concentração passíveis de notificação ao SBDC, a necessidade 
imperiosa de uma distribuição equitativa dos benefícios decorrentes da concentração entre os 
seus participantes e os consumidores ou usuários finais – condição esta que tem repercussão 
importante na eleição dos critérios de avaliação da operação concentracionista e vincula-se 
substancialmente à ideia de justiça distributiva – a um modelo em que a condição de 
aprovação da concentração parece ser o mero repasse aos consumidores de “parte relevante 
dos benefícios decorrentes”, podendo configurar uma abertura à subjetividade que é 
temerária. 

 
Há, pois, uma ampliação da discricionariedade. Afinal, o que seria uma “parte 

relevante dos benefícios decorrentes” da concentração? Qual seria o propósito do legislador 
ao adotar essa nova construção linguística “sejam repassados aos consumidores parte 
relevante dos benefícios decorrentes”, ao invés daquela já positivada “os benefícios 
decorrentes sejam distribuídos equitativamente entre os seus participantes, de um lado, e os 
consumidores ou usuários finais, de outro”? 

 
 
 
 
 

5. Considerações finais 
 
 

                                                 
90 Nesse sentido, Miragem comenta que, como parte da ordem constitucional positiva, e tendo sido desenvolvido 

por expressa determinação da CF/88, o Direito do Consumidor não pode ser afastado ou desconsiderado na 
atividade de regulação econômica. MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V.; MIRAGEM, 
Bruno. Comentários ao código de defesa do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 1149. 
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A Lei 12.529/2011 introduzirá uma alteração significativa na análise de concentrações 
de empresas, consusbtanciada na adoção de um controle exclusivamente prévio, o que 
determinará a submissão de atos de concentração ao CADE antes de sua consumação, e não 
após, como facultava a Lei 8.884/1994. Há portanto, um ganho considerável de efetividade no 
controle estrutural, que passa a oferecer maior segurança jurídica à coletividade, titular dos 
bens jurídicos tutelados pela Lei de Defesa da Concorrência. 

 
Assim como a Lei de Defesa da Concorrência anterior, a Lei 12.529/2011 também está 

orientada pela defesa dos consumidores, como anuncia o artigo 1º. No que tange ao novo 
modelo de controle estrutural previsto pela nova Lei de Defesa da Concorrência, percebe-se 
que a substituição das condições de aprovação de atos de concentração, conforme o texto da 
Lei 12.529/2011 sugere, poderá significar a possibilidade de maior discricionariedade pela 
autoridade de defesa da concorrência à medida que o parâmetro legal de “distribuição 
equitativa dos benefícios” desapareceu em prol do “repasse de parte relevante dos 
benefícios”, o que não significa dizer que a norma será esvaziada de parâmetros, mas sim que 
a condição do repasse de benefícios inerentes à concentração apresenta uma perda de 
parâmetros interpretativos, considerando que (i) a priori o repasse de parte relevante dos 
benefícios não significa o mesmo para as partes envolvidas na concentração e para os 
consumidores, pela evidente oposição de interesses, que é presumida, e pela reconhecida 
vulnerabilidade do consumidor, e que (ii) a condição de assegurar tão-somente o “repasse” 
poderá sobrepor a aplicação de outros critérios ao interesse dos consumidores91, 
substancialmente menos priorizados do que no modelo anteriormente vigente. 
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Introduction of pre-merger review system in Brazil: main changes and challenges 
 
 

Renata Fonseca Zuccolo92 and Ana Bátia Glenk Ferreira93 
 
Abstract 
 
This article presents our suggestions towards the main questions that will be raised with the 
introduction of the new pre-merger review system in Brazil. The conclusions traced in this 
article are solely based in Law 12,529/2011, as there are no complementary regulations 
available at this point. 
 
 
 
 
I. Introduction 
 
After several years of discussions, the new Brazilian competition law (Law No. 12,529, dated 
November 30, 2011 – “Law 12,529/2011”)94 was finally enacted and it will enter into force 
on May 29, 2012. 
 
Law 12,529/2011 introduces substantial changes to the current competition law (Law No. 
8,884, dated June 11, 1994 - “Law 8,884/1994”), including the new institutional framework of 
the Brazilian competition authorities.95 In our perspective, however, the most challenging 
modification for local authorities, lawyers and companies is certainly the introduction of the 
suspensory pre-merger review system. 
 
In Brazil, the current merger review system allows companies to close and implement 
transactions while the approval by the Brazilian competition authorities is still pending. This 
applies to most transactions, including to those that do not fall under the fast track 
proceeding.96 
 
                                                 
92 Renata Fonseca Zuccolo is a senior associate at Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. 
She holds a LL.B from the Catholic University of São Paulo, a specialist Degree in Economic Law and 
Regulation from GVLAW and a LL.M from the King’s College London. 

93 Ana Bátia Glenk Ferreira is a senior associate at Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. 
She holds a LL.B from the Catholic University of São Paulo, and an Economics degree from the University of 
São Paulo, having studied part of her graduation at Freie Universität Berlin, in Germany. 

94 Law 12,529/2011 was published in the Brazilian Official Journal on December 1, 2011. 

95 Under Law 8,884/1994, there are three agencies involved in merger control in Brazil: the Secretariat of 
Economic Monitoring of the Ministry of Finance (“SEAE”), the Secretariat of Economic Law of the Ministry of 
Justice (“SDE”), and the Administrative Council for Economic Defense (“CADE”). According to Law 
12,529/2011, SDE will “merge” into CADE, CADE’s organizational structure will change, and this new CADE 
will be in charge of merger control in the country. The authorities within the new CADE in charge of the merger 
review process are the General-Superintendence and the Administrative Tribunal of Economic Defense. 

96 There are few exceptions in which the Brazilian competition authorities may impose a suspensory obligation 
on the parties to a transaction or may execute commitments to preserve the reversibility of transactions. This 
exception will be further mentioned in section II below. 
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In view of that, the introduction of the pre-merger review system raises several questions on 
related issues to which Brazilian authorities, law firms and companies are not familiar with. 
What kind of information is required for a complete filing form? What is gun jumping and 
when does it apply? What will happen if the merger review procedure exceeds 240 days? 
How to deal with the notification of public offers? 
 
After describing the main changes to the current merger review procedure in the next section, 
we will present our considerations and suggestions in relation to many of these upcoming 
challenges. 
 
II. The new Brazilian pre-merger review system 
 
(1) Thresholds 
 
According to the current system, transactions that entail economic concentration and with 
effects in Brazil are subject to mandatory filing with the Brazilian competition authorities (i) 
if any of its parties or corporate groups had Brazilian annual gross revenues of at least 
BRL400 million97 in the last fiscal year (revenue threshold), or (ii) if the company resulting 
from the transaction has a market share of at least 20% of a given relevant market (market 
share threshold). 
 
Law 12,529/2011 eliminates the market share criterion and modifies the revenue threshold. 
Basically, it provides that transactions such as mergers, acquisitions and joint ventures will be 
subject to mandatory filing when the following criteria are concomitantly met: (i) at least one 
of the groups involved in the transaction had Brazilian annual gross revenues of at least 
BRL400 million98 in the last fiscal year; and (ii) at least another group involved in the 
transaction had Brazilian annual gross revenues of at least BRL30 million99 in the last fiscal 
year. 
 
In our point of view such change is positive since it will allow the competition authorities to 
focus in more complex cases. The current system does not set a de minimis rule or clear-cut 
rule with respect to the volume or value of sales of the target company or business that 
triggers the duty to notify a transaction in Brazil. Consequently, several transactions that were 
clearly incapable of harming competition because the target had insignificant sales in Brazil 
were submitted simply because one of the parties met the revenues threshold. For example, if 
Group A had Brazilian gross revenues of at least BRL400 million and was acquiring a foreign 
company with minimum export sales to Brazil or a Brazilian company with minimal revenues 
in the country, such transactions would be subject to mandatory filing in Brazil according to 
Law 8,884/1994.100  
 
                                                 
97 Roughly EUR166 million. Considering an exchange rate of EUR1 = BRL2.4 (Source: Brazilian Central Bank 
– December 7, 2011). The same exchange rate will be used through the text for other amounts stipulated in BRL 
according to Brazilian legislation. 

98 Roughly EUR166 million. 

99 Roughly EUR12.47 million. 

100 For example see Cases No. 08012.003144/2001-80, Royal CrownCompany and Cott Corporation and Case 
No. 08012.003483/2002-47, Liberty MediaCorporation and Open TV Corp. 
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Now, Law 12,529/2011 establishes that at least another group involved in the transaction shall 
have minimum revenues in the country. In the example above, if the target (either foreign 
company with sales to Brazil or Brazilian company with revenues in the country) is not part 
of a group that had Brazilian revenues of at least BRL30 million, the transaction will not be 
subject to mandatory filing. 
 
The absence of a market share threshold in Law 12,529/2011 does not mean that the 
authorities will not be able to monitor companies with relatively low revenues, but high 
market shares in specific sectors. The new competition law provides that within one year of 
the consummation of a transaction CADE may request its submission even if it does not meet 
the turnover thresholds. We expect that this will probably be used in relation to sectors or 
specific transactions that may raise competitive concerns in view of the parties’ significant 
market shares. 
 
(2) Current system vs. pre-merger review system 
 
According to Law 8,884/1994, transactions that trigger the duty to notify must be submitted 
within fifteen business days, counted from the execution of the first binding document 
between the parties. Transactions filed by the parties after this deadline, voluntarily or by 
request from the Brazilian competition authorities, are subject to fines for late submission. 
The fines range from approximately BRL63,840 to approximately BRL6.4 million.101 
Calculation is based on the minimum fine with an additional amount for each day of delay. 
 
Based on the current system, there is no need to wait for CADE’s final decision to close the 
transaction and to adopt several measures such as intervening on the target’s daily activities, 
changing its business plan, selling or modifying assets, rearranging staff etc. Only in rare 
cases, in which the Brazilian competition authorities have serious concerns in relation to the 
effects of the transaction on competition an injunction may be issued or an agreement to 
guarantee the reversibility of the transaction (“APRO”) may be signed. Those agreements 
usually settle that the target may not be merged into the buyer and that more sensitive change 
on staff and normal course of the business shall be submitted to CADE’s prior approval. For 
example, an APRO was signed in the BRF – Brasil Foods S.A. and Sadia S.A. transaction 
approximately two years before CADE’s decision on the transaction was issued.102 
 
Law 12,529/2011 introduced the suspensory pre-merger review system, according to which 
the transaction cannot be consummated before clearance by the Brazilian competition 
authorities. In addition, competition conditions between the parties involved in the transaction 
must be preserved until a final decision is adopted by the Brazilian competition authorities. 
Non-compliance with these obligations subjects the parties to the imposition of fines and the 
opening of an administrative proceeding against them. Also, according to the new system, the 
competition authorities will have 240 days to issue a final decision on the matter. 
 
The pre-merger review is adopted in many others jurisdictions and the Brazilian authorities 
and companies should study and learn from their experience. We will present below our view 
on what seems to be the main challenges that we will be facing in the near future. 
                                                 
101 Roughly EUR26,537.00 to approximately EUR2.6 million. 

102 See Case No. 08012.004423/2009-18 (Perdigão S.A. and Sadia S.A.), adjudicated by CADE on July 13, 
2011. 
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III. Upcoming challenges and questions related to the new merger review process 
 
(1) What kind of information is required for a complete filing form? 
 
According to Law 12,529/2011, the merger notification shall be addressed to CADE and shall 
include all information and documents considered indispensable for the merger review, as 
well as the proof of the payment of the filing fees. In case the Brazilian authorities understand 
that the filing form is incomplete, they will determine that the parties amend the notification. 
In the event the parties fail to properly amend the notification, the case will be dismissed. 
 
The Law establishes the obligation on CADE to issue a resolution in which it will explain the 
information and documents considered indispensable for the merger review. We are of the 
opinion that such resolution should address an ordinary form for transactions between 
competitors or that entail horizontal and/or vertical overlaps, but also a short form for simpler 
transactions (e.g., those that do not entail horizontal and/or vertical overlaps). For example, 
parties that file their transaction with the European Commission may choose between the 
Form CO and the Short Form CO. The simplified procedure (Short Form CO) applies even 
for transactions that entail horizontal or vertical overlaps provided that the parties’ market 
share is less than 15% for horizontal overlaps and less than 25% for vertical relationships. 
 
It would be helpful if CADE’s resolution also give guidance on objective circumstances (for 
instance, horizontal overlap above a certain percentage) under which detailed information, 
such as economic and legal opinions on aspects like the relevant markets and synergies, is 
required. 
 
At this point, it should be noted that in July 2008 CADE has already issued Resolution No. 49 
which aimed at creating an electronic filing form, requesting more detailed information 
regarding the parties involved in the transaction, their groups, the transaction itself and the 
relevant market in comparison with the current filing form. Up to this moment, such 
Resolution has not entered into force. However, regardless the fact that this filling form was 
discussed and established under the current post-merger system, we expect that this would be 
used as the basis for the ordinary filing form. 
 
(2) The absence of tacit approval and duration of the merger review  
 
The Brazilian competition authorities will have 240 days from the filing of the notification (or 
its amendment in case the first version of the filing was deemed incomplete) to issue a final 
ruling. The bill that originated Law 12,529/2011 provided that failure to issue a final decision 
within the 240-day-deadline would imply tacit approval of the transaction. However, such 
provision was excluded by President Dilma Rousseff, who has veto powers on the last version 
of the bill approved in the Congress. 
 
President’s veto created a gap: what will happen to transactions that exceed 240 days under 
the authorities’ analysis? We are of the opinion that excluding tacit approval of the transaction 
law means that the 240 day-deadline will be a goal of the authorities, as they might exceed it, 
since there is no penalty provided by Law. 
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Besides the gap, the veto could create an insecure environment for investments in Brazil, as 
the companies will not have the certainty about the deadline to receive a final answer from the 
competition authorities. We assume that a solution that will be probably used by CADE in 
order to address this concern – as the parties will likely complain if the 240 day-deadline is 
exceeded – will be Article 59, paragraph 1 of Law 12,529/2011, according to which the 
Reporting-Commissioner in charge of the matter may authorize the implementation of the 
concentration act under certain conditions that preserve the reversibility of the transaction. 
 
A similar provision exists in other jurisdictions, such as in the European system103 where the 
parties can request derogation in order to implement the transaction when this is necessary, 
for example, to prevent the target company to exit the market or in cases involving public 
offers, where the parties can acquire the shares but are not allowed to exercise the voting 
rights attached to these shares. 
 
Our opinion is that the Brazilian authorities could follow the European experience and make 
use of the derogation whenever necessary, for instance, in cases regarding public offers of 
companies listed in the stock market. 
 
 
 
(3) Gun jumping 
 
According to Article 88, paragraphs 3 and 4 of Law 12,529/2011, (i) transactions that are 
subject to mandatory filing cannot be consummated until the merger review process is 
complete and (ii) the competition conditions between the parties involved in the transaction 
must be preserved until CADE’s final decision is issued. 
 
Non-compliance with item (i) above shall entail the opening of an administrative proceeding 
against the parties and the imposition of fines between BRL60,000 and BRL60 million.104 In 
addition, the acts that imply consummation of the transaction shall be deemed null and void. 
The same penalties apply for the non-compliance of item (ii) above. 
 
In other jurisdictions which have also adopted the pre-merger review system, the expression 
improper “gun jumping” is used for non-compliance with “standstill obligations” like that, 
i.e., for premature consummation of the transaction, the adoption of certain steps towards its 
consummation or the adoption of measures that modify the competition environment between 
the parties. 
 
Law 12,529/2011 does not foresee that the Brazilian authorities shall issue a resolution on gun 
jumping – it only establishes that the imposition of the above mentioned fines will be detailed 
through resolution. However, we are of the opinion that guidelines or resolutions to describe 
measures that are considered non-compliance with items (i) and (ii) above are crucial in 
Brazil for the following reasons. 
 

                                                 
103 ECMR, Article 7 (2) and (3). See for example, Yara/Kemira Growhow and Santander/Bradford & Bingley 
cases. 

104 Roughly between EUR24,940 and EUR 24.9 million. 
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First, the suspensory pre-merger review system is completely new in Brazil. Consequently, 
competition authorities, lawyers, and companies will have to learn what kind of steps can and 
cannot be taken towards consummation of the transaction before a final decision is issued. 
And they will have to get used to them. Although the international experience – such as 
decisions on gun jumping issued by the European Commission105 – should be taken into 
consideration, the compilation of the international best practices on pre-merger information 
exchange in a resolution by the Brazilian competition authorities would certainly smooth the 
process of understanding what is lawful and what is not. 
 
Second, clear guidance would keep companies away from making silly mistakes and 
unintentionally non-complying with Law 12,529/2011. 
 
Finally, it would encourage business in Brazil because investors and companies would not be 
afraid of investing in a country with a huge grey area on the steps that can be taken towards 
consummation of the transaction. 
 
In case the Brazilian competition authorities come to the conclusion that a guide on what 
steps are allowed and what steps are not before clearance is issued should exist, we would 
have the following suggestions. 
 
The resolution should make clear what is the definition of “consummated transaction”, and 
whether taking steps towards consummation is considered unlawful (if yes, under which 
circumstances). For example, if company A is buying company B and they have agreed in the 
transaction agreement that payment is a condition precedent to closing, are the parties allowed 
to make the payment before clearance by the Brazilian competition authorities? 
 
Also, the resolution should also give guidance on steps that may negatively impact the 
maintenance of the competitive environment. Accordingly, both buyer and target shall 
maintain the usual course of business and, more specifically, buyer shall not intervene on 
target’s day-to-day activities, including decisions on volume and value of sales, output, 
research and development, expansion, etc. In addition, coordination of sensitive information 
on value and volume of sales is clearly forbidden because it would impact the competitive 
environment. But what about exchanging such information within a specific group of 
employees (a “transition team”) involved in the transaction? In our opinion, it sounds 
reasonable and important to the transaction. 
 
(4) The participation of third parties in the merger review procedure 
 
In the current system, third parties (for instance, clients, suppliers and competitors) are 
regularly involved in the merger review, either voluntarily or by request for information made 
by the competition authorities. Third parties can have access to the case files (with the 
exception of confidential information from the parties), they have also the possibility to 
submit their views and their analysis on the case and attend meetings with the authorities. 
 

                                                 
105 In 2009, for example, the European Commission decided to impose a fine of EUR20 million on Electrabel, an 
electricity producer and retailer belonging to the Suez Group for acquiring control of Compagnie Nationale du 
Rhône, another electricity producer, without having received prior approval under the EU Merger Regulation. 
Source: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/895. 
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We do believe this will not be significantly changed with the new competition Law. 
Nonetheless, it is important to note that the participation of third parties will have a significant 
impact in the pre-merger system, in particular as a consequence of Article 65, which provides 
that within fifteen days of the publication of the decision approving the merger, third parties 
may appeal to the Brazilian competition authorities. 
 
This appeal suspends the decision previously adopted and, in other words, prevents the parties 
to close and implement the transaction. Although the appeal by third parties is also possible in 
the current system, it clearly does not have the same impact as the parties can implement the 
transaction before a final ruling is issued. Now the parties that receive a favorable decision 
could face a delay in the implementation of the transaction. 
 
We understand that the idea behind the law is to protect the public interest by allowing third 
parties to present their views and information on the matter. Nonetheless, it seems to us that 
such participation should be focused in the first phase of the merger review, i.e., before the 
decision is adopted. Once the authorities conclude the review of the case and find that the 
transaction does not result in any anticompetitive concern, the use of such appeal may create 
an extra burden to the parties.  
 
It seems to us that the new Law is aware of this risk, as it provides the imposition of fines in 
the case it is characterized that the appealed was filed in bad faith. Nonetheless, it seems 
desirable that the competition authorities prepare guidelines in order to establish the basic 
rules for the participation of third parties in the merger review and also to provide guidance 
on the standard of proof to accept third parties appeals and re-open the review phase. 
 
(5) The absence of specific provisions related to commitment in the merger cases 
 
The bill that originated the new competition Law presented a chapter with provisions 
regarding the possibility and the procedure to negotiate remedies in complex merger cases. 
The idea was to provide basic rules for the authorities and companies in order to create 
incentives for negotiated commitments before the final decision by the Brazilian competition 
authorities. 
 
The advantages of having the possibility to offer remedies to the competition authorities and 
to settle commitments are well known. From the competition authorities’ standpoint, such 
commitments may avoid the disadvantages of litigation, while facilitating the enforcement of 
competition law and preventing or alleviating the competition concerns raised by the merger. 
From the companies’ point of view, it may expedite the adoption of a final decision, in 
particular considering a suspensory pre-merger system. 
 
However, these provisions were also excluded by President Dilma Rousseff. This does not 
mean that the authorities do not have generally the possibility to negotiate remedies, but in 
our opinion the exclusion of such provisions eliminates the initial incentive for commitment. 
 
A short term solution would be for the competition authorities to issue guidelines and 
regulations with the basic rules for offering and negotiating remedies. In our opinion, it could 
be similar to those that existed in the bill, such as the possibility of public consultation of the 
remedies offered by the parties and the participation of the Reporting Commissioner in the 
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negotiations, especially because the reasons presented in the Presidential veto were not related 
to these procedural rules. 
 
IV. Conclusions 
 
On May 29, 2012, Law 12,529/2011 will enter into force. Several questions were raised by 
this law, in particular in relation to the new suspensory pre-merger review system. Therefore, 
we aimed to briefly present the main changes and challenges that the new Brazilian 
competition law will bring to companies and also to the competition authorities. 
 
In section II above, we briefly explained the new Brazilian pre-merger review system, and 
compared it to the post-merger system. We have also analyzed the changes in the criteria that 
trigger the duty to file a transaction with the Brazilian competition authorities. According to 
Law 12,529/2011, the market share threshold was abolished and the revenue threshold takes 
into consideration the Brazilian turnover of at least two groups involved in the transaction 
(and not only one, as in Law 8,884/1994). 
 
In section III above, we identified some of the upcoming challenges and questions derived 
from the new suspensory pre-merger review system. 
 
Firstly, we suggested that the authorities’ regulation on documents and information provided 
with the notification form considered indispensable for the merger review should also include 
detailed information on at least two types of forms: an ordinary and a simplified one. It seems 
reasonable that transactions that clearly do not raise competitive concerns should be dismissed 
of presenting detailed information on relevant markets, barriers to entry, efficiencies, etc… 
 
Secondly, we analyzed the gap created by President Dilma Rousseff’s veto on the tacit 
approval of transactions that were still under analysis after 240 days after its notification. We 
believe that Article 59, paragraph 1 of Law 12,529/2011 may be used as a tool to temporarily 
solve the problem as it allows the implementation of the transaction under certain conditions 
that preserve the reversibility of the transaction. 
 
Thirdly, we also raised questions in relation to improper gun jumping and applicable 
penalties. As the pre-merger review system is new to Brazilians, they will have to get used to 
what is allowed and what is forbidden before the issuance of CADE’s final ruling on the 
transaction. In our opinion, the issuance of guidelines on this issue by CADE is crucial, as it 
will keep companies away from silly mistakes and unintentionally non-compliance (and 
applicable fines), and will contribute to business in Brazil as investors will be more confident 
and comfortable with clear guidelines on the issue. 
 
Fourthly, we presented our concerns about the participation of third parties, especially the 
possibility of third parties to appeal of the competition authorities’ decision and delayed in a 
pre-merger system, which means the use of such appeal may create an extra burden to the 
parties. Our view is the authorities should issue guidelines regarding the basic rules for the 
participation of third parties in the merger review and also to provide guidance on the 
standard of proof to accept third parties appeals and re-open the review phase.  
 
Finally, we briefly discussed the veto regarding the provision about negotiated remedies and 
our view that these veto eliminates the initial incentive for commitment. In our opinion, a 
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short term solution would be for the competition authorities to issue guidelines and 
regulations with the basic rules for offering and negotiating remedies and that the authorities 
could use similar texts to those existent the bill that originated the new competition Law. 
 
We believe that the experience of other jurisdictions is an extremely handful source of ideas 
and suggestions on how to face the upcoming challenges, and we expect that the Brazilian 
authorities will make use of such experience when possible. 
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Resenha: A Nova Lei de Defesa da Concorrência106 

 
Abstract 
 
This review covers an event held by the Studing Group on Competition Law of Mackenzie 
University (Mack-GEDC). In September 2011, the meeting took place at that university, in 
São Paulo. Practitioners, academics and governmental authorities participated in the debates 
on the New Antitrust Law (Law n. 12.529/2011). 
 
 
 
 
Aos 19 de setembro de 2011, o Grupo de Estudos de Direito da Concorrência da Faculdade de 
Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie – GEDC-Mack promoveu no campus da 
Universidade, em São Paulo, um evento onde foram realizados palestras e debates abertos 
acerca das possíveis mudanças na Lei de Defesa da Concorrência – Lei nº 8.884/94, caso o 
Projeto de Lei - PL nº 3.937, originário da Câmara dos Deputados, fosse aprovado. 
 
O evento contou com a colaboração da Comissão de Estudos de Concorrência e Setores 
Regulados da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção São Paulo – CECORE-OAB/SP. 
Além da presença de profissionais da área, diversos acadêmicos e autoridades pensaram e 
discutiram por mais de quatro horas aquilo que viria ser aos 30 de novembro de 2011 a Nova 
Lei de Defesa da Concorrência – Lei nº 12.529/2011.  
 
Os convidados/palestrantes do evento foram: Gesner Oliveira – ex-presidente do CADE e da 
Sabesp e professor da FGV; Marcos Paulo Veríssimo – conselheiro do CADE e professor da 
USP; Alessandro Serafin Octaviani Luis – conselheiro do CADE e professor do Mackenzie, 
USP e FGV; Diogo Thomson de Andrade – diretor do DPDE/SDE; Paulo Burnier da Silveira 
– assessor internacional do CADE.  
 
A seguir, apresenta-se a resenha do evento elaborada por integrantes do GEDC-Mack, de 
coordenação do Prof. Dr. Vicente Bagnoli, sem que o texto fosse revisado pelos 
convidados/palestrantes. 
 
O 1º painel do evento contou com a exposição do Prof. Dr. Gesner Oliveira, que fez 
comentários gerais acerca das alterações possíveis alterações na Lei e as suas implicações.   
 

                                                 
106 Participaram da elaboração da presente resenha: Vicente Bagnoli (coordenador), professor-adjunto da 
Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e coordenador do GEDC-Mack; Ana Cristina 
Sathler, advogada e mestranda em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie; 
Bruno José Cescato Novaes, advogado e bacharel pela Universidade Presbiteriana Mackenzie; Maria Fernanda 
Madi, bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e Economista pela FEA-USP; Mariana 
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Gesner enfatizou que a reforma da Lei de Defesa da Concorrência (Lei nº 8884/94) é muito 
oportuna e necessária, sendo que o foco desta mudança, segundo o professor, deveria ser a 
desburocratização, a melhora no tempo econômico e o estímulo para que as demais políticas 
também observem a defesa da concorrência. Ressaltou, que atualmente ainda há uma 
distância muito grande entre as normas de defesa da concorrência e a situação do mundo real, 
já que a defesa da concorrência ainda não se traduz em políticas corporativas.  
 
Hoje, o ambiente institucional antitruste já se estabeleceu no Brasil e já há o reconhecimento 
internacional dessas políticas. No entanto, faz-se necessário um amadurecimento das ideias e 
conceitos, com vistas a reafirmar a independência decisória e autonomia dessas instituições 
em relação ao governo. 
 
Para Gesner, existem alguns pontos cruciais que deveriam ser observados na nova Lei de 
Defesa da Concorrência, entre eles: i) aprovação prévia; ii) simplificação das regras de 
notificação (inserção da SDE no âmbito do CADE, como Superintendência); iii) consolidação 
dos instrumentos de combate aos cartéis (delação premiada, acordo de leniência, busca e 
apreensão, etc.); e iv) maior articulação entre as agências reguladoras e os órgãos antitrustes. 
 
Outro ponto ressaltado pelo ex-presidente do CADE diz respeito ao patamar de faturamento 
das empresas para apresentação/notificação, perante os órgãos de defesa da concorrência, das 
operações (atos de concentração) estabelecido pelo Projeto de Lei. O texto original da Câmara 
apresentava como requisito para notificação ao CADE o mesmo faturamento que já 
contemplava a Lei nº 8884/94 (400 milhões de reais) e acresceu um faturamento mínimo de 
30 milhões de reais para a outra empresa envolvida na operação em questão. Em 
contrapartida, o texto da Câmara retirou a hipótese de mercado relevante de 20% conforme 
consta na atual lei107.  
 
Na reedição do texto legal pelo Senado Federal (o poder legislativo brasileiro é bicameral), 
apareceram algumas mudanças significativas e não necessariamente melhores, nem mais 
claras. Apesar de o Senado Federal ter ratificado a introdução de um faturamento mínimo 
também para a outra empresa envolvida na operação (30 milhões de reais) eles entenderam 
que o requisito dos 400 milhões de reais não seria mais uma hipótese razoável, alterando este 
patamar para 1 bilhão de reais.  
 
Segundo a explicação do Professor Gesner, o argumento apresentado pelo Senado, para o 
aumento do valor, foi basicamente a aplicação dos índices inflacionários desde 1994, data de 
publicação da atual lei. Ainda que demonstrações econômicas ratifiquem este pressuposto, a 
mera aplicação do índice inflacionário não é a melhor forma de encontrar o patamar a ser 
levado em conta, e por isso se faz necessário calibrar bem esta questão. 
 
O aumento do patamar de faturamento mínimo para a notificação dos atos de concentração 
poderia provocar isenção antitruste para muitos setores econômicos. Isto porque são setores 
                                                 
107 Lei nº 8884/94: “Art. 54. Os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou de qualquer forma 
prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou serviços, deverão 
ser submetidos à apreciação do CADE.[…] § 3o Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que visem a 
qualquer forma de concentração econômica, seja através de fusão ou incorporação de empresas, constituição de 
sociedade para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique 
participação de empresa ou grupo de empresas resultante em 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)”. 
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recentes e não possuem, no momento do ato de concentração, o elevado patamar de 1 bilhão 
de reais de faturamento que seria necessário para notificação, tal como ocorre com os setores 
de alta tecnologia que possuem um potencial de faturamento muito alto por ser setor em 
expansão, podendo gerar o nascimento de setor monopolizado. 
 
Ou seja, o patamar pretendido pelo Senado faria com que empresas de muitos setores da 
economia, com expressiva participação do mercado, deixassem de notificar suas operações 
aos órgãos de defesa da concorrência, por não se enquadrarem nos requisitos legais, ainda que 
pudessem potencialmente apresentar elevado grau de concentração no mercado relevante 
analisado.  
 
Como exemplo, com base em dados da “Valor 1000 – 2010”, o palestrante apresentou em 
gráficos o número de empresas cujo faturamento está acima dos R$400 milhões, 631 
empresas, e o número de empresas cujo faturamento está acima de R$1 bilhão, 288. 
Demonstrou que em determinados setores a diminuição é grande, como no caso do setor de 
açúcar e etanol, que das 18 empresas com faturamento acima de R$400 milhões apenas 4 
possuem faturamento acima de R$1 bilhão. Asseverou, ainda, que em alguns setores sequer 
há empresas com tamanho faturamento (que acabariam recebendo uma espécie de “isenção”), 
mas que de forma alguma significa que nesses setores não poderia haver prejuízos 
concorrenciais. Nesse sentido, afirmou que tamanha isenção antitruste seria nociva à livre 
concorrência, sendo mais sensato o critério inicial proposto, qual seja valor equivalente ou 
superior a R$400 milhões para um dos grupos envolvidos e R$30 milhões para o outro. 
 
Na visão do professor, o valor estipulado pelo Senado Federal é exagerado e fomenta uma 
relevante e expressiva isenção antitruste que pode não ser eficiente para muitos mercados, 
principalmente para aqueles onde não há players que faturem mais de 1 bilhão de reais. Há 
evidencias de países (ex. Canadá) que adotaram estes altos patamares dentro do controle 
preventivo dos atos e que hoje se deparam com maiores preocupações na fiscalização e 
punição nas eventuais conduta anticompetitivas.  
 
A Lei nº 12.529/2011 – A Nova Lei de Defesa da Concorrência - foi aprovada com a proposta 
da Câmara dos Deputados, adotando-se, assim, o critério de faturamento nos seguintes 
valores: R$ 400 milhões e R$ 30 milhões108. 
 
Gesner deu especial destaque para a necessidade de aliar o exame prévio e a decisão em 
“tempo econômico”, já que uma eventual demora na análise pode fomentar, inclusive, uma 
fuga de investimento do país. O professor ressalta que os órgãos antitrustes devem se atentar 
para que não saiamos de uma situação que está ruim, para uma muito pior, dado que o motivo 
da mudança é justamente dar mais eficiência e amadurecimento para o sistema. 
                                                 
108 Art. 88.  Serão submetidos ao Cade pelas partes envolvidas na operação os atos de concentração econômica 
em que, cumulativamente: I - pelo menos um dos grupos envolvidos na operação tenha registrado, no último 
balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País, no ano anterior à operação, equivalente 
ou superior a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais); e II - pelo menos um outro grupo envolvido na 
operação tenha registrado, no último balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País, no 
ano anterior à operação, equivalente ou superior a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). § 1o  Os valores 
mencionados nos incisos I e II do caput deste artigo poderão ser adequados, simultânea ou independentemente, 
por indicação do Plenário do Cade, por portaria interministerial dos Ministros de Estado da Fazenda e da 
Justiça.  
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Quanto a necessidade de interação dos órgãos de defesa da concorrência com as agências 
reguladoras, as competências dessas instituições devem ser bem definidas, a exemplo do 
mercado de telecomunicações. Diante de uma inércia da ANATEL, os órgãos antitruste 
devem ser proativos. Hoje, os instrumentos são muito tímidos e marginais. Em geral, é 
fundamental a atuação proativa do CADE. 
 
Outrossim, as agendas dos órgãos de defesa da concorrência no Brasil são muito pautadas na 
dos países da OCDE e, principalmente, na dos EUA. No entanto, cada economia tem suas 
características e por isso, antes de tudo, os órgãos brasileiros deveriam ter um olhar crítico 
deste cenário para posteriormente adaptar suas políticas. 
 
Um ponto bastante ressaltado e de muita relevância é a necessidade do uso de políticas mais 
agressivas e de estímulo às empresas prejudicadas a instaurarem ações civis privadas para 
fomentarem o efeito de dissuasão. Assim, as empresas que cometem condutas 
anticompetitivas deixam de ser condenadas apenas pelos órgãos antitrustes e passam a ser 
condenadas no âmbito civil pelas ações movidas por empresas prejudicadas no tempo de 
atuação da prática.  
 
Segundo o palestrante, o Brasil avançou na detecção e combate aos cartéis, mas precisa 
avançar no ressarcimento dos danos causados pelos cartéis, como medida de desestímulo à 
prática da infração, tendo em vista que, destarte, o próprio mercado pleitearia o ressarcimento, 
calculando-se o prejuízo a ser ressarcido pela diferença verificada entre o preço do cartel e o 
preço contrafactual109. Na medida em que o mercado tiver consciência de que ele próprio 
pode pedir ressarcimento aos danos ocasionados, haverá desestímulo à formação de cartel.  
 
Apresentou o “Caso Sabesp”, no qual exibiu que a estatal exigiu uma declaração dos 
fornecedores concorrentes nas licitações realizadas de que não haviam realizado qualquer 
acordo prévio. Nessa conjuntura, destacou a necessidade do estímulo às políticas corporativas 
de defesa da concorrência, bem como os convênios criados com as autoridades com o escopo 
de prevenir e melhor instruir os processos. 
 
A Sabesp, por exemplo, ajuizou ação pleiteando o ressarcimento de danos, inclusive morais, 
pelo tempo em que o Cartel dos Gases, condenado em setembro de 2011 pelo CADE, atuou. 
 
Com relação à percepção geral de que em mercados regulados não haveria espaço para 
concorrência, o palestrante esclareceu tratar-se de um equívoco. Afirmou que o monopólio 
natural regulado pelas agências especializadas não impede a atuação do CADE, haja vista que 
o fomento da concorrência é um dos aspectos que deverá ser observado pelas agências 

                                                 
109 A SDE está realizando consulta pública de minuta de Projeto de Lei que propõe alteração dos dispositivos da 
Lei Federal 8.137/90 que estipula penas para os crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações 
de consumo, Lei Federal 8.666/93 que normatiza os processos de Licitações Públicas e da Lei Federal 8.884-94, 
que cria e regulamenta o sistema antitruste brasileiro. Na esfera penal as alterações sugeridas objetivam 
aumentar o rol de condutas que serão consideradas como prática do crime de cartel com aumento também das 
penas pecuniárias e restritivas de liberdade a serem cominadas. No que se refere às licitações, buscar-se-á o 
aumento das multas que poderão variar entre quinhentos mil reais e dez milhões de reais. Por fim, a última 
alteração sugerida permitirá que as decisões do CADE tenham caráter de título executivo para que a empresa 
condenada indenize os consumidores prejudicados. Fonte: 
http://portal.mj.gov.br/sde/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={2E242EF
A-14C2-4D30-BABB-5894E8C133A2}&ServiceInstUID={2E2554E0-F695-4B62-A40E-4B56390F180A}   
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reguladoras, principalmente no que se refere à contratação de fornecedores mediante licitação 
pública. 
 
Além disso, no ano de 2007, a Sabesp, sob presidência do palestrante firmou convênio110 com 
a SDE e a SEAE para aumentar a interação entre os órgãos visando sempre o combate aos 
cartéis nas contratações públicas. 
 
A celebração do convênio foi muito positiva porque permitiu à Sabesp levar às autoridades de 
a defesa da concorrência eventuais indícios de possível prática de cartel, além de conferir 
publicidade aos eventuais infratores de que, de fato, havia formação de cartel. 
 
Além disso, na época em que era presidente da SABESP, o prof. Gesner adotou políticas 
corporativas de defesa da concorrência visando conferir atuação pró-ativa a instituição. Para 
tanto, incluiu nos Editais Licitatórios111 para contratação de fornecedores a inclusão de que as 
empresas declarassem expressamente a não formação de cartel ou tabelamento de preços. 
Ainda, o mercado relevante dos bens objeto de licitação passou a ser previamente delimitado 
no próprio Edital para fomentar a concorrência entre os fornecedores. 
 
O professor ressalta que também há uma carência no novo projeto no tocante às licitações e 
reitera que o texto de lei apresentado pela Câmara estaria melhor que o proposto pelo Senado 
Federal. 
 
Por fim, o palestrante destacou três pontos importantes para uma nova agenda para a defesa 
da concorrência: 

 
O primeiro, seria um aumento no estímulo para que as próprias empresas adotem políticas 
corporativas de defesa da concorrência. O segundo, incrementar as medidas tomadas para 
obtenção de ressarcimento dos danos decorrentes de cartéis, como ações civis públicas e/ou 
de reparação de danos propostas diretamente por consumidores. O terceiro, [implementar] 
uma fiscalização desigual para os diferentes tipos de fornecedores, já que no mercado existem 
diferentes tipos de acordos comerciais. 
 
O 2º painel, que contou com a exposição dos Drs. Marcos Paulo Veríssimo e Diogo 
Thompson de Andrade, teve como tema as condutas anticoncorrenciais. 
 
O Conselheiro do CADE e professor da Universidade de São Paulo, Marcos Paulo Veríssimo, 
iniciou a mesa de debates de “condutas anticoncorrenciais” com uma breve introdução acerca 
das opiniões e desafios referentes à nova lei de defesa da concorrência. O destaque foi em 

                                                 
110  O Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre a SABESP, a SDE e a SEAE estabelece a adoção de 
ação coordenada de suas atividades de análises e de estudos, bem como ao intercâmbio de informações e outras 
atividades correlatas. 
111 A Sabesp elaborou suas “Diretrizes Concorrenciais nas Compras Públicas” através do qual defende que a 
definição de mercados relevantes deve desenvolver modelos que sejam capazes de ampliar o leque de 
fornecedores e promover competição para minimizar a possibilidade de ocorrência de cartéis. Além disso, ataca 
a questão relacionada às habilitações em licitações e a eventual criação de barreiras à entrada de concorrentes de 
forma a permitir a obtenção da proposta mais vantajosa, resguardando-se o direito dos demais concorrentes. Por 
fim, a Sabesp, para estimular a concorrência, busca dar publicidade ao mercado sobre seu planejamento de 
compras, que servirá de suporte aos investimentos previstos no Plano Plurianual, programas de manutenção e 
serviços terceirizados. Fonte: http://sabesp-info18.sabesp.com.br/forneced.nsf/ - acessado em 06 de outubro de 
2011 
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relação à “reestruturação, da nova estrutura para realizar a regulação da concorrência, e ao 
mesmo tempo motivá-la”. 
 
Nesta ótica, o Conselheiro relacionou o Controle da Conduta Concorrencial, à necessidade de 
preservar a liberdade dentro das relações econômicas. A ênfase neste assunto é justificada 
pela necessidade de se realizar o controle em favor do mercado, em conjunto com a proteção 
ao consumidor, enquadrando esta necessidade, a partir das relações entre empresários de 
mesmo ramo, o que fomenta a criação dos famosos “Cartéis”. 
 
Asseverou, todavia, que há limites no que pode ser feito no combate aos cartéis, tendo-se em 
vista a dicotomia existente entre os preceitos constitucionais de liberdade econômica e 
combate a condutas anticompetitivas.  
 
O palestrante apresentou breve consideração sobre a clássica frase de Adam Smith, no sentido 
de que geralmente encontros de empresários resultam em prejuízo ou aumento de preços, 
afirmando, todavia, que nada se pode fazer para impedir que tais encontros ocorram, sob pena 
de se ferir as suas liberdades. 
 
Partiu do pressuposto, assim, de que o empresário irá sempre buscar meios para obtenção de 
maior lucro em sua atividade e que, em tendo a oportunidade, entrará em conluio com os 
demais empresários atuantes no mercado para que, dessa forma, os envolvidos no cartel sejam 
beneficiados.   
 
Segundo a percepção do conselheiro do CADE, na análise de condutas anticoncorrenciais, por 
vezes se depara com esse panorama e com o inevitável conflito entre direitos individuais dos 
empresários, como o de ir e vir, e o dever do Estado de zelar pela concorrência. 
 
Nesse prisma, concluiu não ser aceitável que o administrador fira uma garantia fundamental 
em prol da regulação do mercado. 
 
Continuamente, tendo o supra exposto como premissa, passou a tratar diretamente sobre 
‘como preservar as garantias individuais dos empresários, sem, contudo, deixar de punir 
aqueles que se valem de sua condição, lesando o mercado e, consequentemente, a sociedade, 
em benesse própria’. 
 
O conselheiro propôs que, diante de tal desafio, deve o órgão responsável pela defesa da 
concorrência e análise de condutas lesivas à mesma valer-se de três parâmetros para a 
aplicação normativa, quais sejam: a) funcional; b) estrutural; e c) processual. 
 
Neste contexto, se exprimem dos parâmetros indicados que a: 
 
a) Função: seria o aspecto do qual se detrai a idéia de finalidade, denotando-se a 

importância de identificar o ‘por que?’, ‘como?’ e ‘para que?’ a norma será empregada na 
regulação de mercado. Assemelha-se ao tipo, no direito penal. 
 

b) Estrutura: seria a base organizacional do administrador que deve avaliar, de forma 
satisfatória, as supostas condutas anticoncorrenciais. Intimamente relacionado ao grau de 
neutralidade do órgão. 
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c) Processo: seria a forma pela qual o administrador, devidamente estruturado, deverá 
organizar e conduzir a obtenção de provas, visando a apurar as condutas que lhe são 
apresentadas. 

 
Dessa forma, verifica-se a consequente relação de ‘começo, meio e fim’, na qual o desafio do 
julgador consubstancia-se em ter uma estrutura eficiente e equipada, para gerir os processos 
de análise e prova e chegar a uma decisão, que pode implicar, ou não, em uma condenação, 
segundo os critérios determinados pela lei. 
 
Tendo isso como base, Marcos Paulo Veríssimo fez uma comparação em relação a Lei 
atualmente em vigor e o Projeto de Lei, concluindo que não há muitas mudanças, pelo menos 
no que tange à sua questão funcional. Quer dizer, a nova lei igualmente não trata de forma 
precisa a questão de tipificação das condutas anticoncorrenciais, persistindo em definições 
amplas que, muito embora possam abarcar um leque de condutas inestimáveis, não são 
contundentes ao ponto de tornar a apuração de ilícitos mais precisa. 
 
Dessa forma, para o expositor fica claro que a definição de condutas lesivas à concorrência 
permanece pautada em conceitos muito flexíveis, que trazem a necessidade de que o julgador 
valha-se de sua razão para proferir uma decisão, sendo que a subjetividade de cada caso será 
determinante. 
 
Para contornar tal fato, propõe que a experiência e a prática reiteradas tragam parâmetros para 
julgamentos futuros acerca do que seriam atos anticompetitivos e como apená-los. Sugere a 
utilização da jurisprudência do CADE, bem como a formulação de um Guia de conduta 
básico, que permeie uma aplicação de controle dinâmica às relações comerciais, aumentando 
assim a previsibilidade das decisões e tornando menos complexas as análises. 
 
Aduz que alguns fatos persistem, como: (i) embora algumas condutas tenham sido retiradas 
do rol de condutas anticoncorrenciais, prevalecerá na nova lei a regra de que qualquer ato 
lesivo à competição poderá ser apreciado pela autoridade da concorrência e (ii) a elaboração 
de uma tipificação penal mais precisa e menos flexível pode auxiliar na apuração de atos 
anticoncorrenciais, que poderiam ser investigados inclusive por iniciativa da Polícia Federal 
e/ou Ministério Público. 
 
O Conselheiro passou a abordar a nova macroestrutura que irá fundir a Secretaria de Direito 
Econômico (SDE) ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), julgando 
relevante informar que tal estrutura gozará de um contingente funcional muito maior que o 
existente nos dias de hoje, sendo prevista a criação de 200 novos cargos técnicos, em relação 
aos já existentes. 
 
Destarte, muito embora seja questionado se essa fusão entre órgão investigativo e órgão 
julgador seria virtuosa, afirmou o palestrante que, pelo contrário, deverá o ‘novo CADE’ ser 
muito mais efetivo nas análises relativas à defesa da concorrência. 
 
Apontou que, por meio desta fusão entre CADE e SDE, toda a sociedade será beneficiada 
pela melhora no tempo de apreço, eis que, com maior equipe técnica e prazos mais rigorosos 
para proferir decisão, a autoridade há de se adequar aos prazos de tempo econômico, gerando 
muito menos lesões a concorrência em função da menor morosidade, revertendo assim o 
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quadro atual em que pode-se verificar a demora de cerca de 10 anos para o efetivo controle de 
condutas anticoncorrenciais. 
 
Superados esses apontamentos, passou Marcos Paulo Veríssimo a enumerar pontualmente 
quatro questões que se mostram mais relevantes à luz do controle de condutas lesivas à 
concorrência: 
 

I) Regulação: Manifestou, em consonância com o discurso de Gesner Oliveira, que 
também entende haver necessidade de maior interação do CADE com as Agências 
Reguladoras. Como se dará o controle de condutas anticompetitivas, nos casos em que 
for evidente ilicitude em âmbito concorrencial, porém lícito em âmbito regulatório? 
Poderiam as autoridades reguladoras e concorrenciais articularem-se para dirimir essas 
questões? Ressaltou que este seria um ponto a ser esclarecido pelo Legislativo, para 
que essa interação fosse mais intensa. 

 
II) Acordo de Leniência: Em relação ao acordo de leniência, advertiu que a lei não 

oferece suficientes garantias ao delator, o que prejudica a aplicação com maior 
eficácia desse mecanismo. O delator não sabe ao certo se a sua delação será de fato 
premiada, se sim, por quem, ou quando, especialmente no que se refere à esfera penal. 
Ressaltou que o Projeto de Lei traz alterações que podem ser vistas como melhoras. 

 
III) Alteração da lei penal: A intensa criminalização dos ilícitos da competição pode ser 

maléfica, ao passo que uma melhor articulação entre polícia e órgãos administrativos 
pode resultar numa melhor proteção da competição e num melhor mecanismo de 
coibir condutas danosas a essa. 

 
IV) Participação de terceiros no controle de condutas: Por fim, voltou-se para a 

participação de terceiros, fazendo alusão à figura do “Private Attorney General” como 
importante auxílio a investigação antitruste pelos próprios prejudicados pelas 
condutas. A participação da sociedade e do Ministério Público na prevenção e auxilio 
no controle de práticas anticompetitivas pode trazer bons resultados, eis que nenhuma 
estrutura, por si só, será plenamente capaz de evitar todas as agressões à competição. 

 
Na segunda parte da análise sobre as condutas anticoncorrenciais, o expositor Diogo 
Thompson de Andrade, diretor do DPDE da SDE, explanou seu ponto de vista acerca das 
novas perspectivas. 
 
Contextualizando, informou que hoje a SDE conta apenas com 30 técnicos, que são 
responsáveis por todos os atos de expediente da Secretaria, desde buscas e apreensões à 
triagem de denúncias. Tal fato é, assim, o maior fator causador de morosidade nas apurações 
executadas pelo órgão, de sorte que a junção com o CADE, formando uma superintendência, 
e a futura criação de 200 novos cargos técnicos poderá otimizar a forma pela qual a atuação 
da SDE vem se apresentando atualmente. 
 
Noutro ver, quanto à possibilidade de prejuízo à sociedade decorrente de uma fusão entre 
CADE e SDE (por ser o órgão julgador responsável pela instrução processual), denota o 
expositor que tal prejuízo não seria maior do que o já existente, em vista do fato de que o 
CADE pode, a qualquer momento, realizar instrução complementar à da SDE, ou, 
teoricamente, influenciar a investigação desta, o que não ocorre na prática. A fusão de ambos 
os órgãos, na verdade apenas otimizaria o procedimento, eis que, como órgão único, as 
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investigações convergiriam sempre para o esclarecimento preciso dos pontos que o julgador 
visa analisar, na medida em que haverá maior comunicação entre aquele que diligencia e o 
que avalia. 
 
Retornando à questão do aumento da segurança jurídica, o expositor ressaltou que a nova lei 
traz previsões quanto ao processo administrativo que poderão, igualmente, auxiliar o órgão na 
diminuição do tempo de investigação de atos lesivos à competição. 
 
O Projeto de Lei prevê que o novo processo contará com 3 diferentes tipos de processos: 
Procedimento, Inquérito e Processo Administrativo, que podem se subseguir ou exaurir a 
investigação, de acordo com o caso112. 
 
Assim, atuais procedimentos administrativos terão o nome de Procedimento, que se destinará 
a apurar simplesmente se é necessário ou não aprofundar-se na investigação iniciada, de 
forma que, sendo verificada a licitude da conduta, findar-se-á de plano a investigação. 
 
Como segunda etapa, surge a possibilidade de se instaurar um Inquérito, no qual mais 
detalhes da conduta serão estudados, a fim de determinar se há indícios de infração, ou se o 
Inquérito merece ser arquivado. 
 
Havendo indícios de que há infração à ordem econômica, por sua vez, pode a autoridade 
iniciar o Processo Administrativo para, finalmente, julgar se houve ou não ilícito configurado 
pela análise da conduta anticoncorrencial. 
 
Aponta-se, por fim, que, tendo cada uma das etapas prazo próprio para seu exaurimento, 
surgirá mais previsibilidade acerca do tempo demandado para análise de cada conduta 
submetida ao órgão, que variará de acordo com a complexidade da apuração, mas nunca será 
superior ao tempo limite para o término do processo administrativo. 
 
As exposições foram seguidas de questionamentos, que, além de esclarecer dúvidas, tiveram 
como objetivo fomentar a discussão e o debate detalhado dos temas, conforme segue: 
 
Questão: Diante do fato de que a nova lei não alterará a sistemática de análise de condutas, o 
que mantém como infrações os atos de abuso de poder econômico, como se dará o ‘Day-
After’ à entrada de vigor dessa? Especialmente com relação ao rol exemplificativo de 
condutas anticompetitivas e a retirada da exclusividade desta lista, pelo Senado. 
 
Resposta Dr. Marcos Paulo: Sendo o rol de condutas meramente exemplificativo, a 
alteração/retirada de infrações, não prejudica a autonomia do julgador ou a futura 
Superintendência para continuar reprimindo as condutas abusivas dos agentes econômicos. 
 

                                                 
112 A Lei nº 12.529/2011, nos termos do seu art. 48, regula os seguintes procedimentos administrativos 
instaurados para prevenção, apuração e repressão de infrações à ordem econômica: I - procedimento preparatório 
de inquérito administrativo para apuração de infrações à ordem econômica; II - inquérito administrativo para 
apuração de infrações à ordem econômica; III - processo administrativo para imposição de sanções 
administrativas por infrações à ordem econômica; IV - processo administrativo para análise de ato de 
concentração econômica;  V - procedimento administrativo para apuração de ato de concentração econômica; 
e VI - processo administrativo para imposição de sanções processuais incidentais.  
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Ademais, não se aplica o argumento de que o parecer do Senado indica que a exclusividade 
não lesa a competição, eis que, em respeito tripartição dos poderes, deve o Senado ater-se a 
legislar e não interpretar as leis. 
 
Questão: Tendo o sido retirada a conduta de exclusividade do rol exemplificativo, qual seria a 
nova política de investigação da SDE? 
 
Resposta Dr. Diogo: Na nova lei e na anterior, o rol é exemplificativo e por isso a exclusão da 
conduta de exclusividade, não impedirá que essa seja investigada. Assim, sempre que 
surgirem indícios de que uma exclusividade é ruim ou pode gerar efeitos anticompetitivos, 
poderá a autoridade investigar a conduta. 
 
Questão: Existe algum grupo de estudos organizado, para a preparação das autoridades (SDE, 
SEAE e CADE) para a entrada em vigor da lei? 
 
Resposta Dr. Diogo: Sim. Desde que o Projeto de Lei foi entregue pelo Senado, houve 
preocupação das autoridades em organizarem-se para ajustar os pontos relativos à 
implementação das novas alterações ao sistema atual. 
 
Ademais, foram realizadas as seguintes questões referente ao conflito de competência entre 
CADE e Banco Central no sistema financeiro nacional. 

 
Pergunta: É provável que aconteça uma articulação entre os órgãos? O caso foi para o 
Supremo. O debate sempre foi centrado no controle de estruturas. Nunca houve um problema, 
mas sempre houve um tema, devo ou não apreciar este caso? Pensar o risco sistêmico no 
âmbito do controle de condutas é muito diferente de pensar no risco sistêmico no âmbito do 
controle de estruturas? 
 
Pergunta: Se (e o que) muda com o fato de a SDE deixar de ser um órgão de governo e passar 
a ser um órgão de Estado, especialmente com relação ao foco e modo de condução das 
investigações. 
 
Resposta Dr. Diogo: Muda muito pouco, pois hoje a SDE é um órgão sui generis, pois apesar 
de ser de governo, pertence a um sistema vinculado ao CADE que é uma autarquia. De 
qualquer forma, hoje as investigações são norteadas pela sociedade e pelas denúncias que a 
SDE recebe diariamente. Como isso passará a ser direcionado ao CADE, o expositor prevê 
que pouco mudará nesse sentido. 
 
O 3º painel contou com a exposição dos Drs. Alessandro Serafin Octaviani Luis e Paulo 
Burnier da Silveira, que trataram de estrutura (atos de concentração). 
 
Alessandro Serafin Octaviani Luis iniciou sua exposição aduzindo que, diante da tentativa de 
mudança que significa essa nova lei de defesa da concorrência, pode-se considerá-la um 
pequeno passo, mais incremental do que abrupto. Trata-se da implementação de um acúmulo 
de experiências positivas.  
 
Prosseguiu, dizendo que existem algumas reflexões do que é defesa da concorrência no 
Brasil, e a defesa da concorrência no Brasil não é a mesma que a defesa da concorrência nos 
outros lugares. Isto porque é regulada pela Constituição Federal do Brasil, pelos entes da 
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administração direta e indireta, e está situada em uma economia semiperiférica que é a do 
Brasil. Por mais que as teorias econômicas nos informem e nos esclareçam sobre alguns 
pontos, são apenas informações e esclarecimentos. 
 
A realidade brasileira e o nosso manancial de instrumentos são aqueles presentes na 
Constituição Federal, nas práticas administrativas e na economia brasileira. Esta é a primeira 
premissa para entender o que é a defesa da concorrência e entender as relações entre Estado e 
Poder Econômico, como eles se impõem e por que se impõem. Temos então a idéia de 
regulação de distintos mercados, elementos periféricos que são necessários para compreensão 
das peculiaridades da nossa defesa da concorrência. 
 
Com relação ao poder compensatório, frisou Alessandro Octaviani ser importante destacar o 
Pré-sal e indagar quem terá a titularidade da sua exploração primária e secundária, pois há 
aqui uma derrogação da concorrência, por se tratar de um monopólio, ao passo que, por outro 
lado; uma atividade econômica em sentido estrito. Assim, poder compensatório é uma ilha de 
sentido que nos organiza o pensamento. 
 
A defesa da concorrência deve ser tratada no âmbito residual, eventual e reativo. 
 
Disse ser importante que a concorrência e a ordem econômica na Constituição Federal de 
1988 sejam tratadas sob uma perspectiva, em um mesmo contexto. A concorrência é um dos 
instrumentos de política pública que dispõe o Estado, seu valor deve ser ponderado no 
contexto da Ordem Econômica. 
 
Assim, a concorrência deve ser entendida como um dos instrumentos de política pública de 
que o Estado dispõe. O seu valor deve ser ponderado no contexto da ordem econômica 
constitucional. O art. 3º da Constituição Federal remete à perspectiva instrumental. A nação 
brasileira tem diversas demandas entre as quais a concorrência não é a mais importante. Isto 
porque existe uma nação inteira para organizar e a concorrência é apenas uma parcela disso. 
 
Segundo a estrutura atual do Sistema de Defesa da Concorrência do Brasil (SBDC), 
ressaltam-se as funções de controle de condutas (efeito repressivo), controle de estruturas 
(efeito preventivo) e a advocacia da concorrência. O controle das estruturas ressalta o papel de 
prevenir concentrações que possa vir a trazer efeitos danosos à concorrência, tal controle é 
competência da SEAE, SDE e CADE. 
 
O Conselheiro informou que o Diagnóstico da OCDE (revisão pelos pares – 2010) ressaltou 
como deficiências do SBDC: períodos longos de análise de ato de concentração; ausência de 
notificações prévias; falta de pessoal; alta taxa de rotatividade dos funcionários; acúmulo das 
investigações de condutas anticoncorrenciais. 
 
O Conselheiro apresentou os seguintes dados comparativos: 
 

 Duração dos processos (meses) 
Brasil 156  
EUA 100 
Comissão Europeia 58 
França 54 
Rússia 40 
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Reino Unido 15 
 

 Número de técnicos 
Brasil 151  
Comissão Europeia 757 
Japão 779 
EUA 1.054 
Rússia 3.130 

 
 
Continuou, aduzindo que se a nova legislação for aquém daquilo que se precisa implementar 
no Brasil, isso não corresponde ao fim dos pacotes legislativos e alterações legislativas e sim 
ao fim de um momento específico em que chegamos. Independentemente do resultado final 
desta rodada de alterações legislativas, a tarefa de estruturação do Estado brasileiro de acordo 
com a Constituição Federal segue adiante. 
 
O Projeto de Lei nº 3.937/04, que estabelece o Novo CADE, determina: a unificação das 
estruturas do sistema (O SBDC passa a existir legalmente - art. 3°, sendo o CADE 
responsável pela instrução e julgamento e a SDE pela advocacia da concorrência), a criação 
de 200 cargos de gestores, a aprovação prévia de Atos de Concentração e a eficiência 
administrativa.  
 
Levantou-se, então, questionamentos sobre a sociabilidade entre os órgãos e se unificá-los 
dentro de um único centro de controle pode trazer riscos para o devido processo legal.  
 
Buscando o princípio da maior eficiência, tendo clareza de que esses riscos de sociabilidade 
podem ocasionar acordos tácitos, frisou que há a necessidade de se estabelecer quais são as 
garantias existentes ao administrado diante daquilo que ele considera uma disfunção entre o 
julgador e o investigador.  
 
O que oferece certa tranquilidade ao palestrante é o fato de que qualquer ato da administração 
pública pode ser revisto pelo Poder Judiciário. Ainda que haja uma realização concreta de 
notável disfunção, pode haver revisão judicial, uma vez que se está diante de uma decisão 
administrativa. O sistema garante, ao final, essa válvula de escape. 
 
Segundo o Conselheiro, o controle das estruturas abrange os atos em que pelo menos um dos 
participantes tenha faturamento bruto anual de R$ 400 milhões e pelo menos outro dos 
participantes tenha faturamento bruto anual de R$ 30 milhões. O novo projeto de lei também 
altera a necessidade de apresentação de alguns atos de concentração, porque exclui o critério 
de detenção de 20% do mercado relevante para apresentação. 
 
Informou, ainda, que durante a preparação para a transição para a nova lei, as seguintes ações 
serão priorizadas:  
 
(i) Análise prévia de atos de concentração;  
(ii) Nova sede do CADE, organogramas e estrutura;  
(iii) Adequação de normas infralegais;  
(iv) Mobilização e alinhamento dos servidores  
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Prosseguiu, aduzindo que falar de direito é muito mais do que falar do texto normativo, é 
necessário falar das estruturas sociais que sustentam a transição. Há alguns pontos de tensão, 
como por exemplo, a saída da SEAE antes localizada no RJ para Brasília. São questões que 
estão no centro da estruturação nesse momento. É o corpo de funcionários que será intérprete 
de fato da Lei. 
 
(v) Integração de sistemas. 

 
Se nos departamentos internos da SDE, falam-se línguas diferentes, o mesmo deverá ocorrer 
no CADE e a SEAE. 
 
Finalizou comentando que todas essas reformas estruturais servirão para implementar textos 
normativos do art. 48 do PL, em especial inciso IV, que estabelece os procedimentos 
administrativos que serão regulados nos termos da nova lei, incluindo o procedimento 
administrativo para apuração de ato de concentração econômica. 
 
Dando prosseguimento ao painel, o Dr. Paulo Burnier abordou a visão internacional da nova 
lei com o tema: Atos de Concentração no Projeto de Lei: Perspectivas Internacionais e 
Comparadas. 
 
Iniciou sua exposição demonstrando por gráficos a multiplicação das concentrações 
transnacionais e fusões internacionais. O que levou também a um aumento da quantidade de 
sistemas de controle de atos de controle no mundo.  
 
Como conseqüência houve a pluralidade de notificações. Em comparação com outros 
sistemas de controle abordou os inconvenientes do sistema brasileiro citando os seguintes 
pontos: 
 
i)  Uma fusão internacional deve aguardar a aprovação de todas as autoridades 

competentes (demora). 
ii)  SBDC não participa da sinergia internacional para análise de uma fusão internacional 

(cooperação/coordenação entre agências). 
iii) Descompasso com maior parte das legislações comparadas: EUA, UE, Canadá, México, 

Alemanha, França, Itália, Inglaterra, Espanha, Portugal, Irlanda, Argentina, etc. 
(Exemplos de regimes de controle a posteriori: Brasil, Venezuela, Egito, Paquistão). 

 
Prosseguindo, o expositor colocou que o novo projeto de lei está na esteira das boas praticas 
internacionais: ICN e OCDE. Há, assim, uma convergência de regras e prática nesse sentido. 
O Brasil é um dos únicos países que o controle é a posteriori e a alteração para o controle 
prévio coloca o Brasil nesta esteira das boas práticas internacionais. 
 
Observando o Projeto de Lei sob o aspecto de suas vantagens, analisou tais vantagens sobre o 
prisma das autoridades e das empresas. Para as autoridades o Projeto de Lei sinaliza: 
 
i) Fomento à Cooperação Internacional 
ii) Sincronização de calendários 
iii) Troca de informações/análise (mercados relevantes, pressões concorrenciais, 

informações confidenciais) 
iv) Coordenação de remédios estruturais e comportamentais. 
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Já sob a ótica das empresas o Projeto de Lei indica: 
 

i) Maior previsibilidade 
ii) Maior segurança jurídica 
iii) Maior eficiência e economia 
iv) Melhor gestão e planejamento.  
 
Assim como já mencionado por outros participantes do debate, Dr. Paulo comentou sobre os 
desafios do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência com a aplicação da nova lei. Entre 
eles está a reestruturação interna e aumento de equipe; prazos curtos, sob pena de aprovação 
automática sem restrições; análise substancial prévia (antes da implementação e dos seus 
efeitos) e o diálogo com autoridades estrangeiras durante análises de uma mesma 
concentração (em particular, informações confidenciais).  
 
Concluiu sua exposição reforçando que a adoção do controle prévio dos atos de concentração 
no Brasil converge com Best Practices internacionais, reforça a cooperação internacional. 
Além disso, gera segurança jurídica para o próprio SBDC, para as empresas e o país, 
sobretudo pela atração de investimentos produtivos.  

 
Para o início dos debates com questionamentos, os debatedores apontaram ressalvas para duas 
grandes mudanças decorrentes do novo projeto: 
 
Pensando na contratação dos servidores públicos, que se dá por meio de concurso público, o 
que é bastante moroso, há uma dificuldade de contratação de 200 técnicos, o CADE vai estar 
estruturado daqui a 181 dias para fazer a análise prévia? 
 
A SDE, na maioria das vezes, endossa o parecer da SEAE e todo o trabalho é feito pela 
SEAE. O projeto prevê a saída da SEAE, como será feito este trabalho? 

 
Respostas: Dr. Diogo: O que se tem feito é tentar trabalhar com o apoio do CADE e numa 
conversa institucional, “limpar um pouco a casa” e identificar os processos administrativos e 
averiguações preliminares não julgadas para, até lá, cumprir os procedimentos porque quando 
a lei vier uma boa parte dos técnicos estará focada na análise prévia. 
 
Outro esforço é criar uma inteligência de mercados (IPEA, contratação de consultores via 
PNUD). O conhecimento do mercado deverá estar internalizado. 
 
Por outro lado, existe um treinamento dos técnicos e a ideia é difundir o conhecimento dos 5 
entre os outros 30 para que estejam todos preparados quando a demanda vier. 
 
Respostas Dr. Paulo: Desafio é reforçado, piorado, por um dos pontos que está pendente de 
chancela do Senado que é o valor das duas travas, a alteração do patamar de 400 milhões de 
reais de faturamento para 1 bilhão de reais, e a sua relação com o prazo em que será feita a 
análise prévia, porque com esta definição o sistema poderia estar se preparando para se 
adequar à demanda. A mudança da trava vai influenciar positivamente ou negativamente a 
quantidade de notificações e a estruturação do órgão. 
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Questão: A majoração do critério de faturamento de 400 milhões para 1 bilhão, afeta as 
empresas de forma significativa e o instituto da concorrência de forma muito importante. 
 
Esse critério de 1 bilhão está muito acima de muitos critérios de notificação de países com 
PIB muito maior que o Brasil, sendo que de 2004 a 2011 (informação no sítio do CADE) a 
taxa de intervenção do CADE nos atos de concentração que foram levados a seu 
conhecimento é de 6,27%. Nos EUA (1994 a 2008) a intervenção foi de 1,7%. 
 
É importante que se reconheça alguns institutos que somam de forma benéfica para o nosso 
sistema e o sistema de notificações prévias da  União Européia. Quando se tem uma operação 
é levado um memorando à Comunidade Européia e é levada uma pré-minuta da notificação, 
isso permite às empresas e autoridade dialogar as informações, preocupações que possam ser 
trazidas e quais os remédios que podem ser utilizados e negociados para se adequar aquela 
notificação de uma forma correta e, principalmente, a questão do prazo. Para que se cumpra 
esse prazo é necessário discussão e que eventuais remédios já sejam trazidos a mesa para 
eventual notificação. 
 
Resposta Dr. Marcos: Enquanto a lei não for aprovada, há esperança de alteração de alguns 
pontos. Nós temos uma taxa de intervenção quase 7 vezes maior que a dos EUA. O 
incremento é importante, ajuda, se o processo de análise puder ser um processo com 
participação ativa do administrado, ele só tem a ganhar, é possível identificar mais 
rapidamente um problema competitivo que demande intervenção, é possível desenhar com 
maior grau de eficácia a intervenção. 
 
Existe em qualquer jurisdição uma simetria muito grande entre, as empresas fusionadas e o 
remédio a que se aplica pela autoridade antitruste.  
 
O diálogo com os interessados e a tentativa de encontrar soluções conjuntas aos problemas 
que são identificados, incentiva o órgão antitruste de implementar soluções que eles 
consideram e eventualmente são uma modificação no Zero. O problema é que a notificação a 
posteriori não produz incentivo nenhum para isso, pelo contrário, é em desfavor do ato. 
 
Ademais, na medida em que o tempo passa teoricamente pode ficar mais difícil uma 
intervenção, fatorque a empresa pode usar como argumento. Tudo isso, o sistema de controle 
prévio em tese viria a resolver, produziria os estímulos adequados para maior interação. 
 
Questão: Vai dar para fazer em 120 dias?  
 
Resposta: Dr. Marcos: Depende da estrutura. Esse é o ponto mais importante hoje. Não são os 
normativos, não é a reforma do Regimento Interno, isso a gente resolve com inteligência. O 
que a reforma não faz é criar gente, prédio, computador, escâner etc. O que mais aflige é a 
estrutura que dê suporte às mudanças.  
 
Por fim, quanto ao intervencionismo no CADE, o Conselheiro disse não acreditar que seja tão 
superior aos seus pares,  mas sim que o que ocorre são notificações de pequeno impacto. 
 
Terminado o debate, foi aberto espaço para perguntas do público, quando foi questionado o 
seguinte: 
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Como será a citação para constituir o pólo passivo na conduta? 
 
Respostas Dr. Diogo: A SDE tem instruções muito claras sobre quem deve ir para o pólo 
passivo. Pessoas físicas com possibilidade concreta de influenciar na conduta. Não é porque é 
citado que ele será condenado, ele vai se defender. É necessário que haja evidências concretas 
de alguma conduta que possa ter efeito anticompetitivo. 
 
Como a autoridade interpreta de fato, não pode exagerar que todo mundo que tem algum 
contato seja colocado no pólo passivo, o presidente da empresa pode se defender dizendo que 
foi copiado no email, mas se ele foi copiado é porque sabia de alguma coisa e ele tem poder 
de agir porque é presidente. 
 
O bom de ser investigador submetido ao tribunal é que ele aprende com o Tribunal como deve 
ser feita materialmente a investigação. 

 
Dr. Marcos: O que a realidade nos diz é que é muito mais comum encontrar alguém da SDE 
tentando correr atrás de alguém que sumiu no mundo do que encontrar uma empresa que foi 
condenada porque recebeu fax em português recebido em Oslo. 
 
A regra continua sendo basicamente a intimação pessoal, no que diz respeito à pessoa 
estrangeira que não está estabelecido aqui, mas tem negócios aqui, é obrigado ter inscrição no 
Brasil em razão do CNPJ e com isso ter representante legal. 
 
A maior dificuldade é encontrar pessoa física situado no exterior e que desapareceu e que 
ainda não há acordo de cooperação. 
 
Se não está no Brasil, não tem filial no Brasil, não tem nada no Brasil não será punida na sua 
jurisdição porque é decisão administrativa do Brasil e que dificilmente será cumprida na outra 
jurisdição.  
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ANTITRUST POLICY IN BRAZIL:  

THE CHANGES AND CHALLENGES OF THE NEW ANTITRUST LAW 
 

Gustavo Flausino Coelho113 and Ricardo Mafra114 
Abstract 
 
The New Antitrust Law will implement several changes to the Brazilian Antitrust System, 
modifying the institutional framework in force since 1994. The great challenges must be 
surpassed in order to achieve the improvements that the New Antitrust Law intends to 
introduce. Thus, the essay presents this new scenario. 

 
 
 
 

1. INTRODUCTION 
 

On December 1st, 2011, the Law no. 12,529/2011 (“New Antitrust Law”) was 
published in the Brazilian Official Gazette. The New Antitrust Law introduces several 
changes to the antitrust practice in Brazil. The most relevant modifications are related to: (i) 
the Administrative Council for Economic Defense (“CADE”)’s structural organization; (ii) 
the procedures in connection with investigation of anticompetitive acts; (iii) the procedures in 
connection with antitrust review; (iv) the new thresholds for obligatory notification and 
administrative fines for anticompetitive acts; and (v) the agreements between the parties and 
CADE. 
 
2. CADE’S NEWSTRUCTURE ORGANIZATION 
 

According to Law no. 8,884/1994, the former antitrust law, the Brazilian Antitrust 
System was formed by three authorities: (i) CADE; (ii) the Secretariat of Economic Law, of 
the Ministry of Justice (“SDE”); and (iii) the Secretariat for Economic Monitoring, of the 
Ministry of Finance (“SEAE”). The two Secretariats were responsible for the issuance of non-
binding opinions to CADE, which was the responsible authority for rendering the final 
decision. This complex organization, however, was subject to criticism by specialized lawyers 
and economists, and even by some of CADE’s Commissioners, since it caused inefficiency 
and, consequently, delay in the antitrust analysis. 

 
According to the New Antitrust Law, current SDE and CADE will merge into the 

new CADE. The new CADE will be formed by the following bodies: (i) the General-
Superintendence, which will analyze and issue decisions on antitrust investigations and 
review proceedings; (ii) the Administrative Tribunal of Economic Defense (“Tribunal”), 
CADE’s ultimate instance; and (iii) the Department of Economic Studies (“DEE”), 
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responsible for the issuance of economic studies to assist the General Superintendence and the 
Tribunal. SEAE, in its turn, will continue to exist, but its activities will be related solely to 
competition advocacy. The economic analysis on antitrust review proceedings that was 
performed by SEAE will be transferred to CADE. 
 
2.1. The Tribunal 

 
The composition of the Tribunal did not change in comparison to CADE’s formation 

under the Law no. 8,884/1994, i.e., it will continue to be formed by 6 (six) Commissioners 
and 1 (one) Chairman. Each member of the Tribunal will be appointed by Brazil’s President 
and approved by the Senate, for a 4 (four) years term. The Commissioner’s term established 
by the Law no. 8,884/1994 was of 2 (two) years, renewable for another 2 (two) years, which 
usually raised issues related to the change of Commissioners during antitrust investigations 
and review proceedings. These changes frequently caused delays, since most new 
Commissioners used to review the analysis of their predecessors. Additionally, these changes 
often caused abrupt modifications in CADE’s case law. Now, with the extended term, the 
issues related to changes in CADE’s composition are expected to be surpassed. 

 
The Tribunal is the highest instance in CADE’s structure and its prerogatives are 

similar to an appeal court. For example, it will be responsible for: (i) rendering the final 
judgment in antitrust investigations and antitrust review proceedings decided by the General-
Superintendence; (ii) approving commitment agreements with parties; and (iii) analyzing 
preliminary measures adopted by the General-Superintendent or the Reporting-
Commissioner. Additionally, the Tribunal can order measures to achieve its objectives, such 
as to request: (i) the adoption of effective measures by other entities of the government in 
order to enforce the New Antitrust Law; (ii) the reports, analysis and diligences to specialized 
firms and determine the fees to be paid; and (iii) any entity of the government, individuals and 
companies to provide information in connection with antitrust cases. 
 
2.2. The General-Superintendence 
 

The General-Superintendence is formed by: (i) 1 (one) General-Superintendent; and 
(ii) 2 (two) Assistant-Superintendents. The General-Superintendent will be appointed by 
Brazil’s President for a 2 (two) years term, renewable for another 2 (two) years, and approved 
by the Senate. The two Assistant-Superintendents will be appointed by the General-
Superintendent. 

 
The General-Superintendence will concentrate most of the powers previously held by 

SEAE and SDE, granting him broad powers to monitor, investigate, prosecute and render 
decisions in connection with imposition of fines upon defendants and merger clearance. 
Among the several measures that the General-Superintendence is allowed to adopt, the most 
relevant are: (i) to monitor commercial practices and request information to companies in 
order to avoid anticompetitive acts; (ii) to initiate administrative investigations; (iii) to dismiss 
administrative investigations in case of lack of evidence; (iv) to file, analyze and issue 
decisions in administrative proceedings related to anticompetitive practices; (v) to analyze 
and render decision in antitrust review proceedings; (vi) to suggest the signing of agreements 
between the parties and CADE; (vii) to adopt preliminary measures in order to cease 
anticompetitive practices; and (viii) to adopt judicial measures to enforce CADE’s decisions. 
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The General-Superintendence also has some of the inquiring powers exercised by 
SDE under the Law no. 8,884/1994, such as: (i) to request search and seizure warrants in 
Courts; (ii) to require documents from third parties and entities of the government; (iii) to 
request information from companies and individuals; and (iv) to represent CADE in the 
signing of leniency agreements with defendants. 
 
2.3. The DEE 
 

The DEE is responsible for issuing economic opinions by its own initiative or by the 
Tribunal’s or the General-Superintendent’s request. This body was created by CADE’s 
Resolution no. 53/2009, with the purpose to assist CADE in the economic aspects of its 
decisions. However, under the New Antitrust Law, DEE will probably play a more important 
role, as its economist in charge will be recommended by the Minister of Justice and appointed 
by Brazil’s President. Therefore, its team is likely to grow significantly. 
 
2.4. The new role of SEAE 
 

SEAE will continue to be part of SBDC, although the most relevant powers that were 
previously held by the Secretariat will be transferred to CADE. SEAE’s role will be limited to 
competition advocacy before regulatory agencies and government entities. 

 
3. THE ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS 

 
3.1. Overview 
 

The New Antitrust Law establishes 6 (six) types of administrative proceedings: (i) 
administrative procedure to prepare the administrative investigation (“Administrative 
Procedure”); (ii) administrative investigation of anticompetitive practices (“Administrative 
Investigation”); (iii) administrative proceeding against anticompetitive practices 
(“Administrative Proceeding”); (iv) administrative proceeding for antitrust review (“Antitrust 
Review Proceeding”); (v) administrative procedure to investigate non-notified transactions; 
and (vi) administrative proceedings to impose incidental fines. 
 
3.2. Prosecution of anticompetitive acts 
 

Under the Law no. 8,884/1994, the administrative proceedings and investigations in 
connection with anticompetitive practices were carried out by SDE. At the end of its analysis, 
SDE would issue a non-binding opinion to CADE, which would render the final decision. 

 
Considering the merger of CADE-SDE, the tasks once performed by the Secretariat 

are now under the responsibility of the General-Superintendence. In this sense, the General 
Superintendence is responsible for: (i) the initiation of an Administrative Procedure; (ii) the 
initiation of Administrative Investigation, if it considers that there is enough evidence of an 
unlawful practice; and (iii) the filing of Administrative Proceeding. 

 
Unlike SDE, the General-Superintendence is a decision-making body. It will issue 

decisions to dismiss Administrative Investigations or Administrative Proceedings and will 
also decide for the imposition of fines in case of condemnation in Administrative 
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Proceedings. Notwithstanding, in both cases, i.e., dismissal and condemnation, the General-
Superintendence’s decisions are still subject to the Tribunal’s final decision. 

 
The administrative proceeding to impose incidental fines is a new type of 

administrative proceeding that did not exist under the Law no. 8,884/1994. Although it is still 
uncertain what type of circumstances will be discussed in this new proceeding, it will 
probably be related to procedural issues, such as the provision of wrongful information by 
parties. 
 
3.3. Antitrust Review Proceeding 
 

The Antitrust Review Proceeding before the New Antitrust Law required the 
coordination of the three bodies of the SBDC – SDE, SEAE and CADE. The analysis was 
made by SEAE, which would issue a non-binding opinion. This non-binding opinion would 
subsequently be signed by SDE, and just then be sent to CADE for the final decision. 

 
As per the New Antitrust Law, the Antitrust Review Proceeding will now be carried 

out by the General-Superintendence, which will analyze the transaction and issue a decision. 
In this sense, the General-Superintendence can: (i) approve the transaction without restriction; 
(ii) approve the transaction with restriction; (iii) disapprove the transaction; or (iv) decide that 
it is not able to assess the effects produced in the market. 

 
In case of approval of the transaction without restrictions, the General-

Superintendence’s decision will not be revised by the Tribunal and, therefore, will be 
CADE’s final decision. 

 
Notwithstanding, if any of the Commissioners disagrees with the General-

Superintendence decision, he can request its revision by the Tribunal. Additionally, third 
parties can challenge the decision of approval without restrictions. Otherwise, in case of any 
restriction, disapproval or inconclusive decision, the General-Superintendence’s decision will 
be subject to the Tribunal’s judgment. 

 
The administrative procedure to investigate non-notified transactions, in its turn, 

already existed under the Law no. 8,884/1994, but was carried out by SDE. As per the New 
Antitrust Law, it will be carried out by the General-Superintendence. 
 
3.4. Premerger notification 
 

Considered as the most important achievement of the New Antitrust Law, CADE’s 
approval is now a precedent condition for the implementation of transactions. Although the 
New Antitrust Law, as approved by the National Congress, set forth a maximum period of 
analysis, after which the transaction would be considered automatically approved, this 
disposition was vetoed by Brazil’s President. 

 
4. NEW THRESHOLDS AND FINES 
 

According to the Law no. 8,884/1994, companies had the obligation of notify 
transaction to the SBDC if: (i) one of the economic groups involved in the transaction had 
gross turnover of at least R$400 million in the last financial year; or (ii) market share resultant 
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from the transaction of at least 20%. The New Antitrust Law did not establish any criteria of 
market share, and the thresholds for the notification of transactions are solely related to the 
gross revenue of the groups involved. The new thresholds are: (i) one of the economic groups 
involved in the transaction had gross turnover of at least R$400 million in the last financial 
year; and (ii) one of the economic groups involved in the transaction had gross turnover of at 
least R$30 million in the last financial year. These values, however, can be updated, at the 
request of the Tribunal, by joint ordinance of the Ministry of Finance and Ministry of Justice 
(a new possibility). 

 
As for the fines to be imposed in administrative proceedings, the Law no. 8,884/1994 

established the following fines: (i) for companies, 1% to 30% of the economic group gross 
revenue in the last financial year before the filing of the proceeding; and (ii) for individuals, 
from 10% a 50% of the fine imposed to the company. The New Antitrust Law, in its turn, sets 
forth similar penalties, although with a different base for calculation. In this sense, the new 
fines will be: (i) for companies, 0.1% to 20% of the economic group gross revenue in the last 
financial year, registered in the market sector where the anticompetitive act occurred; (ii) for 
individuals, 1% to 20% of the fine imposed to the company. 

 
5. COMMITMENT AGREEMENTS 
 

Similarly to the Law no. 8,884/1994, the New Antitrust Law establishes 3 (three) 
types of agreement between the parties and CADE: (i) the performance commitment 
agreement, used to remedy mergers with possible anticompetitive effects; (ii) the cease and 
desist commitment, executed between CADE and the parties in anticompetitive practices 
investigation; and (iii) the leniency agreement. 

 
The New Antitrust Law sets forth slight differences in comparison to the Law no. 

8,884/1994 related to these agreements. For example, the New Antitrust Law clearly sets forth 
the extent of the benefits of the leniency agreement for criminal persecution purposes, which 
is a great achievement. The performance commitment agreement and the cease and desist 
commitment did not suffer substantial changes by the New Antitrust Law.  

 
6. CHALLENGES FOR THE NEW LAW 
 

There will probably be several challenges in the implementation of the New Antitrust 
Law and the new procedures and institutional organization it sets forth. However, it is 
possible to highlight some relevant difficulties that may be faced by the Brazilian antitrust 
authorities. 

 
The first of them is the need for a reasonable term of analysis in Antitrust Review 

Proceedings. Although the disposition that imposed a maximum term for analysis was vetoed 
by Brazil’s President, it is a fact that the New Antitrust Law has as one of its main goals to 
provide a more expedite antitrust clearance for transactions. Additionally, besides the 
rendering of decisions in an expedite manner, CADE is also expected to render more 
technical and sophisticated decisions. 

 
Another great challenge that will be faced by CADE is the definition of “market 

sector” for the purposes of assessment of antitrust fines. It is not yet clear how the expression 
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“market sector” will be interpreted by CADE. This interpretation will directly influence on 
the weight of the fines that will be applied to anticompetitive practices. 

 
Finally, the great concentration of tasks under the responsibility of the General-

Superintendence can also raise issues. The General-Superintendence will be granted with 
most of the SDE’s and SEAE’s powers, acting in Administrative Procedures, Administrative 
Investigations, Administrative Proceedings and Antitrust Review Proceedings. CADE must 
avoid that this great concentration of powers does not result in delays of antitrust analysis. 

 
7. CONCLUSION 
 

The New Antitrust Law introduces several changes to the Brazilian legal framework 
in connection with the competition policy. These changes aims mainly to expedite and 
improve CADE’s decisions and enhance efficiency in the analysis of cases by merging SDE 
into CADE, as well as transferring SEAE’s responsibilities to the new super-agency. With 
these modifications, CADE intends to make Brazil’s enforcement of antitrust law a global 
reference.  

 
Notwithstanding, the Brazilian antitrust authorities will face several challenges in 

implementing the New Antitrust Law. The way they will respond to these challenges may 
define the successfulness of the New Antitrust Law. 

 
The New Antitrust Law will be considered in force 180 (one hundred eighty) days as 

of December 1st, 2011 (publication date). 
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¿ANTAGONISMO O COMPLEMENTARIEDAD? UNA BREVE APROXIMACION A LA 
COMPLEJA Y POCO ESTUDIADA RELACION ENTRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y 
DERECHO DE LA COMPETENCIA 
Por Maximiliano Marzetti (BLC30 – extra  Enero 2012)  
 
1 bis – ALBANIA: 
COMPETITION LAW AND POLICY: PERSPECTIVES OF APPROXIMATION TO EU 
COMPETITION LAW 
Por: Teuta Disani (Boletín n°24, p.4) 
 
REVIEW OF ANTITRUST: APPLICATION AUTHORITY 
By: Jetlir Meçi (Boletín n°25, p.4) 
 
2 - BRASIL: 
 
A ATUAL ATUAÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA 
ECONÔMICA - CADE NO BRASILPor: Walter Douglas Stuber y Lionel Pimentel 
Nobre (Boletín n° 2, p. 9) 
 
COMPETITION POLICY IN BRAZIL AND MERCOSUR: ASPECTS OF THE RECENT 
EXPERIENCE 
Por: Gesner Oliveira (Boletín N° 3, p. 20) 
 
AS AGÊNCIAS EXECUTIVAS E O CONTROLE DA CONCORRÊNCIA 
Por: Walter Douglas Stuber e Flávio Augusto Dadalto Armani (Boletín n° 3, p. 41) 
 
BREVES NOTAS SOBRE A POSIÇÃO DOMINANTE E SEU ABUSO 
Por: Paula A. Forgioni (Boletín n° 3, p. 48) 
 
RESTRIÇÃO À CONCORRÊNCIA, AUTORIZAÇÃO LEGAL E SEUS LIMITES. LEI Nº 
8.884, DE 1994 E LEI N° 6.729, 1.979 (“LEI FERRARI”) 
Por: Paula Forgioni e Eros Roberto Grau (Boletín n° 5, p. 3) 
 
FIXAÇÃO DE PREÇOS DE REVENDA  
Por: Alexandre Gheventer (Boletín n° 5, p. 15) 
 
DA CONCORRÊNCIA DESLEAL : O DUMPING E GLOBALIZAÇÃO 
Por: Eliane Maria Octaviano Martins y Lauro Mens de Mello (Boletín n° 5, p. 29) 
 
O CADE, AS FUSÕES E AS MUDANÇAS DA SUPER 5 
Por: Gesner Oliveira (Boletín n° 5, p. 39) 
 
DEFESA DA LIVRE CONCORRÊNCIA NO BRASIL: TENDÊNCIAS RECENTES E 
DESAFIOS À FRENTE 
Por: Gesner Oliveira (Boletín n° 6, p. 3) 
 
DOING BUSINESS IN BRAZIL WITH THE NEW COMPETITION LAW FRAMEWORK  
Por: Lucia Helena Salgado (Boletín n° 6, p. 10) 
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A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A DEFESA DA ORDEM 
ECONÔMICA 
Por: Walter D. Stuber, Noemia Mayumi Fukugauti e Flávio A. D. Armani (Boletín n° 6, p. 
13) 
 
TARIFA DE TRANSPORTES AÉREOS: UMA ABORDAGEM JURÍDICA DO EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO DOS CONTRATOS DE PERMISSÃO 
Por: Antonio Fonseca (Boletín n° 6, p. 19) 
 
“JOINT VENTURES” E DEFESA DA CONCORRÊNCIA NO BRASIL 
Por: Alfredo Lupatelli Jr e Eliane Maria Octaviano Martins (Boletín n° 6, p. 29) 
 
GUIA PARA ANÁLISE ECONÔMICA DE ATOS DE CONCENTRAÇÃO 
Por: Paulo Corrêa e Márcia Prates (Boletín n° 7, p. 29) 
 
DIREITO COMUNITÁRIO DA CONCORRÊNCIA. PERSPECTIVAS PARA O MERCOSUL 
Por: Maria Cecilia de Andrade Santos (Boletín n° 7, p. 47) 
 
A ATUAÇÃO DO CADE NO BRASIL FRENTE AO PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO 
Por: José Gabriel Assis de Almeida (Boletín n° 7, p. 75) 
 
PAPEL DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS E SISTEMA JUDICIAL 
Por: Antonio Fonseca (Boletín n° 8, p. 37) 
 
RECENT TRENDS AND PROSPECTS FOR BRAZILIAN ANTITRUST 
Por: Gesner Oliveira (Boletín n° 9, p. 16) 
 
O SISTEMA BRASILEIRO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA E AS GARANTIAS 
INDIVIDUAIS 
Por: Gerardo Figueiredo Junior (Boletín n° 9, p.24) 

LAW AND POLICY TOWARDS VERTICAL RESTRAINTS OF TRADE: THE CASE OF 
BRAZIL 
Por: Leonardo Rocha e Silva (Boletín n° 9, p.26) 

PROPOSTAS RUMO À EFICÁCIA DA APLICAÇÃO DE LEI DE DEFESA DA 
CONCORRÊNCIA EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES DE CONCENTRAÇÃO DE 
EMPRESAS NO BRASIL 
Por: Maria Cecilia Andrade Santos (Boletín n° 9, p.42) 

COMPETITION AND DEVELOPMENT IN THE NINETIES DREAMS, FRUSTRATIONS 
AND CHALLENGES AHEAD 
Por: Lucia Helena Salgado (Boletín n° 10, p. 53) 
 
COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVS) PARA 

MONITORAR EVOLUÇÃO DE PREÇOS FACE À ATUAL LEGISLAÇÃO 

CONCORRENCIAL BRASILEIRA 

Por: Gerardo Figueiredo Junior e Fabrizio Domingos Costa Ferreira (Boletín n° 11, p. 17) 
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MERCOSUL E A LIBERDADE DE CONCORRÊNCIA 
Por: Augusto Jaeger Junior (Boletín n° 11, p. 25) 
 
ALTERAÇÕES RECENTES NA LEGISLAÇÃO DEFESA DA CONCORRÊNCIA NO 
BRASIL 
Por: Bolívar Moura Rocha e Márcia Prates Tavares (Boletín n° 11, p. 32) 
 
ASPECTS OF COMPETITION POLICY IN MERCOSUR  
Por: Gesner Oliveira (Boletín n° 11, p. 37) 
 
DEFESA DA CONCORRÊNCIA GLOBAL 
Por: Gesner Oliveira (Boletín n° 11, p. 42) 
 
A DEFESA DA CONCORRÊNCIA NO MERCOSUL E O PROTOCOLO DE FORTALEZA 
Por: Maria Cecília Andrade (Boletín n° 12, p. 47) 
 
IMPLICATIONS OF ENHANCED PRICE TRANSPARENCY FOR COMPETITION 
POLICY IN BRAZIL 
Por: Paulo Corrêa e Frederico Guanais (Boletín n° 12, p. 52) 
 
O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS NO MARCO REGULATÓRIO 
DAS TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL 
Por: Ana Lucia Palhano Leal (Boletín n° 12, p. 58) 
 
MERGER REVIEW IN A DEVELOPING COUNTRY: A COMPARATIVE STUDY 
Por: Mariana Tavares de Araujo (Boletín n° 12, p. 68) 
 
ANTIDUMPING NO MERCOSUL: O QUARTO LAUDO ARBITRAL 
Por: Alf Baars e Rafael Tiago Juk Benke (Boletín n° 13, p. 24) 
 
PARA UMA QUINTA LIBERDADE ECONÔMICA FUNDAMENTAL 
Por: Augusto Jaeger Junior (Boletín n° 13, p. 38) 
 
COMPETIVIDADE EMPRESARIAL E MERCOSUL 
Por: Eliane Maria Octaviano Martins (Boletín n° 13, p. 50) 
 
DEFESA DA CONCORRÊNCIA: QUESTÕES CONTROVERTIDAS DA LEI Nº 10.149, 
DE 2000 
Por: Antonio Fonseca (Boletín n° 13, p. 72) 
 
IMPORTAÇÃO PARALELA DE MEDICAMENTOS 
Por: Antonio Fonseca (Boletín n° 13, p. 78) 
 
A POLÍTICA DA CONCORRÊNCIA E A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO 
Por: Maria Cecília Andrade (Boletín n° 14, p. 47) 

AQUISIÇÃO DE ATIVO INDUSTRIAL SITUADO NO EXTERIOR - Exame dos efeitos à 
luz da Lei nº 8.884/94 
Por: Antonio Fonseca (Boletín n° 15, p. 43) 
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MERGER CONTROL IN BRAZIL 
By: Mauro Grinberg (Boletín n° 15, p. 48) 

“O NOVO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO E A REORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS” 
Por: Augusto Jaeger Junior (Boletín n° 15, p. 50) 

THE INTERACTION BETWEEN TRADE AND COMPETITION POLICIES: TOWARDS 
THE PROCESS OF TRADE LIBERALISATION AND GLOBAL COMPETITION RULES 
Por: Danielle S. Borgholm (Boletín n° 16, p. 47) 
 
A INTEGRAÇÃO DO MERCADO COMUM E A DEFESA DA CONCORRÊNCIA: O 
EXEMPLO EUROPEU 
Por: Karla Christina Martins Borges (Boletín n° 16, p. 66) 
 
COMPETITION ADVOCACY IN BRAZIL – RECENT DEVELOPMENTS 
Por: Claudio Monteiro Considera e Mariana Tavares de Araújo (Boletín n° 16, p. 72) 
 
O DUMPING NO MUNDO GLOBALIZADO 
Por: Tiago Jundi Pinheiro e Paloma  Pestana Ramos (Boletín n° 16, p. 79) 
 
COMPETITION LAW IN MERCOSUR: RECENT DEVELOPMENTS 
Por: Maria Cecília Andrade (Boletín n° 17, p. 11) 
 
INCUMBENTS, NEW ENTRANTS, UNBUNDLING AND COMPETITION: 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE BRAZILIAN CASE 
Por: Cyntia Souza de Menezes (Boletín n° 17, p. 15) 
 
A DIMENSÃO POLÍTICA DA REGULAÇÃO ANTITRUSTE 
Por: Alexandre Gheventer .(Boletín n° 18, p. 24) 
 
THE STANDING OF THE COMPETITION ADMINISTRATIVE AUTHORITIES - THE 
JUDICIARY IN BRAZIL 
Por: Carlos Ragazzo .(Boletín n° 18, p. 37) 
 
A RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES PERANTE A LEI DE DEFESA DA 
CONCORRÊNCIA E O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE INFRAÇÕES À ORDEM 
ECONÔMICA – “ISO ANTITRUSTE” 
Por: Maria Cecília Andrade, Caroline S. Vieira e Ricardo F. Pastore (Boletín n° 19, p. 57) 

CONDITIONS IMPOSED BY THE CADE TO THE CLEARANCE OF MERGERS: A 
MISTAKEN PARADIGM 
By: José Inácio Gonzaga Franceschini (Boletín n° 19, p. 61) 

2004, UM ANO DE REFORMAS NA COMUNIDADE EUROPÉIA: A REFORMA DO 
REGULAMENTO N. 17/1962 PELO DE N. 1/2003 
Por: Augusto Jaeger Júnior (Boletín n° 19, p. 69) 

O CAPÍTULO SOBRE POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA DO ACORDO ALCA:  
PRIMEIRAS REFLEXÕES. 
Por: Frederico do Valle Magalhães Marques (Boletín n° 19, p. 84) 

AN ANALYSIS OF THE NEGOTIATIONS FOR AN INTER- REGIONAL ASSOCIATION 
AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND MERCOSUR  
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Por: Patricia Pioner (Boletín n° 19, p. 97) 
 
CADE: TENTATIVAS DE ADEQUAÇÃO DO MARCO LEGAL CONCORRENCIAL 
BRASILEIRO 
Por Bruno De Luca Drago (Boletín n° 20, p. 10) 

 
O PROCESSO DE FLEXIBILIZAÇÃO E AS FUSÕES E ACORDOS DE COOPERAÇÃO 
NO MERCADO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS 
Por: Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo (Boletín n° 20, p. 16) 

 
NEW TRENDS IN MERGER ANALYSIS IN BRAZIL AND ABROAD 
Por: Lucia Helena Salgado (Boletín n° 20, p. 33) 
 
LENIENCY POLICIES IN BRAZIL 
By Pedro de Abreu e Lima Florêncio (Boletín n° 21, p26 ) 
 
LENIENCY IN SOUTH AMERICA: MAKING BRASILIANS BLOW THE WHISTLE 
By: Adriana Franco Giannini (Boletín n° 21, p.34 ) 
 
ADVOCACIA DA CONCORRÊNCIA E A REMOÇÃO DE REGULAÇÕES 

ANTICOMPETITIVAS 
Por: Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo (Boletin n° 23 p. 4) 
ACORDOS EM INVESTIGAÇÕES DE CARTEL INOVACOES BRASILEIRAS E A EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL 
Por: Adriana Franco Gianini (Boletin n° 23 p. 18) 
 
DEFESA DA CONCORRÊNCIA NO MERCOSUL: ENTRAVES E SOLUÇÕES 
NORMATIVAS 
Por: Murilo Otávio Lubambo de Melo (Boletin n° 23 p. 20) 
 
ROMA E ASSUNÇÃO E O SUFRÁGIO À LIVRE CONCORRÊNCIA 
Por: Gisela Biacchi Emanuelli   (Boletin n° 23 p. 38) 
 
LA DECISIÓN DEL CADE EN EL CARTEL DE LAS EMPRESAS DE VIGILANCIA 
Por: Murilo Otávio Lubambo de Melo (Boletín n°24, p.19) 
 
IMPACTOS DA CONVERGÊNCIA TECNOLÓGICA SOBRE A COMPETIÇÃO NOS 
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Por: Gesner Oliveira, Ernesto Guedes, Denise de Pasqual, Adriano Pitoli e Bruno 
Oliva  
(Boletín n°25, p.18) 
 
THE EFFECTS OF INTERNATIONAL CARTEL ENFORCEMENT  
By Bruno Drago (Boletín n°25, p.33) 
 
WHAT LIES AHEAD FOR BRAZIL'S ANTI-CARTEL ENFORCEMENT? 
By Ms Ana Paula Martinez  (BLC n° 26, p 23) 
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NOVIDADES NA REGULAMENTAÇÃO DAS AJUDAS PÚBLICAS NO DIREITO 
COMUNITÁRIO DA CONCORRÊNCIA 
Por Augusto Jaeger Junior y Carl Friedrich Nordmeier (BLC n° 26, 31) 
 
RELATÓRIO SOBRE A 8ª CONFERÊNCIA ANUAL DA ICN: PERSPECTIVA 
BRASILEIRA 
Por Ms Maria Cecília Andrade  (BLC n° 26, p 50 ) 
 
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO DE COOPERAÇÃO 
CADE-SED-SEAE / DGCOMP  (BLC n° 26,p 57 ) 
 
A REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA BRASILEIRO DE DEFESA DA 
CONCORRÊNCIA PROJETO DE LEI nº 6 / 2009 
Por Maria Cecília Andrade y Adriana Rocha Cordeiro (Boletín n° 27, p  27 ) 
 
PROTOCOLO DE COOPERAçÃO TÉNICA SBDC-ACP (Boletín n° 27, p  34 ) 
 
ANTITRUST ACTIONS IN THE MINING SECTOR: EXPECTED DEVELOPMENTS 
By Leonardo Peres da Rocha e Silva & Ricardo Ferreira Pastore  (Boletín n° 27, p 37  ) 
 
ESENTIAL FACILITY DOCTRINE IN BTAZILIAN TELECOMMUNICATIONS 
SECTOR 
By José Antonio Batista de Moura Ziebarth & Gabriel Nascimento Pinto 
 
COMPETITION ADVOCACY: RECENT DEVELOPMENTS IN BRAZIL 
By José Antonio Batista de Moura Ziebarth . BLC28 extra – Junio 2011 
 
BLC 31 - BRASIL 
A 500ª sessão do Cadê 
Juliano Basile 
Efeitos do Novo Marco Legal da Defesa da Concorrência  em Operações Societárias.  
Bruno Por De Luca Drago 
Desafios e Consequências da Nova Lei de Defesa da Concorrência 
Elizabeth Farina e Fabiana Tito 
Análise de Poder de Compra no Mercado de Varejo de Bens Duráveis:Desafios para o Novo 
CADE.  
Mário Sérgio Rocha Gordilho Júnior 
Profissionalização do Antitruste: Realidade ou Miragem? 
Leopoldo Pagotto e Bruno Oliveira Maggi 
The new Brazilian Antitrust Law: beyond the basics 
Lucia Helena Salgado e Rafael Pinho de Morais 
Aspectos do controle de atos de concentração e da tutela do consumidor: cotejo entre as Leis 
8.884/1994 e 12.529/2011 
Andressa C. Schneider 
Introduction of pre-merger review system in Brazil: main changes and challenges.  
Renata Fonseca Zuccolo and Ana Bátia Glenk Ferreira 
Resenha - A Nova Lei de Defesa da Concorrência  
GEDC-Mack – 19 de setembro de 2011 
The Changes and Challenges of the new Antitrust Law 
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Gustavo Flausino Coelho and Ricardo Mafra 
BLC 31 - Brasil( paginas 8 à 108) 
 
2-bis BOLIVIA 
 
RÉGIMEN GENERAL DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA EN BOLIVIA 
Por Mauricio Ochoa Urioste (BLC n° 26, p 8 ) 
 
3 – COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 
DECISIÓN 608: NÓRMAS PARA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA LIBRE 
COMPETENCIA EN LA COMUNIDAD ANDINA  (Boletín n° 20, p.36) 

 
LA REFORMA DE LA NORMA DE COMPETENCIA EN LA COMUNIDAD 
ANDINA 
Por: Ramón García-Gallardo y Mª Dolores Domínguez Pérez  (Boletín n° 20, 
p.44 ) 
 
LA DECISON 608 DE LA CAN Y SUS IMPLICACIONES EN BOLIVIA 
Por: María Clara Lozano  (Boletín n° 21, p 43) 
 
 

4 - CHILE: 
EL RÉGIMEN DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN CHILE. BREVE 
ANÁLISIS. 
Por: Rodrigo León Urrutia (Boletín n° 15, p. 74) 

DECRETO Nº 511 Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción 
(Boletín n° 15, p. 82) 

INFORMACIÓN RELATIVA AL CAPÍTULO DE COMPETENCIA DEL ACUERDO DE 
ASOCIACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, DE 
UNA PARTE Y LA REPÚBLICA DE CHILE DE OTRA 
(Boletín n° 15, p. 94) 

LA CALIFICACIÓN DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA 
COMO CONDICIÓN DE LA LIBERTAD O REGULACIÓN DE TARIFAS DE 
TELECOMUNICACIONES 
Por: Francisco Agüero Vargas (Boletín n° 18, p. 40) 
 
COOPERACIÓN EN POLÍTICA DE COMPETENCIA Y ACUERDOS COMERCIALES 
BILATERALES EN ALC 
Por: Verónica Silva (Boletín n° 19, p. 107) 

NUEVOS ELEMENTOS PARA EL DEBATE SOBRE EL BIEN JURÍDICO LIBRE 
COMPETENCIA 
Por: Francisco Agüero Vargas (Boletín n° 19, p. 124) 
 
SISTEMA CHILENO DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA: ¿NECESIDAD DE 
REQUERIR AUTORIZACIÓN PREVIA PARA LA APROBACIÓN DE OPERACIONES 
DE CONCENTRACIÓN? 
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Por: Nicole Nehme (Boletín n° 21, p.51) 
 

LIMITE MAXIMO DEL EXPECTRO RADIOELÉCTRICO DEL CONCESIONARIO 
TELECOMUNICACIONES MOVILES - Decisión de la Corte Suprema  
Por Carla Bordoli  y Benjamín Mordoj  (BLC n° 26, p 60 ) 
 
BENEFICIOS DE EXENCIÓN Y REDUCCIÓN DE MULTAS  EN CASOS DE COLUSIÓN 
Guía Interna de la Fiscalía Nacional Económica  (BLC n° 26, p 70 ) 
 

4-bis - CHINA: 
CHINESE COMPETITION POLICY 
By Liu Yang (Boletín n° 22, p. 24) 
 
5 - COLOMBIA: 
 
EL DERECHO DE LA COMPETENCIA EN COLOMBIA 
Por: Margarita Alarcón Carrillo (Boletín n° 1, p. 6) 
 
EL ACCESO AL EXPEDIENTE 
Por: Margarita Alarcón Carrillo (Boletín n° 2, p. 17) 
 
SOBRE LAS LIMITACIONES DE LA LEY A LA LIBERTADECONÓMICA 
Por: Margarita Alarcón Carrillo (Boletín n° 3, p. 67) 
 
LA POLITICA DE COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LA COMUNIDAD 
ANDINA 
Por: Maria Clara Cabrera (Boletín n° 6, p. 49) 
 
ANULACIÓN DE LA NUEVA PROPUESTA PARA LAS FUSIONES EN COLOMBIA 
Por: Margarita Alarcón Carrillo (Boletín n° 8, p. 65) 
 
SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE LAS RESOLUCIONES ANTIDUMPING DE LA 
SECRETARÍA GENERAL COMUNIDAD ANDINA 
Por: Alejandro Prada Tamayo (Boletín n° 9, p. 62) 
 
GARANTÍAS  SUFICIENTES EN INVESTIGACIONES POR PRÁCTICAS 
COMERCIALES RESTRICTIVAS 
Por: Emilio José Archila Peñalosa (Boletín n° 10, p. 57) 
 
NUEVO BOLETIN DIGITAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
(Boletín n° 11, p. 44) 
 
EL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA COMPETENCIA Y 
LIBERALIZACION 
Por: Maria Clara Cabrera (Boletín n° 12, p. 91) 
 
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE COMPETENCIA  
Por: Margarita Alarcón (Boletín n° 14, p. 65) 
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CARTELES RESTRICTIVOS 
Por: Mauricio Velandia (Boletín n° 15, p. 97) 

FUSIONES Y CONCENTRACIONES EMPRESARIALES DENTRO DE LA LEY 
ANTIMONOPOLIO COLOMBIANA 
Por: Mauricio Velandia (Boletín n° 16, p. 85) 

COMPETENCIA DESLEAL Y SIGNOS DISTINTIVOS 
Por: Mauricio Velandia (Boletín n° 17, p. 33) 
 
EL OFRECIMIENTO DE GARANTÍAS EN EL DERECHO DE LA COMPETENCIA 
Por: Alfonso Miranda Londoño (Boletín n° 18, p. 49) 
 
LAS TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA - UN MERCADO 
COMPETITIVO 
Por: Maria Clara Cabrera  (Boletín n° 20, p. 54) 

 
PUBLICIDAD ENGAÑOSA: ANALISIS COMPARATIVO 
Por: Jorge Jaeckel Kovacs (Boletín n° 20, p.59) 
 
DERECHO DE LA COMPETENCIA, RÉGIMEN PRINCIPAL DENTRO DE LAS 
PRESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN 
Por Mauricio Velandia (Boletín n° 21, p.60) 
 
DEVELOPMENTS AND PERSPECTIVES IN COLOMBIAN COMPETITION LAW 
By Alfonso Miranda Londoño (Boletín n° 21, p. 70) 
 
PROPUESTAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA ANTE LOS JUECESCIVILES  
Por: Carlos Andrés Perilla Castro (Boletín n° 21, p. 78) 
 
UNA OPINION ACERCA DEL REGIMEN DE PROTECCION DEL CONSUMIDOR. 
ANALISIS ECONOMICO Y DE RESPONSABILIDAD 
Por: Mauricio Velandia (Boletín n° 22, p.32) 
 
ABUSO DE LA POSICIÓN DE DOMINIO 
Por: Dr. Mauricio Velandia (Boletin n° 23 p. 38) 
 
AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA Y SU RELACION CON EL DERECHO 
DE COMPETENCIA 
Por: Mauricio Velandia (Boletín n°24, p.25) 
 
 
LA NECESIDAD DE INSTAURAR EL  DÍA IBEROAMERICANO DE LA 
COMPETENCIA  
Por Margarita Alarcón Carrillo (Boletín n°25, p36 ) 
 
LA COMUNICAD ACADÉMICA Y LA DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCI: 
Base de propuesta 
Por Juan David Gutiérrez  (BLC n° 26, p 80  ) 
 
LEY No. 1340 DE " PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA”  (BLC n° 26, p 90  ) 
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RÉGIMEN DE COMPETENCIA EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES    
Por Mauricio Velandia (Boletín n° 27, p 41  ) 
 
DECRETO N° 2896 DE 5/8/2010 QUE REGLAMENTA ART.14  DE LEY 1340-2009 
(Boletín n° 27, p  49 ) 
DECRETO N° 2897 DE 5/8/2010 QUE REGLAMENTA ART. 7  DE LEY 1340-2009 
(Boletín n° 27, p 55  ) 
 
 
6 - COSTA RICA 
 
LEGISLACIÓN COSTARRICENSE EN MATERIA DE COMPETENCIA 
Por: Laura Dachner C., Pamela Sittenfeld H. y Uri Weinstok M. (Boletín n° 2, p. 20) 
 
EXPERIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LAS LEYES Y POLÍTICAS DE 
COMPETENCIA: EL CASO DE COSTA RICA 
Por: Pamela Sittenfeld (Boletín n° 4, p. 16) 
 
BOLETIN ESPECIALIZADO - EDICIÓN N° 34 
(Boletín n° 12, p. 93) 
 
LÍMITES CONSTITUCIONALES PARA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD  
ADMINISTRATIVA SANCIONADORA: EL CASO DE LA COMISIÓN PARA 
PROMOVER LA COMPETENCIA DE COSTA RICA 
Por: José Gerardo Martínez (Boletín n° 13, p. 86) 
 
BOLETIN ESPECIALIZADO 
(Boletín n° 14, p. 71) 
 
7 – ECUADOR 
 
EL PROCESO ECUATORIANO DEL PROYECYO DE LEY DE COMPETENCIA 
Por: Carola Chamorro (Boletín n° 15, p. 121) 
 
¿UNA POLÍTICA DE COMPETENCIA PARA LA REPÚBLICA DE ECUADOR?  
Por: Francisco Marcos (Boletín n° 21, p. 87) 
 

8 - EGYPT: 

COMPETITION LAW AND COMPETITION POLICY: WHAT DOES EGYPT REALLY 
NEED? 
Por: Ahmed Farouk Ghoneim (Boletín n° 17, p. 46) 

 

9 – EL SALVADOR 

DECRETO 528 – LEY DE COMPETENCIA   (Boletín n° 20, p.68) 
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LA POLITICA DE COMPETENCIA Y SU ROL EN LA UNION ADUANERA 
Por: Regina Vargas (Boletin n° 23 p. 81) 
 
LA REVISION DE LA LEY DE COMPETENCIA SALVADOREÑA 
Por: Douglas Umaña (Boletín n° 24, p.85) 
 
LA CONSTITUCIONALIDAD DEL REGISTRO POR ORDEN JUDICIAL Y DE LAS 
MEDIDAS CAUTELARES EN EL DERECHO DE COMPETENCIA 
Por: Aldo Enrique Cáder Camilot (Boletín n°24, p. 90) 
 
LAS DISPOSICIONES SOBRE COMPETENCIA DE LOS ACUERDOS COMERCIALES REGIONALES DESDE 
LA PERSPECTIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA  
Por: Celina Escolán Suay (Boletín n°25, p.39) 
 
“CARTELS”: A THREAT TO FREE MARKET  
Por: Celina Escolan Suay (Boletín n°25, p.49) 
 
10 - GUATEMALA: 
 
DE LA NECESIDAD IMPERANTE DE UNA LEGISLACIÓN DE COMPETENCIA EN 
GUATEMALA 
Por: Gabriel Arturo Garcia Muadi (Boletín n° 7, p. 83) 
 
¿MEJORA UN PAIS SU MARCO INSTITUCIONAL CON POLÍTICAS DE 
COMPETENCIA?   EL CASO DE GUATEMALA 
Por: Luis Tineo y Claudia Curiel L. (Boletín n° 12, p. 94) 
POLÍTICAS DE COMPETENCIA EN CENTRO AMÉRICA DESARROLLOS NACIONALES 
Y EL PAPEL DE LA COOPERACIÓN 
Por: Edgar Reyes Escalante (Boletín n° 16, p. 104) 
 
11 – HONDURAS 
 
PROPUESTA DE LEY DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA CONGRESO 
NACIONAL - REPUBLICA DE HONDURAS, C. A.   
(Boletín n° 20, p.79) 
 
11 bis – JAPON 
 
LENIENCY POLICY IN EU AND JAPAN –  A STEP TOWARDS A GLOBALLY 
HARMONISED LENIENCY POLICY?- 
Por: Etsuko Kameoka (Boletín n° 22, p 79) 
 

12 - MEXICO: 
 
ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA 1995-96 
Por: Greta Spota Diericx (Boletín n° 1, p. 11) 
 
EL "CONSENSO INTERNACIONAL" SOBRE EL ANALISIS DE DEPREDACION DE 
PRECIOS 
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Por: Gunnar Niels (Boletín n° 2, p. 29) 
 
LA POLÍTICA DE CONCENTRACIONES EN MÉXICO 
Por: Greta Spota Diericx (Boletín n° 2, p. 39) 
 
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL PAPEL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
COMPETENCIA EN LA APLICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE 
COMPETENCIA 
Por: Greta Spota Diericx (Boletín n° 2, p. 47) 
 
PRÁCTICAS VERTICALES EN MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ: UN 
ANÁLISIS COMPARATIVO EN EL CONTEXTO DEL TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE 
Por: Gunnar Niels y Greta Spota Diericx (Boletín n° 3, p. 71) 
 
REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
Por: Luis A. Prado Robles y Ricardo Elizondo Castro (Boletín n° 4, p. 34) 
 
APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE COMPETENCIA Y REFORMAS ECONÓMICAS 
Por: Elías Mizrahi (Boletín n° 4, p. 42) 
 
REFLEXIONES EN TORNO A LAS POSIBILIDADES DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL EN MATERIA DE COMPETENCIA 
Por: Greta Spota Diericx (Boletín n° 5, p. 40) 
 
EL INDICE DE DOMINANCIA Y EL ANÁLISIS DE COMPETENCIA DE LAS LÍNEAS 
AÉREAS MEXICANAS 
Por: Pascual García Alba Iduñate (Boletín n° 6, p. 62) 
 
PRIVATIZATION, DEREGULATION AND COMPETITION: EVIDENCE FROM THE 
MEXICAN AIRLINES INDUSTRY 
Por: Fabian Sánchez and Alejandro Somuano (Boletín n° 9, p. 70) 
ANÁLISIS DEL CAPÍTULO DE CONCENTRACIONES EN LA LEY FEDERAL DE 
COMPETENCIA ECONÓMICA MEXICANA 
Por: Martín Moguel Gloria (Boletín n° 10, p. 61) 
 
COOPERACIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA EN EL TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA 
Por: Salvador Apodaca (Boletín n° 11, p. 45) 
 
INTERCAMBIO DE INFORMACION  ENTRE COMPETIDORES Y PRACTICAS 
ABSOLUTAS 
Por: Adriaan Ten Kate y María del Carmen Dircio (Boletín n° 16, p. 108) 
 
PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA CFC, EN OCASIÓN DE LA CONFERENCIA 
DEL ICN 
Por: Fernando Sanchez Ugarte (Boletín n° 17, p. 59) 
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ASPECTOS DE COMPETENCIA DE LAS REGLAS DE LOS SISTEMAS DE 
TARJETAS BANCARIAS 
Por: Carlos Romero Hernández  (Boletín n° 20, p.92) 
 
¿EN QUE MEDIDA SE BENEFICIAN LOS CONSUMIDORES DE LOS 
AHORROS EN COSTOS DE LAS EMPRESAS?  UN ENFOQUE DE 
OLIGOPOLIO 
Por Adriaan Ten Kate y Gunnar Niels  (Boletín n° 20, p.105) 
 
LAS REFORMAS DE 2006 A LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA 
ECONÓMICA 
Por: Martín Moguel Gloria  (Boletin n° 23 p. 71 ) 
 
EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACION DE CONCENTRACIONES  
Por: J. Alejandro Mendiola Díaz  (Boletín n°24 , p.34 ) 
 
LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS EN EL DERECHO MEXICANO DE LA 
COMPETENCIA 
Por Xavier Ginebra Serrabou  (BLC n° 26, p 115 ) 
 
COMENTARIOS A LAS REFORMAS A LA LEY FEDERAL DE 
COMPETENCIA ECONÒMICA  
por Xavier Ginebra Serrabou (Boletín n° 27, p  74 ) 
 
EL CONCEPTO DE MERCADO RELEVANTE Y SU FALTA DE CLARIDAD EN LA 
LEGISLACION MEXICANA SOBRE LA COMPETENCIA 
por Adriaan Ten Kate sr.  BLC27 –extra - Diciembre 2010 
 
THE RELEVANT MARKET CONCEPT AND ITS LACK OF CLARITY IN MEXICAN 
COMPETITION LEGISLATION 
By  Adriaan Ten Kate sr. BLC28 extra – April 2011 
 
12-bis NICARAGUA: 
 
LEY No. 601 DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA DE 24 DE OCTUBRE 2006 
(Boletín n° 22, p. 63) 
 
13 - PANAMA: 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL POR COMPETENCIA DESLEAL 
Por: Jorge Molina Mendoza (Boletín n° 6, p. 75) 
 
ESTIMACIÓN DEL GRADO DE COMPETENCIA EN LA INDUSTRIA PANAMEÑA DE 
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES 
Por: Paulo Correa e Víctor Herrera (Boletín n° 7, p. 85) 
 
COMPETENCIA EN SECTORES REGULADOS 
Por: Pedro Luis Prados (Boletín n° 8, p. 67) 
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EL ANTIDUMPING PANAMEÑO 
Por: Jorge Molina Mendoza (Boletín n° 8, p. 74) 
 
EL TRATAMIENTO DE LAS CONDUCTAS ENTRE COMPETIDORES EN LA 
LEGISLACIÓN PANAMEÑA DE DEFENSA DE LACOMPETENCIA 
Por: Claudia Curiel Léidenz (Boletín n ° 10, p. 71) 
 
EL TRATAMIENTO DE PODER DE MERCADO EN LA  LEGISLACIÓN PANAMEÑA 
DE LIBRE COMPETENCIA 
Por: Claudia Curiel Leidenz (Boletín n° 13, p. 93) 
REGIMEN DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE PANAMA: ESTRUCTURA, 
APLICACIÓN Y REFORMAS RECIENTES 
Por: Juan David Gutiérrez Rodríguez (Boletín n° 22, p.84 ) 
 

14 - PARAGUAY: 
 
PARAGUAY AND URUGUAY IN MERCOSUR: USING COMPETITION POLICIES AS 
AN EQUALIZING TOOL 
Por: Olga E. Dios Kostianovsky (Boletín n° 14, p. 72) 
 
PROYECTO DE LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. RESUMEN SITUACION 

Y OBJETIVOS 
Por: Bruno Hug de Belmont Valdovinos (Boletín n°24 , p 41. )  
 
REVITALIZANDO EL PROYECTO DE LEY DE  "DEFENSA DE LA COMPETENCIA"  
Por Bruno Hug de Belmont Valdominos (Boletín n° 27, p  104 ) 
 
15 - PERU: 
PANORAMA DE LA APLICACION DE LA POLITICA DE COMPETENCIA EN PERÚ 
Por: Eduardo Quintana y Cristina Urbina  (Boletín n° 2, p. 51) 
 
QUINTO ANIVERSARIO DEL INDECOPI 
Por: Indecopi (Boletín n° 3, p. 81) 
 
EL NUEVO MARCO DE COMPETENCIA Y COMERCIO EXTERIOR EN EL PERU 
Por: Armando Cáceres V. y Gonzalo Ruiz D. (Boletín n° 3, p. 83) 
 
LA LEY ANTIMONOPOLIOS Y ANTIOLIGOPOLIO DEL SECTOR 
ELÉCTRICO:¿DEBEN CONTROLARSE LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES EN EL 
MERCADO DE LA ELECTRICIDAD? 
Por: Italo F. Carrano Tarrillo (Boletín n° 4, p. 48) 
 
POLÍTICAS DE COMPETENCIA EN PAÍSES MENOS DESARROLLADOS 
Por: Hugo Eyzaguirre (Boletín n° 5, p. 43) 
 
CONTRATOS DE EXCLUSIVIDAD Y VENTAS ATADAS. CUANDO LO ATADO ES 
LA EXCLUSIVIDAD 
Por: Martha Martínez L. y  Eduardo Quintana S. (Boletín n° 5, p. 51) 
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CONTROL DE CONCENTRACIONES VERSUS REGULACION DE CONDUCTAS 
¿COMPLEMENTOS O SUSTITUTOS? 
Por: Gonzalo Ruiz D. (Boletín n° 5, p. 60) 
 
APERTURA COMERCIAL DE LAS FRONTERAS E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 
DE COMPETENCIA 
Por: Juan Carlos Bisso Velásquez (Boletín n° 7, p. 92) 
 
POLÍTICA Y LEGISLACIÓN DE LA COMPETENCIA 
Por: Luis José Diez Canseco Núñez (Boletín n° 9, p. 79) 
 
APUNTES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA AGENCIA DE 
COMPETENCIA MODERNA 
Por: Carlos Alza Barco (Boletín 16, p. 131) 
 
EL INDECOPI COMO ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CON 
FUNCIÓN JURISDICCIONAL 
Por: Julio Biaggi Gómez, Jacques D’Auriol Stoessel, Jesús E. Espinoza y Javier 
Gutiérrez Gamio 
 (Boletín n° 16) 
 
LIBERTAD DE INICIATIVA PRIVADA, LIBRE COMPETENCIA Y REPRESIÓN DE 
COMPETENCIA DESLEAL EN  EL MARCO DEL PROYECTO DE REFORMA 
CONSTITUCIONAL 
Por: Karin Mansur Filomeno, Raúl S. Solórzano y Salomé Urquiaga Salazar (Boletín n° 
16) 
LA COMPETENCIA Y EL CONSUMIDOR EN LA LEGISLACIÓN PERUANA 
Por: María Antonieta Gálvez Krüger  (Boletín n° 21, p 98 
 
“EL ABOGADO DEL DIABLO”: EL ABUSO DE PROCESOS LEGALES O 
GUBERNAMENTALES COMO PRÁCTICA ANTICOMPETITIVA 
Por: Alfredo Bullard y Alejandro Falla   (Boletín n° 21, p. 104) 
 
EL CARÁCTER SUBSIDIARIO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO 
DESDE UNA PERSPECTIVA DE LA COMPETENCIA 
Por: Gonzalo Ruiz, Martha Martínez, Eduardo Quintana (Boletín n° 22, p. 106) 
 
DECLARACION DE LIMA: “RESPONDIENDO JUNTOS A LAS PRIORIDADES DE 
NUESTROS PUEBLOS”. V CUMBRE ALC – U E.   (Boletín n°24, p.55)  
EURO – LAT  "INTEGRAR LO DIVERSO PARA PROGRESAR JUNTOS"  (Boletín n°24, 
p.67)  
 
LUCES Y SOMBRAS DE LA NUEVA LEY DE REPRESION DE CONCDUCTAS 
ANTICOMPETITIVAS 
Por Mario Zúñiga Palomino (Boletín n°25, p.50) 
 
PODERES DE INVESTIGACION DE LA AGENCIA PERUANA DE 
COMPETENCIA:PROPUESTAS DE REFORMA 
Por Pavel G. Corilloclla Terbullino BLC 28 extra - Abril 2011 
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LA REGULACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COLABORACIÓN EFICAZ EN EL 
DERECHO DE LA LIBRE COMPETENCIA EN EL PERÚ 
Por Gustavo M. Rodríguez García  BLC 28 extra - Junio 2011 

 
16 – REPUBLICA DOMINICANA: 
 
HACIA UNA POLÍTICA DE COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 
Por: Sharin Pablo Michelén (Boletín n° 6, p. 91) 
 
EL CONTROL DE FUSIONES: ¿LA PARADOJA DE UN DOGMA? 
Por Mirna J. Amiama Nielsen (Boletín n° 7, p. 103) 
 
LINEAMIENTO DE POLITICA PARA EL MERCADO DE LAS CONTRATACIONES 
PÚBLICAS ENLA REPUBLICA DOMINICANA: UN ACERCAMIENTO A LA 
COMPETENCIA 
Por: Mirna J. Amiama Nielsen (Boletín n° 22, p. 43) 
 
ANALISIS DE LA NECESIDAD DE UNA LEY DE COMPETENCIA 
Por: Fanny Solano Agramante (Boletin n° 23 p. 56 )  
 
REGIMEN ECONÓMICO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PROPUESTA DEL 
PRESIDENTE LEONEL FERNÁNDEZ 
Por Mirna J. Amiama Nielsen  (BLC n° 26  ) 
 
17 - SWITZERLAND: 
THE REVISED SWISS ACT ON CARTELS  AND SWITZERLAND’S INVOLVEMENT IN 
THE ICN 
By: Patrick Krauskopf and Sabrina Carron (Boletín n° 17, p. 120) 
 
18 – TRINIDAD & TOBAGO 
DEVELOPING AND IMPLEMENTING A COMPETITION REGIME: CHALLENGES 
FACED BY SMALL OPEN ECONOMIES 
By: Taimoon Stewart (Boletín n° 11, p. 52) 

19 - URUGUAY: 

SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA 
Por: Daniel Hargain (Boletín n° 9, p. 83) 

NORMATIVA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN URUGUAY 
Por: Daniel Hargain (Boletín n° 13, p. 104) 
 
PROYECTO DE LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, PRESENTADO ANTE LA 
COMISIÓN DE COMERCIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL 5/8/2002 
Por: Siegbert Rippe y Daniel Hargain (Boletín n° 15, p. 140) 

ABUSO DE POSICION DOMINANTE  
Por: Teresita Dutrenit Montaño (Boletín n° 17, p. 62) 

CONCEPTOS CLAVES PARA ANALIZAR LAS NORMAS DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA. 
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Por: Juan Manuel Mercant (Boletín n° 21, p. 117) 
 
NUEVA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Por: Dr. Daniel Hargain (Boletín n° 23, p. 101) 
 
20 – VENEZUELA 
 
OLIGOPOLIOS EN VENEZUELA - UN PLANTEAMIENTO COMPARATIVO 
Por: Juan Carlos Andrade (Boletín n° 3, p. 90) 
 
UN ENFOQUE ALTERNATIVO DE POLÍTICAS PARA LA PROMOCIÓN DE 
LACOMPETENCIA EN ECONOMÍAS EN TRANSICIÓN 
Por: Ignacio De León (Boletín n° 4, p. 105) 
 
¿ES CONVENIENTE APLICAR LOS PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA 
ANTIMONOPOLIOS A LA REGULACIÓN DE LOS FLUJOS DE INVERSIÓN? 
Por: Ignacio De León e Israel Valcárcel  (Boletín n° 5, p. 109) 
 
LA COMPETENCIA DESLEAL Y SUS EFECTOS SOBRE LA DINÁMICA DEL 
MERCADO 
Por: Miguel Carpio (Boletín n° 5, p. 118) 
 
REFLEXIONES PARA UNA REFORMA DEL SISTEMA ECONÓMICO DE LA 
CONSTITUCIÓN VENEZOLANA 
Por: Ignacio De León (Boletín n° 6, p. 99) 
 
PROPUESTA PARA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA 
Por: Procompetencia (Boletín n° 6, p. 112) 
 
EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA EN EL 
CONTEXTO DE LA ACTUAL COYUNTURA NACIONAL 
Por: Procompetencia  (Boletín n° 8, p. 82)  
 
CREATIVIDAD EMPRESARIAL E INTERÉS PÚBLICO: LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
EN LA REGULACIÓN ESTATAL 
Por: Ignacio De León  (Boletín n° 8, p. 104) 
 
LA SUSPENSIÓN SEMIAUTOMÁTICA DE LOS EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES  
EN MATERIA DE LIBRE COMPETENCIA EN VENEZUELA: UNA TÉCNICA 
CAUTELAR QUE DESAMPARA AL MERCADO. 
Por: Efrén E. Navarro C. (Boletín n° 9, p. 89) 

EL CAPITALISMO POPULAR ALTERNATIVA PARA ORGANIZAR A LA 
VENEZUELA EMERGENTE 
Por: Procompetencia (Boletín n° 9, p. 111) 

A NEO-INSTITUTIONAL ANALYSIS OF VERTICAL INTEGRATION AND ITS 
IMPLICATIONS FOR ANTITRUST ENFORCEMENT IN DEVELOPING COUNTRIES 
Por : Ignacio De León (Boletín n° 10, p. 87) 

THE ROLE OF COMPETITION POLICY IN THE PROMOTION OF COMPETITIVENESS 
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AND DEVELOPMENT IN LATIN AMERICA 
Por: Ignacio De León (Boletín n° 11, p. 57) 

BOLETIN EN BREVE DE PRO–COMPETENCIA 
(Boletín n° 11, p. 72) 
 
BOLETIN EN BREVE DE PRO-COMPETENCIA 
(Boletín n° 12, p. 108) 
 
THE LIMITS OF OPEN ACCESS AS A REGULATORY YARDSTICK IN THE REGULATION 
OF UTILITIES IN LATIN AMERICA 
Por: Ignacio De León (Boletín n° 13, p. 119) 
 
EN BREVE - Boletín Informativo 
(Boletín n° 14, p. 89) 
 
FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN A GLOBALIZING ECONOMY: THE ROLE OF 
COMPETITION POLICY  
Por: Luis Tineo (Boletín n° 16) 
 
REGULACIÓN DEL SECTOR SEGUROS: UN ENFOQUE DE COMPETENCIA PARA 
LA LEY DE EMPRESAS DE SEGUROS Y REASEGUROS EN VENEZUELA 
Por: Enrique R. Gonzalez Porras (Boletín n° 16) 
 
CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE MERCADOS RELEVANTES 
UTILIZADOS EN LAS DECISIONES DE LA AGENCIA DE COMPETENCIA 
VENEZOLANA 
Por: Zulmari J. Artigas  y  Mª Antonieta Magaldi (Boletín n° 17, p. 74) 
 
UNA NUEVA PERSPECTIVA JURÍDICA Y ECONÓMICA DE LOS CARTELES DE 
PRECIOS 
Por: Ignacio De León (Boletín n° 17, p. 82) 
 
ESTUDIO POLITICA DE COMPETENCIA Y LEGISLACIÓN ANTIMOPOLIO EN 
JAPÓN: ESTUDIO COMPARATIVO 
Por: María Antonieta Magaldi (Boletín n° 17, p. 107) 
 
LA COMPETENCIA DESLEAL - APROXIMACIONES DOCTRINALES DE LA 
SUPERINTENDENCIA PROCOMPETENCIA 
Por: Carlos E. Aular García (Boletín n° 18, p. 61) 
 
LA NECESARIA DISCUSIÓN DE LOS REGÍMENES DE LIBRE COMPETENCIA EN 
AMÉRICA LATINA  
Por: Claudia Curiel Leidenz (Boletín n° 18, p. 71) 
 
LA REGULACIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL EN VENEZUELA 
Por: Enrique R. González Porras (Boletín n° 18, p. 83) 
 
POLÍTICA DE COMPETENCIA Y POLÍTICA INDUSTRIAL 
Por: María Antonieta Magaldi (Boletín n° 19, p. 134) 
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BRIEFING DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO DE LEY DE TARJETAS DE 
CRÉDITO Y DÉBITO 
Por: Enrique R. González Porras (Boletín n° 21, p.1134) 

ANALISIS DEL PROYECTO DE LEY ANTIMONOPOLIO, ANTIOLOGOPOLIO 
Y CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL VENEZOLANO 
Por Enrique R. González Porras (Boletín n° 22, p. 126) 
 
EMPRESAS SOCIALES Y POLÍTICA DE COMPETENCIA 
Por: Mónica Llerena  (Boletin n° 23 p. 83    ) 
 
PRIORIDADES  DE LAS AUTORIDADES DE LA COMPETENCIA EN LOS PVD 
Por: Valentina Zoghbi (Boletin n° 23 p. 92 ) 
 
CAMBIO DEL PARADIGMA REGULATORIO EN EL SECTOR BROADCASTING 
Por: Enrique González Porras  (Boletín n°24 , p.70 ) 
 
20 bis – RUSIA: 
 
ANTIMONOPOLY REGULATION ISUES 
Por: Natalja Chetvergova  (Boletín n°24 , p. ) 
 
ANTIMONOPOLY  ROMAN (BYZANTINE) CONSTITUTIONS OF  473 AND 483 IN 
CONTEXT OF ACTUAL PROBLEMS OF COMPETITION DEFENSE FROM 
UNWARRANTED ACTS OF PUBLIC ADMINISTRATION  IN MODERN RUSSIA 
By Pisenko Kirill  (Boletín n° 27, p  107 ) 
 
21 - ICPAC: 
THE INTERFACE BETWEEN TRADE AND COMPETITION POLICY: DEALING WITH 
DISCRIMINATORY LEGISLATION INSIGHTS FROM LATIN AMERICAN 
COMPETITION AND TRADE ENVIRONMENTS 
By: Shanker Singham (Boletín n° 6, p. 123) 
22 - INTAL: 
BRIEF REVIEW OF COMPETITION POLICY IN THE SOUTHERN COMMON 
MARKET (MERCOSUR) Por: Uziel B. Nogueira (Boletín n° 4, p. 29) 

23 - LEAGUE OF ARAB STATES: 

VERS UNE POLITIQUE ARABE COMMUNE DE CONCURRENCE 
Par: Mohamed Ben Fraj (Boletín n° 15, p. 152) 

24 - MERCOSUR: 
IS THERE A BASIS FOR A CO-OPERATION BETWEEN THE EU AND THE 
MERCOSUR IN THE FIELD OF RESTRICTIVE BUSINESS PRACTICES? 
Por: Peter Bischoff-Everding (Boletín n° 14, p. 90) 
 
ACUERDO SOBRE EL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA DEL MERCOSUR 
(Boletín n° 16) 
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INSTITUCIONAL - ARGENTINA INCORPORÓ EL ENTENDIMIENTO SOBRE 
COOPERACIÓN ENTRE AUTORIDADES DE COMPETENCIA 
(Boletín n° 19, p. 140) 

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE  LA COMPETENCIA EN LOS PAÍSES DEL 
MERCOSUR 
Por Belikova Ksenia (Boletín n° 27, p 59) 
 

25 - OEA: 
POLITICAS DE COMPETENCIA EN LA CONSTRUCCION DEL AREA DE LIBRE 
COMERCIO DE LAS AMERICAS 
Por: Luis Tineo (Boletín n° 3, p. 103) 
 
INTERNATIONAL COMPETITION POLICY: THE ROLE OF TECHNICAL 
ASSISTANCE 
Por: José Tavares de Araujo Jr (Boletín n° 8, p. 107) 
 
ANTIDUMPING E POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA NA ALCA E NO MERCOSUL 
Por: José Tavares de Araujo Jr (Boletín n° 13, p. 136) 
 
26 - OECD: 
 
THE OECD AND COMPETITION POLICY IN LATIN AMERICA 
(Boletín n° 8, p. 110) 
 
27 - SELA:  
POLÍTICAS DE COMPETENCIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
Por: Ana Mercedes Castellanos (Boletín n° 1, p. 18) 
 
INFORME DEL PRESIDENTE-RELATOR 
Por: Federico A. Cuello (Boletín n° 1, p. 18) 
 
COMPETENCIA, COMERCIO INTERNACIONAL Y DESARROLLO: DEL CIRCULO 
VIRTUOSO AL VICIOSO 
Por: Manuela Tortora (Boletín n° 4, p. 52) 
 
PRIVATIZACIONES, DESREGULACION Y COMPETENCIA: UN MARCO DE ANALISIS 
PARA EL ESTUDIO DE CASOS EN AMERICA LATINA.Y EL CARIBE 
Por: Claudia Curiel (Boletín n° 6, p. 129) 
 
28 - SIECA: 
 
POLÍTICAS DE COMPETENCIA EN CENTROAMERICA 
Por: Heriberto Bonilla (Boletín n° 1, p. 21) 
 
CENTROAMERICA: REFORMAS Y PROCESOS PARA FOMENTAR LA LIBRE 
COMPETENCIA. EL CASO DE PRIVATIZACIONES EN EL SECTOR 
TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR Y GUATEMALA (Preliminar) 
Por: Heriberto Bonilla (Boletín n° 6, p. 158) 
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GRUPO CENTROAMERICANO DE POLITICA DE COMPETENCIA: SITUACION 
ACTUAL  
(Boletín n° 22, p.154 ) 
 

29 - UNCTAD: 
ACTIVIDADES DE LA UNCTAD 
Por: Philippe Brusick (Boletín n° 1, p. 22) 

MUNDIALIZACION: FOMENTAR LA COMPETENCIA O CREAR MONOPOLIOS? 
Por: Philippe Brusick (Boletín n° 11, p.73) 

 

30 - USA: 
PROPOSED CHANGES IN BRAZIL’S ANTITRUST LAW 
Por: Russell Pittman (Boletín n° 12, p. 105) 

COMPETITION AND CONSUMER PROTECTION: BREAKING DOWN THE WALLS 
Por: Spencer Weber Waller (Boletín n° 18, p. 98) 

AN EMPIRICAL EXAMINATION OF COMPETITION POLICY 
Por: Armando E. Rodríguez (Boletín n° 22, p.163) 
 
INTERNATIONAL CONSUMER ADVOCAY FOR COMPETITION POLICY: 
LEARNING FROM THE AAI MODEL 
By Albert A. Foer  (Boletín n°25, p.62) 
 
 
31 - UNIÓN EUROPEA: 
 
LA POLÍTICA DE COMPETENCIA EN AMÉRICA LATINA: UNA NUEVA ÁREA DE 
INTERÉS PARA LA UNIÓN EUROPEA 
Por: Juan Antonio Rivière Martí (Boletín n° 1, p. 23) 
 
AUTORIDADES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE 
CONCORRÊNCIA 
Por: Azeem Bangy (Boletín n° 2, p. 58) 
 
ANALISIS DE UN CASO DE AYUDAS ESTATALES  
Por: José Luis Calvo de Celis (Boletín n° 2, p. 60) 
 
COMUNICACION DE LA COMISION SOBRE LA DEFINICION DEL MERCADO 
RELEVANTE A LOS EFECTOS DEL DERECHO COMUNITARIO DE COMPETENCIA 
Por: Antonio Creus Carreras y Natalia Lacalle Mangas (Boletín n° 3, p. 114) 
 
A POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA DA COMUNIDADE EUROPEIA: O DESAFIO DA 
GLOBALIZAÇÃO E DO ALARGAMENTO 
Por: Nuno Ruiz (Boletín n° 3, p. 118) 
 
REGIMEN DE LOS MONOPOLIOS LEGALES EN EL TRATADO CE Y SITUACION 
ACTUAL 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

 
ARTICULOS 

 

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

134 

Por: Ramón Carmona (Boletin n° 3, p. 121) 
 
EL FALSEAMIENTO DE LA COMPETENCIA MEDIANTE LAS AYUDAS ESTATALES 
CON FINALIDAD REGIONAL: UNAS NUEVAS DIRECTRICES MÁS ESTRICTAS Y 
RIGUROSAS 
Por: José Luis Calvo de Celis (Boletín n° 3, p. 137) 
 
DERECHO DE LA COMPETENCIA, JURISDICCION Y EXTRA- TERRITORIALIDAD: EL 
CASO BOEING / MCDONNELL DOUGLAS 
Por: Fernando Ponz (Boletín n° 3, p. 141) 
 
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO Y LA POLÍTICA DE 
COMPETENCIA: LA NECESIDAD DE CONSIDERAR NEGOCIACIONES 
Por: Karel van Miert (Boletín n° 4, p. 59) 
 
REFLEXIONES SOBRE LOS ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE LAS 
AUTORIDADES DE COMPETENCIA 
Por: Carolina Vaira y Juan Antonio Rivière Martí (Boletín n° 4, p. 65) 
 
EL ASUNTO SAMSUNG: LAS FACULTADES SANCIONADORAS DE LA COMISIÓN 
EN VIRTUD DEL REGLAMENTO COMUNITARIO DE CONCENTRACIONES  
Por: Andrés Font Galarza (Boletín n° 4, p. 71) 
 
APPUNTI SULLA PROPOSTA DI LEGGE DI ROFORMA DEL SISTEMA INGLESE DI 
TUTELA DELLA CONCORRENZA 
Por: Luciano di Via (Boletín n° 4, p. 74) 
 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS QUE ANULA LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN QUE AUTORIZA LA 
INYECCIÓN DE CAPITAL DEL ESTADO FRANCÉS EN LA COMPAÑÍA AIR FRANCE 
Por: Begoña Uriarte Valiente (Boletín n° 4, p. 81) 
 
DE LA DESMONOPOLIZACIÓN A LA COMPETENCIA EFECTIVA: APLICACIÓN DE 
LA NORMATIVA ANTITRUST COMUNITARIA Y ESPAÑOLA EN EL SECTOR DE 
LAS TELECOMUNICACIONES 
Por: Juan J. Montero y Luis Souto Soubrier (Boletín n° 4, p. 83) 
 
EXCEPCIONES A LA PROHIBICIÓN DE CONDUCTAS COLUSORIAS. La Regla de lo 
razonable y el Derecho europeo. 
Por: Luis Berenguer Fuster (Boletín n° 5, p. 72) 
 
A POLÍTICA DA CONCORRÊNCIA E O CONTROLO DA INFLAÇÃO 
Por: Azeem R. Bangy (Boletín n° 5, p. 82) 
 
A APLICAÇÃO DO DIREITO COMUNITÁRIO DA CONCORRÊNCIA EM PORTUGAL 
Por: Nuno Ruiz (Boletín n° 5, p. 84) 
 
DROIT INTERNATIONAL DE LA CONCURRENCE S’ORIENTE-T-ON VERS DES 
NEGOCIATIONS? 
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Por: Pierre Arhel (Boletín n° 5, p. 98) 
 
LA IMPOSICIÓN DEL PRECIO DE REVENTA: HACIA UN REPLANTEAMIENTO? 
Por: Yves Montangie (Boletín n° 5, p. 104) 
 
LA REVISIONE DELLA NORMATIVA E DELLA POLITICA COMUNITARIA IN 
MATERIA DI RESTRIZIONI VERTICALI DELLA CONCORRENZA: LA NECESSITÀ 
DI UN’IMPOSTAZIONE IMPRONTATA AL DECENTRAMENTO 
Por: Viviana Prato (Boletín n° 6, p. 163) 
 
APLICACION DE LAS REGLAS COMUNITARIAS DE COMPETENCIA A LOS BANCOS 
Por Joaquin López Madruga (Boletín n° 6, p. 170) 
 
CONTROL DE CONCENTRACIONES EMPRESARIALES: REPARTO DE 
COMPETENCIAS ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LOS ESTADOS MIEMBROS. 
PROCEDIMIENTO COMUNITARIO 
Por: Jerónimo Maillo González-Orús (Boletín n° 7, p. 117) 
 
EL DERECHO Y LA POLÍTICA DE COMPETENCIA: LA COMUNIDAD EUROPEA Y EL 
MERCOSUR  
Por: Nuno Ruiz (Boletín n° 7, p. 124) 
 
LA LIBERALISATION DES SERVICES PUBLICS EN EUROPE: CONCILIER 
DYNAMISME ECONOMIQUE ET MISSIONS D´INTERET GENERAL 
Por: Jean-François Pons (Boletín n° 8, p. 116) 
 
EL CONTROL DE CONCENTRACIONES EN ESPAÑA SE VUELVE SERIO 
Por: Antonio Creus y Natalia Lacalle Mangas (Boletín n° 8, p. 120) 
 
PLANTEAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA RONDA DEL MILENIO: 
PROPOSICIÓN EN LA APLICACIÓN DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA 
(Boletín n° 8, p. 126) 
 
THE EU TELECOMMUNICATIONS SECTOR DURING THE 1990S: LIBERALISATION, 
REGULATION AND COMPETITION POLICY 
Por: Bernardo Urrutia (Boletín n° 9, p. 122) 
 
O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA NA UNIÃO EUROPEIA 
Por: Cristina Brandão Leal (Boletín n° 9, p. 134) 
 
CONSERVACIÓN DE LA EMPRESA VERSUS LIBRE COMPETENCIA 
Por: Maria Isabel Candelario Macías (Boletín n° 9, p. 148) 
 
LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LA ERA DE INTERNET 
Por : Amadeo Petitbò Juan (Boletín n° 10, p. 114) 
 
O DIREITO DA CONCORRÊNCIA E A PROTECÇÃO DO CONSUMIDOR NA LEI 
PORTUGUESA 
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Por: José Anselmo Rodrigues (Boletín n° 10, p. 124) 
 
PROYECTOS DE REGLAMENTO DE LA COMISIÓN RELATIVOS A LA APLICACIÓN 
DE LOS ARTÍCULOS 87 Y 88 DEL TRATADO CE A LAS AYUDAS DE MINIMIS, LAS 
AYUDAS A LA FORMACIÓN Y LAS AYUDAS ESTATALES A LAS PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS 
Por: Begoña Uriarte Valiente (Boletín n° 10, p. 129) 
 
EVOLUTION OF EUROPEAN COMPETITION POLICY IN THE LAST YEAR 
By: Mario Monti (Boletín n° 11, p. 79) 
LA POLÍTICA DE COMPETENCIA EN EUROPA Y EL CIUDADANO 
Por: DG Competencia (Boletín n° 11, p. 85) 
THE EU APPROACH TO COOPERATION BETWEEN COMPETITION AGENCIES TO 
COUNTER ANTICOMPETITIVE PRACTICES THAT AFFECT MARKETS WORLDWIDE 
By: K. Mehta (Boletín n° 11, p. 103) 
LUTTE CONTRE LES PRATIQUES DE PRIX IMPOSES EN EUROPE 
Par: Pierre Arhel (Boletín n° 11, p. 108) 
THE ESTABLISHMENT OF A SINGLE ELECTRICITY MARKET IN THE EUROPEAN 
UNION: WHAT LESSONS CAN BE LEARNT? 
By: Fadi Hakura  and  Wisam Abboud (Boletín n° 11, p. 115) 

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ABUSIVES EN EUROPE 
Por: Pierre Arhel (Boletín n° 12, p. 109) 
 
COMPETITION ACTIVITY RUN HIGH IN 2000 
Por: DG Competition (Boletín n° 12, p. 120) 
 
CONTENT – MEDIA – TELECOM- COMPETITITION ISSUES 
By: Herbert Ungerer (Boletín n° 12, p. 123) 
 
1ST OECD GLOBAL FORUM ON COMPETITION 
Por: Mario Monti (Boletín n° 13, p. 145) 
 
COMPETITION LAW AND CROSS-BORDER MERGERS AND ACQUISITIONS European 
Community and French experience 
Por: Pierre Arhel (Boletín n° 14, p. 102) 
 
GENERAL LESSONS FROM THE EU ANTI-TRUST EXPERIENCE FOR THE LATIN-
AMERICAN ANTI-TRUST EMERGING SYSTEMS 
Por: Andrés Font Galarza (Boletín n° 14, p. 107) 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO 
Por: Jose Martinez Aragon (Boletín n° 14, p. 110) 

 
POLÍTICA SANCIONADORA DE LA COMISIÓN EUROPEA EN EL ÁMBITO DE 
COMPETENCIA DESDE LA SEGUNDA MITAD DE LA DÉCADA DE LOS AÑOS 90 
Por: Miguel Angel Peña Castellot (Boletín n° 14, p. 112) 
 
MERCADO Y DESARROLLO: LA RESPUESTA DE LA COMPETENCIA  
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Por: Juan Antonio Rivière (Boletín n° 14, p. 136) 
 
MODELLI DI TUTELA DELLA CONCORRENZA NELLE ECONOMIE EMERGENTI: IL 
CASO DELL’AMERICA LATINA 
Por: Arona Roshanian (Boletín n° 14, p. 138) 
 
LES ENTENTES INJUSTIFIABLES 
Por: Pierre Arhel (Boletín n° 15, p. 157) 
COLLECTIVE MANAGEMENT AND LICENSING OF COPYRIGHT AND EU 
COMPETITION LAW: RECENT DEVELOPMENTS FOR THE ONLINE WORLD 
Por: Miguel Mendes Pereira (Boletín n° 15, p. 165) 
 
PRIVATIZATION AND COMPETITION POLICY IN EASTERN EUROPE 
Por: Martina Peric (Boletín n° 15, p. 175) 
FRANCE: STRUCTURAL REMEDIES IN AN ANTITRUST CASE IN THE SECTOR  OF 
WATER DISTRIBUTION  
Por: Pierre Arhel (Boletín n° 16) 
REGULACION SECTORIAL Y DERECHO DE LA COMPETENCIA EN LA NUEVA 
NORMATIVA COMUNITARIA DE TELECOMUNICACIONES 
Por: Adela Gómez Alonso (Boletín n° 16) 
 
THE EU REGULATION OF LIBERAL PROFESSIONS: TOWARDS A SINGLE MARKET? 
Por: Gonçalo Leitão (Boletín n° 17, p. 131) 
 
UMA NOVA AUTORIDADE DE CONCORRÊNCIA EM PORTUGAL 
Por: Eduardo R. Lopes Rodrigues (Boletín n° 17, p. 135) 
 
DEL ESPEJISMO INTERNACIONAL DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA A LA 
REALIDAD COTIDIANA 
Por: Juan Antonio Rivière (Boletín n° 17, p. 150) 
 
CIVIL SOCIETY AND REGIONAL INTEGRATION IN THE EU - HISTORY AND 
CONCEPT 
Por: Jana Fleschenberg (Boletín n° 18, p. 102) 
 
THE INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK (ICN) TWO YEARS ON:  CONCRETE 
RESULTS OF A VIRTUAL NETWORK  
Por: Georg Roebling / Stephen A. Ryan / Dan Sjöblom (Boletín n° 18, p. 117) 
 
EUROPEAN UNION COMPETITION POLICY: REVOLUTIONARY CHANGE AND 
UNCERTAIN TIMES 
Por: Maria Serra Leitão (Boletín n° 18, p. 122) 
 
EUROPEAN COMMUNITY COMPETITION POLICY – HOW FAR DOES IT BENEFIT 
CONSUMERS? 
Por: John Temple Lang (Boletín n° 18, p. 128) 
 
B2B MARKETPLACES AND COMPETITION LAW 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

 
ARTICULOS 

 

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

138 

Por: Jorge Va-Aguaviva (Boletín n° 18, p. 134) 
 
AS RELAÇÕES DE CONSUMO NO ÂMBITO INTERNACIONAL: A EXPERIÊNCIA DA 
UNIÃO EUROPÉIA 
Por: Juan Antonio Rivière Martí (Boletín n° 19, p. 145) 
 
FURNISHING CONSUMERS WITH A VOICE IN COMPETITION POLICY 
By: Orit Dayagi-Epstein (Boletín n° 20, p.120) 

 
EL CONTROL DE LAS AYUDAS PÚBLICAS EN ESPAÑA: UN CONTEXTO A 
CAMBIAR 
Por: José Eugenio Soriano García. y M. Matilde Sánchez Gutiérrez  (Boletín n° 
20, p.130 ) 
 
UNA ASOCIACIÓN REFORZADA ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA 
LATINA 
Presentación por Delphine Malard 
Texto de la Comunicación de la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento Europeo 
(Boletín n° 21, p.144) 
 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES – 
UNA VISION CONSUMERISTA PRÁCTICA 
Por: David M. Ortega Peciña (Boletín n° 21, p.158) 
 
COMMISSION LAUNCHES CONSULTATIONS ON FACILITATING 
DAMAGES CLAIMS FOR BREACHES OF EU COMPETITION LAW. GREEN 
PAPER FREQUENTLY ASKED QUESTIONS. 
 (Boletín n° 21, p.166) 
 
COMMISSION PUBLISHES DISCUSSION PAPER ON ABUSE OF 
DOMINANCE  
(Boletín n° 21, p.170) 
 
LA EVOLUCION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO EN LA 
APLICACIÓN DE LOS ART. 81 Y 82 DEL TRATADO CE: DEL REGLAMENTO 
17/63 AL REGLAMENTO 1/2003 Y ALGUNAS  CUESTIONES SOBRE LA  
FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO COMUNITARIO.  
Por: Sílvia Gómez Trinidad (Boletín n° 22, p.172) 
 
GLOBALISING EUROPE: AN ITERNAL MARKET FOR THE 21st CENTURY 
Por: Joaquin Almunia   (Boletin n° 23 p.  111) 
 
COMPETITION CULTURE IN PORTUGAL 
Por: Dr. Eduardo R. Lopes Rodrigues (Boletin n° 23 p. 116) 
 
MERGER CONTROL: IS ARTICLE 21OF REGULATION 139/04 A SATISFACTORY 
SOLUTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL PUBLIC INTERESTS? 
Por: Vanessa Martí Moya (Boletin n° 23 p. 131) 
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LA INVESTIGACIÓN SECTORIAL DE LA COMISIÓN EN EL MERCADO DE LA 
BANCA MINORISTA 
Por: Eider Echeverría Álvarez (Boletin n° 23 p. 142) 
 
REGISTROS DE MOROSOS Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
Por: Prof. Dr. Francisco Marcos (Boletin n° 23 p. 152) 
 
PRINCIPALES REFORMAS DE LA NUEVA LEY DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA ESPAÑOLA 
Por: Jorge Va-Aguaviva (Boletin n° 23 p. 168) 

 
STRATEGIC PATENTING AND ANTITRUST LAW 
Por: Helena Cardoso (Boletín n°24, p.95) 
 
LIBRO BLANCO DE ACCIONES DE DAÑOS Y PERJUICIOS 
Por: Comisión Europea   (Boletín n°24, p. 107) 
 
LA POLITICA DE COMPETENCIA ANTE LAS CRISIS GLOBALES 
Por: Juan Antonio Rivière (Boletín n°24, p.117) 
 
¿HACIA UNA REFORMULACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA POR EL TRIBUNAL SUPREMO NORTEAMERICANO? 
Por: Prof. Dr. Francisco Marcos (Boletín n°25, p.69) 
 
RESTRICTIONS VERTICALES – LE RÔLE DE LA COMMISSION: 
L'AVENIR DU RÈGLEMENT D'EXEMPTION ET DE LA DISTRIBUTION EN LIGNE 
Par  Andrei Gurin  (Boletín n°25, p.79) 
 
LECCIÓN PARA TIEMPOS DE CRISIS: EL CONTROL DE AYUDAS DE ESTADO POR 
LA CE 
Prof. Dr. Francisco Marcos  (BLC n° 26, p 132  ) 
 
MODELOS DESCENTRALIZADOS DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
Por Javier Berasategi Torices (BLC 26, 156  ) 
 
LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA: UNA ASOCIACIÓN DE ACTORES 
GLOBALES  
Comunicacion de la Comisión Europea (BLC n° 26, 156 ) 
 
- EL PAPEL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LA UE DE 2020 
Por Joaquín Almunia (Boletín n° 27, p 115  ) 
 
THE ADDED VALUE OF COMPETITION LAW PROVISIONS IN THE EU-MERCOSUR 
FTA 
By Pablo Sánchez Iglesias (Boletín n° 27, p 121 ) 
 
PARLAMENTO EUROPEO: RELACIONES COMERCIALES UNION EUROPEA - 
AMERICA LATINA  
(Boletín n° 27, p  140 ) 
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UNA PELIGROSA LLAMADA A LA CREACIÓN DE CÁRTELES CRISIS: A 
PROPÓSITO DE L A STS DE 20/OI/2010 (CECASA) 
Por Francisco Marcos  (Boletín n° 27, p  157 ) 
 
BLC 29  
- CRONOLOGIA DE EDITORIALES 1997-2010  
- VIAJE A AMÉRICA  DEL BLC Y RESPUESTAS DE LOS AMIGOS DEL BLC 
- LA POLÍTICA DE COMPETENCIA EN AMÉRICA LATINA: NUEVA ÁREA DE 
INTERÉS PARA LA UE 
- COMPETITION POLICY IN LATIN AMERICA: A NEW AREA OF INTEREST FOR 
THE EU. 
- REFLEXIONES SOBRE LOS ACUERDOS DE COOPERACION 
- IMPORTANCIA DE LA COMPETENCIA EN EL FUTURO DEL LIBRE COMERCIO 
CON LOS PAISES DE AMERICA LATINA. 
- MERCADO Y DESARROLLO: LA RESPUESTA DE LA COMPETENCIA  
- DEL ESPEJISMO INTERNACIONAL DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA A LA 
REALIDAD COTIDIANA 
- LAS RELACIONES CON LOS CONSUMIDORES EN EL AMBITO INTERNACIONAL: 
LA EXPERIENCIA DE LA UE 
- COMPETITION ENFORCEMENT AND CONSUMERS 
- LA POLÍTICA DE COMPETENCIA ANTE LAS CRISIS GLOBALES 
- COMPETITION POLICY IN TIMES OF GLOBAL CRISES  
Artículos de Juan Antonio Rivière ( BLC 29 paginas 2 à 96) 
 
 
 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

 
ARTICULOS 

 

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

141 

 

LEI Nº 12.529 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011 

 

 

Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência; dispõe sobre a prevenção e 
repressão às infrações contra a ordem 
econômica; altera a Lei no 8.137, de 27 de 
dezembro de 1990, o Decreto-Lei no 3.689, de 
3 de outubro de 1941 - Código de Processo 
Penal, e a Lei no 7.347, de 24 de julho de 
1985; revoga dispositivos da Lei no 8.884, de 
11 de junho de 1994, e a Lei no 9.781, de 19 de 
janeiro de 1999; e dá outras providências. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei:  

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE  

Art. 1o Esta Lei estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - SBDC e 
dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada 
pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da 
propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico.  

Parágrafo único. A coletividade é a titular dos bens jurídicos protegidos por esta Lei.  

CAPÍTULO II 

DA TERRITORIALIDADE  

Art. 2o Aplica-se esta Lei, sem prejuízo de convenções e tratados de que seja signatário 
o Brasil, às práticas cometidas no todo ou em parte no território nacional ou que nele 
produzam ou possam produzir efeitos.  

§ 1o Reputa-se domiciliada no território nacional a empresa estrangeira que opere ou 
tenha no Brasil filial, agência, sucursal, escritório, estabelecimento, agente ou representante.  

§ 2o A empresa estrangeira será notificada e intimada de todos os atos processuais 
previstos nesta Lei, independentemente de procuração ou de disposição contratual ou 
estatutária, na pessoa do agente ou representante ou pessoa responsável por sua filial, agência, 
sucursal, estabelecimento ou escritório instalado no Brasil.  
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TÍTULO II 

DO SISTEMA BRASILEIRO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA  

CAPÍTULO I 

DA COMPOSIÇÃO  

Art. 3o O SBDC é formado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - 
CADE e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, com as 
atribuições previstas nesta Lei.  

CAPÍTULO II 

DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE  

Art. 4o O Cade é entidade judicante com jurisdição em todo o território nacional, que se 
constitui em autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça, com sede e foro no Distrito 
Federal, e competências previstas nesta Lei.  

Seção I 

Da Estrutura Organizacional do Cade  

Art. 5o O Cade é constituído pelos seguintes órgãos:  

I - Tribunal Administrativo de Defesa Econômica;  

II - Superintendência-Geral; e  

III - Departamento de Estudos Econômicos.  

Seção II 

Do Tribunal Administrativo de Defesa Econômica  

Art. 6o O Tribunal Administrativo, órgão judicante, tem como membros um Presidente e 
seis Conselheiros escolhidos dentre cidadãos com mais de 30 (trinta) anos de idade, de 
notório saber jurídico ou econômico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovados pelo Senado Federal.  

§ 1o O mandato do Presidente e dos Conselheiros é de 4 (quatro) anos, não coincidentes, 
vedada a recondução.  

§ 2o Os cargos de Presidente e de Conselheiro são de dedicação exclusiva, não se 
admitindo qualquer acumulação, salvo as constitucionalmente permitidas.  

§ 3o No caso de renúncia, morte, impedimento, falta ou perda de mandato do Presidente 
do Tribunal, assumirá o Conselheiro mais antigo no cargo ou o mais idoso, nessa ordem, até 
nova nomeação, sem prejuízo de suas atribuições.  
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§ 4o No caso de renúncia, morte ou perda de mandato de Conselheiro, proceder-se-á a 
nova nomeação, para completar o mandato do substituído.  

§ 5o Se, nas hipóteses previstas no § 4o deste artigo, ou no caso de encerramento de 
mandato dos Conselheiros, a composição do Tribunal ficar reduzida a número inferior ao 
estabelecido no § 1o do art. 9o desta Lei, considerar-se-ão automaticamente suspensos os 
prazos previstos nesta Lei, e suspensa a tramitação de processos, continuando-se a contagem 
imediatamente após a recomposição do quorum.  

Art. 7o A perda de mandato do Presidente ou dos Conselheiros do Cade só poderá 
ocorrer em virtude de decisão do Senado Federal, por provocação do Presidente da República, 
ou em razão de condenação penal irrecorrível por crime doloso, ou de processo disciplinar de 
conformidade com o que prevê a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e a Lei no 8.429, 
de 2 de junho de 1992, e por infringência de quaisquer das vedações previstas no art. 8o desta 
Lei.  

Parágrafo único. Também perderá o mandato, automaticamente, o membro do Tribunal 
que faltar a 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas, ou 20 (vinte) intercaladas, ressalvados 
os afastamentos temporários autorizados pelo Plenário.  

Art. 8o Ao Presidente e aos Conselheiros é vedado:  

I - receber, a qualquer título, e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou 
custas;  

II - exercer profissão liberal;  

III - participar, na forma de controlador, diretor, administrador, gerente, preposto ou 
mandatário, de sociedade civil, comercial ou empresas de qualquer espécie;  

IV - emitir parecer sobre matéria de sua especialização, ainda que em tese, ou funcionar 
como consultor de qualquer tipo de empresa;  

V - manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de 
julgamento, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais, 
ressalvada a crítica nos autos, em obras técnicas ou no exercício do magistério; e  

VI - exercer atividade político-partidária.  

§ 1o É vedado ao Presidente e aos Conselheiros, por um período de 120 (cento e vinte) 
dias, contado da data em que deixar o cargo, representar qualquer pessoa, física ou jurídica, 
ou interesse perante o SBDC, ressalvada a defesa de direito próprio.  

§ 2o Durante o período mencionado no § 1o deste artigo, o Presidente e os Conselheiros 
receberão a mesma remuneração do cargo que ocupavam.  

§ 3o Incorre na prática de advocacia administrativa, sujeitando-se à pena prevista no art. 
321 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, o ex-presidente ou 
ex-conselheiro que violar o impedimento previsto no § 1o deste artigo.  
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§ 4o É vedado, a qualquer tempo, ao Presidente e aos Conselheiros utilizar informações 
privilegiadas obtidas em decorrência do cargo exercido.  

Subseção I 

Da Competência do Plenário do Tribunal  

Art. 9o Compete ao Plenário do Tribunal, dentre outras atribuições previstas nesta Lei:  

I - zelar pela observância desta Lei e seu regulamento e do regimento interno;  

II - decidir sobre a existência de infração à ordem econômica e aplicar as penalidades 
previstas em lei;  

III - decidir os processos administrativos para imposição de sanções administrativas por 
infrações à ordem econômica instaurados pela Superintendência-Geral;  

IV - ordenar providências que conduzam à cessação de infração à ordem econômica, 
dentro do prazo que determinar;  

V - aprovar os termos do compromisso de cessação de prática e do acordo em controle 
de concentrações, bem como determinar à Superintendência-Geral que fiscalize seu 
cumprimento;  

VI - apreciar, em grau de recurso, as medidas preventivas adotadas pelo Conselheiro-
Relator ou pela Superintendência-Geral;  

VII - intimar os interessados de suas decisões;  

VIII - requisitar dos órgãos e entidades da administração pública federal e requerer às 
autoridades dos Estados, Municípios, do Distrito Federal e dos Territórios as medidas 
necessárias ao cumprimento desta Lei;  

IX - contratar a realização de exames, vistorias e estudos, aprovando, em cada caso, os 
respectivos honorários profissionais e demais despesas de processo, que deverão ser pagas 
pela empresa, se vier a ser punida nos termos desta Lei;  

X - apreciar processos administrativos de atos de concentração econômica, na forma 
desta Lei, fixando, quando entender conveniente e oportuno, acordos em controle de atos de 
concentração;  

XI - determinar à Superintendência-Geral que adote as medidas administrativas 
necessárias à execução e fiel cumprimento de suas decisões;  

XII - requisitar serviços e pessoal de quaisquer órgãos e entidades do Poder Público 
Federal;  

XIII - requerer à Procuradoria Federal junto ao Cade a adoção de providências 
administrativas e judiciais;  

XIV - instruir o público sobre as formas de infração da ordem econômica;  
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XV - elaborar e aprovar regimento interno do Cade, dispondo sobre seu funcionamento, 
forma das deliberações, normas de procedimento e organização de seus serviços internos;  

XVI - propor a estrutura do quadro de pessoal do Cade, observado o disposto no inciso 
II do caput do art. 37 da Constituição Federal;  

XVII - elaborar proposta orçamentária nos termos desta Lei;  

XVIII - requisitar informações de quaisquer pessoas, órgãos, autoridades e entidades 
públicas ou privadas, respeitando e mantendo o sigilo legal quando for o caso, bem como 
determinar as diligências que se fizerem necessárias ao exercício das suas funções; e  

XIX - decidir pelo cumprimento das decisões, compromissos e acordos.  

§ 1o As decisões do Tribunal serão tomadas por maioria, com a presença mínima de 4 
(quatro) membros, sendo o quorum de deliberação mínimo de 3 (três) membros.  

§ 2o As decisões do Tribunal não comportam revisão no âmbito do Poder Executivo, 
promovendo-se, de imediato, sua execução e comunicando-se, em seguida, ao Ministério 
Público, para as demais medidas legais cabíveis no âmbito de suas atribuições.  

§ 3o As autoridades federais, os diretores de autarquia, fundação, empresa pública e 
sociedade de economia mista federais e agências reguladoras são obrigados a prestar, sob 
pena de responsabilidade, toda a assistência e colaboração que lhes for solicitada pelo Cade, 
inclusive elaborando pareceres técnicos sobre as matérias de sua competência.  

§ 4o O Tribunal poderá responder consultas sobre condutas em andamento, mediante 
pagamento de taxa e acompanhadas dos respectivos documentos.  

§ 5o O Cade definirá, em resolução, normas complementares sobre o procedimento de 
consultas previsto no § 4o deste artigo.  

Subseção II 

Da Competência do Presidente do Tribunal  

Art. 10. Compete ao Presidente do Tribunal:  

I - representar legalmente o Cade no Brasil ou no exterior, em juízo ou fora dele;  

II - presidir, com direito a voto, inclusive o de qualidade, as reuniões do Plenário;  

III - distribuir, por sorteio, os processos aos Conselheiros;  

IV - convocar as sessões e determinar a organização da respectiva pauta;  

V - solicitar, a seu critério, que a Superintendência-Geral auxilie o Tribunal na tomada 
de providências extrajudiciais para o cumprimento das decisões do Tribunal;  

VI - fiscalizar a Superintendência-Geral na tomada de providências para execução das 
decisões e julgados do Tribunal;  
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VII - assinar os compromissos e acordos aprovados pelo Plenário;  

VIII - submeter à aprovação do Plenário a proposta orçamentária e a lotação ideal do 
pessoal que prestará serviço ao Cade;  

IX - orientar, coordenar e supervisionar as atividades administrativas do Cade;  

X - ordenar as despesas atinentes ao Cade, ressalvadas as despesas da unidade gestora 
da Superintendência-Geral;  

XI - firmar contratos e convênios com órgãos ou entidades nacionais e submeter, 
previamente, ao Ministro de Estado da Justiça os que devam ser celebrados com organismos 
estrangeiros ou internacionais; e  

XII - determinar à Procuradoria Federal junto ao Cade as providências judiciais 
determinadas pelo Tribunal.  

Subseção III 

Da Competência dos Conselheiros do Tribunal  

Art. 11. Compete aos Conselheiros do Tribunal:  

I - emitir voto nos processos e questões submetidas ao Tribunal;  

II - proferir despachos e lavrar as decisões nos processos em que forem relatores;  

III - requisitar informações e documentos de quaisquer pessoas, órgãos, autoridades e 
entidades públicas ou privadas, a serem mantidos sob sigilo legal, quando for o caso, bem 
como determinar as diligências que se fizerem necessárias;  

IV - adotar medidas preventivas, fixando o valor da multa diária pelo seu 
descumprimento;  

V - solicitar, a seu critério, que a Superintendência-Geral realize as diligências e a 
produção das provas que entenderem pertinentes nos autos do processo administrativo, na 
forma desta Lei;  

VI - requerer à Procuradoria Federal junto ao Cade emissão de parecer jurídico nos 
processos em que forem relatores, quando entenderem necessário e em despacho 
fundamentado, na forma prevista no inciso VII do art. 15 desta Lei;  

VII - determinar ao Economista-Chefe, quando necessário, a elaboração de pareceres 
nos processos em que forem relatores, sem prejuízo da tramitação normal do processo e sem 
que tal determinação implique a suspensão do prazo de análise ou prejuízo à tramitação 
normal do processo;  

VIII - desincumbir-se das demais tarefas que lhes forem cometidas pelo regimento;  

IX - propor termo de compromisso de cessação e acordos para aprovação do Tribunal;  
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X - prestar ao Poder Judiciário, sempre que solicitado, todas as informações sobre 
andamento dos processos, podendo, inclusive, fornecer cópias dos autos para instruir ações 
judiciais.  

Seção III 

Da Superintendência-Geral  

Art. 12. O Cade terá em sua estrutura uma Superintendência-Geral, com 1 (um) 
Superintendente-Geral e 2 (dois) Superintendentes-Adjuntos, cujas atribuições específicas 
serão definidas em Resolução.  

§ 1o O Superintendente-Geral será escolhido dentre cidadãos com mais de 30 (trinta) 
anos de idade, notório saber jurídico ou econômico e reputação ilibada, nomeado pelo 
Presidente da República, depois de aprovado pelo Senado Federal.  

§ 2o O Superintendente-Geral terá mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução 
para um único período subsequente.  

§ 3o Aplicam-se ao Superintendente-Geral as mesmas normas de impedimentos, perda 
de mandato, substituição e as vedações do art. 8o desta Lei, incluindo o disposto no § 2o do 
art. 8o desta Lei, aplicáveis ao Presidente e aos Conselheiros do Tribunal.  

§ 4o Os cargos de Superintendente-Geral e de Superintendentes-Adjuntos são de 
dedicação exclusiva, não se admitindo qualquer acumulação, salvo as constitucionalmente 
permitidas.  

§ 5o Durante o período de vacância que anteceder à nomeação de novo Superintendente-
Geral, assumirá interinamente o cargo um dos superintendentes adjuntos, indicado pelo 
Presidente do Tribunal, o qual permanecerá no cargo até a posse do novo Superintendente-
Geral, escolhido na forma do § 1o deste artigo.  

§ 6o Se, no caso da vacância prevista no § 5o deste artigo, não houver nenhum 
Superintendente Adjunto nomeado na Superintendência do Cade, o Presidente do Tribunal 
indicará servidor em exercício no Cade, com conhecimento jurídico ou econômico na área de 
defesa da concorrência e reputação ilibada, para assumir interinamente o cargo, 
permanecendo neste até a posse do novo Superintendente-Geral, escolhido na forma do § 1o 
deste artigo.  

§ 7o Os Superintendentes-Adjuntos serão indicados pelo Superintendente-Geral.  

Art. 13. Compete à Superintendência-Geral:  

I - zelar pelo cumprimento desta Lei, monitorando e acompanhando as práticas de 
mercado;  

II - acompanhar, permanentemente, as atividades e práticas comerciais de pessoas 
físicas ou jurídicas que detiverem posição dominante em mercado relevante de bens ou 
serviços, para prevenir infrações da ordem econômica, podendo, para tanto, requisitar as 
informações e documentos necessários, mantendo o sigilo legal, quando for o caso;  
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III - promover, em face de indícios de infração da ordem econômica, procedimento 
preparatório de inquérito administrativo e inquérito administrativo para apuração de infrações 
à ordem econômica;  

IV - decidir pela insubsistência dos indícios, arquivando os autos do inquérito 
administrativo ou de seu procedimento preparatório;  

V - instaurar e instruir processo administrativo para imposição de sanções 
administrativas por infrações à ordem econômica, procedimento para apuração de ato de 
concentração, processo administrativo para análise de ato de concentração econômica e 
processo administrativo para imposição de sanções processuais incidentais instaurados para 
prevenção, apuração ou repressão de infrações à ordem econômica;  

VI - no interesse da instrução dos tipos processuais referidos nesta Lei:  

a) requisitar informações e documentos de quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas, 
órgãos, autoridades e entidades, públicas ou privadas, mantendo o sigilo legal, quando for o 
caso, bem como determinar as diligências que se fizerem necessárias ao exercício de suas 
funções;  

b) requisitar esclarecimentos orais de quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas, órgãos, 
autoridades e entidades, públicas ou privadas, na forma desta Lei;  

c) realizar inspeção na sede social, estabelecimento, escritório, filial ou sucursal de 
empresa investigada, de estoques, objetos, papéis de qualquer natureza, assim como livros 
comerciais, computadores e arquivos eletrônicos, podendo-se extrair ou requisitar cópias de 
quaisquer documentos ou dados eletrônicos;  

d) requerer ao Poder Judiciário, por meio da Procuradoria Federal junto ao Cade, 
mandado de busca e apreensão de objetos, papéis de qualquer natureza, assim como de livros 
comerciais, computadores e arquivos magnéticos de empresa ou pessoa física, no interesse de 
inquérito administrativo ou de processo administrativo para imposição de sanções 
administrativas por infrações à ordem econômica, aplicando-se, no que couber, o disposto no 
art. 839 e seguintes da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, 
sendo inexigível a propositura de ação principal;  

e) requisitar vista e cópia de documentos e objetos constantes de inquéritos e processos 
administrativos instaurados por órgãos ou entidades da administração pública federal;  

f) requerer vista e cópia de inquéritos policiais, ações judiciais de quaisquer natureza, 
bem como de inquéritos e processos administrativos instaurados por outros entes da 
federação, devendo o Conselho observar as mesmas restrições de sigilo eventualmente 
estabelecidas nos procedimentos de origem;  

VII - recorrer de ofício ao Tribunal quando decidir pelo arquivamento de processo 
administrativo para imposição de sanções administrativas por infrações à ordem econômica;  

VIII - remeter ao Tribunal, para julgamento, os processos administrativos que instaurar, 
quando entender configurada infração da ordem econômica;  
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IX - propor termo de compromisso de cessação de prática por infração à ordem 
econômica, submetendo-o à aprovação do Tribunal, e fiscalizar o seu cumprimento;  

X - sugerir ao Tribunal condições para a celebração de acordo em controle de 
concentrações e fiscalizar o seu cumprimento;  

XI - adotar medidas preventivas que conduzam à cessação de prática que constitua 
infração da ordem econômica, fixando prazo para seu cumprimento e o valor da multa diária a 
ser aplicada, no caso de descumprimento;  

XII - receber, instruir e aprovar ou impugnar perante o Tribunal os processos 
administrativos para análise de ato de concentração econômica;  

XIII - orientar os órgãos e entidades da administração pública quanto à adoção de 
medidas necessárias ao cumprimento desta Lei;  

XIV - desenvolver estudos e pesquisas objetivando orientar a política de prevenção de 
infrações da ordem econômica;  

XV - instruir o público sobre as diversas formas de infração da ordem econômica e os 
modos de sua prevenção e repressão;  

XVI - exercer outras atribuições previstas em lei;  

XVII - prestar ao Poder Judiciário, sempre que solicitado, todas as informações sobre 
andamento das investigações, podendo, inclusive, fornecer cópias dos autos para instruir 
ações judiciais; e  

XVIII - adotar as medidas administrativas necessárias à execução e ao cumprimento das 
decisões do Plenário.  

Art. 14. São atribuições do Superintendente-Geral:  

I - participar, quando entender necessário, sem direito a voto, das reuniões do Tribunal e 
proferir sustentação oral, na forma do regimento interno;  

II - cumprir e fazer cumprir as decisões do Tribunal na forma determinada pelo seu 
Presidente;  

III - requerer à Procuradoria Federal junto ao Cade as providências judiciais relativas ao 
exercício das competências da Superintendência-Geral;  

IV - determinar ao Economista-Chefe a elaboração de estudos e pareceres;  

V - ordenar despesas referentes à unidade gestora da Superintendência-Geral; e  

VI - exercer outras atribuições previstas em lei.  

Seção IV 

Da Procuradoria Federal junto ao Cade  
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Art. 15. Funcionará junto ao Cade Procuradoria Federal Especializada, competindo-lhe:  

I - prestar consultoria e assessoramento jurídico ao Cade;  

II - representar o Cade judicial e extrajudicialmente;  

III - promover a execução judicial das decisões e julgados do Cade;  

IV - proceder à apuração da liquidez dos créditos do Cade, inscrevendo-os em dívida 
ativa para fins de cobrança administrativa ou judicial;  

V - tomar as medidas judiciais solicitadas pelo Tribunal ou pela Superintendência-
Geral, necessárias à cessação de infrações da ordem econômica ou à obtenção de documentos 
para a instrução de processos administrativos de qualquer natureza;  

VI - promover acordos judiciais nos processos relativos a infrações contra a ordem 
econômica, mediante autorização do Tribunal;  

VII - emitir, sempre que solicitado expressamente por Conselheiro ou pelo 
Superintendente-Geral, parecer nos processos de competência do Cade, sem que tal 
determinação implique a suspensão do prazo de análise ou prejuízo à tramitação normal do 
processo;  

VIII - zelar pelo cumprimento desta Lei; e  

IX - desincumbir-se das demais tarefas que lhe sejam atribuídas pelo regimento interno.  

Parágrafo único. Compete à Procuradoria Federal junto ao Cade, ao dar execução 
judicial às decisões da Superintendência-Geral e do Tribunal, manter o Presidente do 
Tribunal, os Conselheiros e o Superintendente-Geral informados sobre o andamento das ações 
e medidas judiciais.  

Art. 16. O Procurador-Chefe será nomeado pelo Presidente da República, depois de 
aprovado pelo Senado Federal, dentre cidadãos brasileiros com mais de 30 (trinta) anos de 
idade, de notório conhecimento jurídico e reputação ilibada.  

§ 1o O Procurador-Chefe terá mandato de 2 (dois) anos, permitida sua recondução para 
um único período.  

§ 2o O Procurador-Chefe poderá participar, sem direito a voto, das reuniões do Tribunal, 
prestando assistência e esclarecimentos, quando requisitado pelos Conselheiros, na forma do 
Regimento Interno do Tribunal.  

§ 3o Aplicam-se ao Procurador-Chefe as mesmas normas de impedimento aplicáveis aos 
Conselheiros do Tribunal, exceto quanto ao comparecimento às sessões.  

§ 4o Nos casos de faltas, afastamento temporário ou impedimento do Procurador-Chefe, 
o Plenário indicará e o Presidente do Tribunal designará o substituto eventual dentre os 
integrantes da Procuradoria Federal Especializada.  

Seção V 
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Do Departamento de Estudos Econômicos  

Art. 17. O Cade terá um Departamento de Estudos Econômicos, dirigido por um 
Economista-Chefe, a quem incumbirá elaborar estudos e pareceres econômicos, de ofício ou 
por solicitação do Plenário, do Presidente, do Conselheiro-Relator ou do Superintendente-
Geral, zelando pelo rigor e atualização técnica e científica das decisões do órgão.  

Art. 18. O Economista-Chefe será nomeado, conjuntamente, pelo Superintendente-
Geral e pelo Presidente do Tribunal, dentre brasileiros de ilibada reputação e notório 
conhecimento econômico.  

§ 1o O Economista-Chefe poderá participar das reuniões do Tribunal, sem direito a voto.  

§ 2o Aplicam-se ao Economista-Chefe as mesmas normas de impedimento aplicáveis 
aos Conselheiros do Tribunal, exceto quanto ao comparecimento às sessões.  

CAPÍTULO III 

DA SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO  

Art. 19. Compete à Secretaria de Acompanhamento Econômico promover a 
concorrência em órgãos de governo e perante a sociedade cabendo-lhe, especialmente, o 
seguinte:  

I - opinar, nos aspectos referentes à promoção da concorrência, sobre propostas de 
alterações de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, de consumidores ou 
usuários dos serviços prestados submetidos a consulta pública pelas agências reguladoras e, 
quando entender pertinente, sobre os pedidos de revisão de tarifas e as minutas;  

II - opinar, quando considerar pertinente, sobre minutas de atos normativos elaborados 
por qualquer entidade pública ou privada submetidos à consulta pública, nos aspectos 
referentes à promoção da concorrência;  

III - opinar, quando considerar pertinente, sobre proposições legislativas em tramitação 
no Congresso Nacional, nos aspectos referentes à promoção da concorrência;  

IV - elaborar estudos avaliando a situação concorrencial de setores específicos da 
atividade econômica nacional, de ofício ou quando solicitada pelo Cade, pela Câmara de 
Comércio Exterior ou pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério 
da Justiça ou órgão que vier a sucedê-lo;  

V - elaborar estudos setoriais que sirvam de insumo para a participação do Ministério da 
Fazenda na formulação de políticas públicas setoriais nos fóruns em que este Ministério tem 
assento;  

VI - propor a revisão de leis, regulamentos e outros atos normativos da administração 
pública federal, estadual, municipal e do Distrito Federal que afetem ou possam afetar a 
concorrência nos diversos setores econômicos do País;  

VII - manifestar-se, de ofício ou quando solicitada, a respeito do impacto concorrencial 
de medidas em discussão no âmbito de fóruns negociadores relativos às atividades de 
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alteração tarifária, ao acesso a mercados e à defesa comercial, ressalvadas as competências 
dos órgãos envolvidos;  

VIII - encaminhar ao órgão competente representação para que este, a seu critério, adote 
as medidas legais cabíveis, sempre que for identificado ato normativo que tenha caráter 
anticompetitivo.  

§ 1o Para o cumprimento de suas atribuições, a Secretaria de Acompanhamento 
Econômico poderá:  

I - requisitar informações e documentos de quaisquer pessoas, órgãos, autoridades e 
entidades, públicas ou privadas, mantendo o sigilo legal quando for o caso;  

II - celebrar acordos e convênios com órgãos ou entidades públicas ou privadas, 
federais, estaduais, municipais, do Distrito Federal e dos Territórios para avaliar e/ou sugerir 
medidas relacionadas à promoção da concorrência.  

§ 2o A Secretaria de Acompanhamento Econômico divulgará anualmente relatório de 
suas ações voltadas para a promoção da concorrência.  

TÍTULO III  

DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PERANTE O CADE  

Art. 20. O Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho Superior, designará 
membro do Ministério Público Federal para, nesta qualidade, emitir parecer, nos processos 
administrativos para imposição de sanções administrativas por infrações à ordem econômica, 
de ofício ou a requerimento do Conselheiro-Relator.  

TÍTULO IV 

DO PATRIMÔNIO, DAS RECEITAS E DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, 
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

Art. 21. Compete ao Presidente do Tribunal orientar, coordenar e supervisionar as 
atividades administrativas do Cade, respeitadas as atribuições dos dirigentes dos demais 
órgãos previstos no art. 5o desta Lei.  

§ 1o A Superintendência-Geral constituirá unidade gestora, para fins administrativos e 
financeiros, competindo ao seu Superintendente-Geral ordenar as despesas pertinentes às 
respectivas ações orçamentárias.  

§ 2o Para fins administrativos e financeiros, o Departamento de Estudos Econômicos 
estará ligado ao Tribunal.  

Art. 22. Anualmente, o Presidente do Tribunal, ouvido o Superintendente-Geral, 
encaminhará ao Poder Executivo a proposta de orçamento do Cade e a lotação ideal do 
pessoal que prestará serviço àquela autarquia.  

Art. 23. Ficam instituídas as taxas processuais sobre os processos de competência do 
Cade, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), que têm como fato gerador a 
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apresentação dos atos previstos no art. 88 desta Lei e no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 
reais) para processos que têm como fato gerador a apresentação de consultas de que trata o § 
4o do art. 9o desta Lei.  

Parágrafo único. A taxa processual de que trata o caput deste artigo poderá ser 
atualizada por ato do Poder Executivo, após autorização do Congresso Nacional.  

Art. 24. São contribuintes da taxa processual que tem como fato gerador a apresentação 
dos atos previstos no art. 88 desta Lei qualquer das requerentes.  

Art. 25. O recolhimento da taxa processual que tem como fato gerador a apresentação 
dos atos previstos no art. 88 desta Lei deverá ser comprovado no momento da protocolização 
do ato.  

§ 1o A taxa processual não recolhida no momento fixado no caput deste artigo será 
cobrada com os seguintes acréscimos:  

I - juros de mora, contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de 1% (um por 
cento), calculados na forma da legislação aplicável aos tributos federais;  

II - multa de mora de 20% (vinte por cento).  

§ 2o Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora.  

Art. 26. (VETADO).  

Art. 27. As taxas de que tratam os arts. 23 e 26 desta Lei serão recolhidas ao Tesouro 
Nacional na forma regulamentada pelo Poder Executivo.  

Art. 28. Constituem receitas próprias do Cade:  

I - o produto resultante da arrecadação das taxas previstas nos arts. 23 e 26 desta Lei;  

II - a retribuição por serviços de qualquer natureza prestados a terceiros;  

III - as dotações consignadas no Orçamento Geral da União, créditos especiais, créditos 
adicionais, transferências e repasses que lhe forem conferidos;  

IV - os recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados com 
entidades ou organismos nacionais e internacionais;  

V - as doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados;  

VI - os valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua 
propriedade;  

VII - o produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações;  

VIII - os valores apurados em aplicações no mercado financeiro das receitas previstas 
neste artigo, na forma definida pelo Poder Executivo; e  
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IX - quaisquer outras receitas, afetas às suas atividades, não especificadas nos incisos I 
a VIII do caput deste artigo.  

§ 1o (VETADO).  

§ 2o (VETADO).  

§ 3o O produto da arrecadação das multas aplicadas pelo Cade, inscritas ou não em 
dívida ativa, será destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos de que trata o art. 13 da 
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, e a Lei no 9.008, de 21 de março de 1995.  

§ 4o As multas arrecadadas na forma desta Lei serão recolhidas ao Tesouro Nacional na 
forma regulamentada pelo Poder Executivo.  

Art. 29. O Cade submeterá anualmente ao Ministério da Justiça a sua proposta de 
orçamento, que será encaminhada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para 
inclusão na lei orçamentária anual, a que se refere o § 5o do art. 165 da Constituição Federal.  

§ 1o O Cade fará acompanhar as propostas orçamentárias de quadro demonstrativo do 
planejamento plurianual das receitas e despesas, visando ao seu equilíbrio orçamentário e 
financeiro nos 5 (cinco) exercícios subsequentes.  

§ 2o A lei orçamentária anual consignará as dotações para as despesas de custeio e 
capital do Cade, relativas ao exercício a que ela se referir.  

Art. 30. Somam-se ao atual patrimônio do Cade os bens e direitos pertencentes ao 
Ministério da Justiça atualmente afetados às atividades do Departamento de Proteção e Defesa 
Econômica da Secretaria de Direito Econômico.  

TÍTULO V 

DAS INFRAÇÕES DA ORDEM ECONÔMICA  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 31. Esta Lei aplica-se às pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, 
bem como a quaisquer associações de entidades ou pessoas, constituídas de fato ou de direito, 
ainda que temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, mesmo que exerçam 
atividade sob regime de monopólio legal.  

Art. 32. As diversas formas de infração da ordem econômica implicam a 
responsabilidade da empresa e a responsabilidade individual de seus dirigentes ou 
administradores, solidariamente.  

Art. 33. Serão solidariamente responsáveis as empresas ou entidades integrantes de 
grupo econômico, de fato ou de direito, quando pelo menos uma delas praticar infração à 
ordem econômica.  
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Art. 34. A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica 
poderá ser desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de poder, 
infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social.  

Parágrafo único. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, 
estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má 
administração.  

Art. 35. A repressão das infrações da ordem econômica não exclui a punição de outros 
ilícitos previstos em lei.  

CAPÍTULO II 

DAS INFRAÇÕES  

Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos 
sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes 
efeitos, ainda que não sejam alcançados:  

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre 
iniciativa;  

II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;  

III - aumentar arbitrariamente os lucros; e  

IV - exercer de forma abusiva posição dominante.  

§ 1o A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência 
de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no 
inciso II do caput deste artigo.  

§ 2o Presume-se posição dominante sempre que uma empresa ou grupo de empresas for 
capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições de mercado ou quando controlar 
20% (vinte por cento) ou mais do mercado relevante, podendo este percentual ser alterado 
pelo Cade para setores específicos da economia.  

§ 3o As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese 
prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica:  

I - acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrente, sob qualquer forma:  

a) os preços de bens ou serviços ofertados individualmente;  

b) a produção ou a comercialização de uma quantidade restrita ou limitada de bens ou a 
prestação de um número, volume ou frequência restrita ou limitada de serviços;  

c) a divisão de partes ou segmentos de um mercado atual ou potencial de bens ou 
serviços, mediante, dentre outros, a distribuição de clientes, fornecedores, regiões ou 
períodos;  

d) preços, condições, vantagens ou abstenção em licitação pública;  
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II - promover, obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou 
concertada entre concorrentes;  

III - limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado;  

IV - criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de 
empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou serviços;  

V - impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, 
equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de distribuição;  

VI - exigir ou conceder exclusividade para divulgação de publicidade nos meios de 
comunicação de massa;  

VII - utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços de terceiros;  

VIII - regular mercados de bens ou serviços, estabelecendo acordos para limitar ou 
controlar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a produção de bens ou prestação de 
serviços, ou para dificultar investimentos destinados à produção de bens ou serviços ou à sua 
distribuição;  

IX - impor, no comércio de bens ou serviços, a distribuidores, varejistas e 
representantes preços de revenda, descontos, condições de pagamento, quantidades mínimas 
ou máximas, margem de lucro ou quaisquer outras condições de comercialização relativos a 
negócios destes com terceiros;  

X - discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação 
diferenciada de preços, ou de condições operacionais de venda ou prestação de serviços;  

XI - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro das condições de 
pagamento normais aos usos e costumes comerciais;  

XII - dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento de relações comerciais de 
prazo indeterminado em razão de recusa da outra parte em submeter-se a cláusulas e 
condições comerciais injustificáveis ou anticoncorrenciais;  

XIII - destruir, inutilizar ou açambarcar matérias-primas, produtos intermediários ou 
acabados, assim como destruir, inutilizar ou dificultar a operação de equipamentos destinados 
a produzi-los, distribuí-los ou transportá-los;  

XIV - açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou 
intelectual ou de tecnologia;  

XV - vender mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do preço de 
custo;  

XVI - reter bens de produção ou de consumo, exceto para garantir a cobertura dos 
custos de produção;  

XVII - cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa 
comprovada;  
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XVIII - subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um 
serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um 
bem; e  

XIX - exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, 
tecnologia ou marca.  

CAPÍTULO III 

DAS PENAS  

Art. 37. A prática de infração da ordem econômica sujeita os responsáveis às seguintes 
penas:  

I - no caso de empresa, multa de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) 
do valor do faturamento bruto da empresa, grupo ou conglomerado obtido, no último 
exercício anterior à instauração do processo administrativo, no ramo de atividade empresarial 
em que ocorreu a infração, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for 
possível sua estimação;  

II - no caso das demais pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, bem 
como quaisquer associações de entidades ou pessoas constituídas de fato ou de direito, ainda 
que temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, que não exerçam atividade 
empresarial, não sendo possível utilizar-se o critério do valor do faturamento bruto, a multa 
será entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais);  

III - no caso de administrador, direta ou indiretamente responsável pela infração 
cometida, quando comprovada a sua culpa ou dolo, multa de 1% (um por cento) a 20% (vinte 
por cento) daquela aplicada à empresa, no caso previsto no inciso I do caput deste artigo, ou 
às pessoas jurídicas ou entidades, nos casos previstos no inciso II do caput deste artigo.  

§ 1o Em caso de reincidência, as multas cominadas serão aplicadas em dobro.  

§ 2o No cálculo do valor da multa de que trata o inciso I do caput deste artigo, o Cade 
poderá considerar o faturamento total da empresa ou grupo de empresas, quando não dispuser 
do valor do faturamento no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a infração, definido 
pelo Cade, ou quando este for apresentado de forma incompleta e/ou não demonstrado de 
forma inequívoca e idônea.  

Art. 38. Sem prejuízo das penas cominadas no art. 37 desta Lei, quando assim exigir a 
gravidade dos fatos ou o interesse público geral, poderão ser impostas as seguintes penas, 
isolada ou cumulativamente:  

I - a publicação, em meia página e a expensas do infrator, em jornal indicado na 
decisão, de extrato da decisão condenatória, por 2 (dois) dias seguidos, de 1 (uma) a 3 (três) 
semanas consecutivas;  

II - a proibição de contratar com instituições financeiras oficiais e participar de licitação 
tendo por objeto aquisições, alienações, realização de obras e serviços, concessão de serviços 
públicos, na administração pública federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, bem 
como em entidades da administração indireta, por prazo não inferior a 5 (cinco) anos;  
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III - a inscrição do infrator no Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor;  

IV - a recomendação aos órgãos públicos competentes para que:  

a) seja concedida licença compulsória de direito de propriedade intelectual de 
titularidade do infrator, quando a infração estiver relacionada ao uso desse direito;  

b) não seja concedido ao infrator parcelamento de tributos federais por ele devidos ou 
para que sejam cancelados, no todo ou em parte, incentivos fiscais ou subsídios públicos;  

V - a cisão de sociedade, transferência de controle societário, venda de ativos ou 
cessação parcial de atividade;  

VI - a proibição de exercer o comércio em nome próprio ou como representante de 
pessoa jurídica, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e  

VII - qualquer outro ato ou providência necessários para a eliminação dos efeitos 
nocivos à ordem econômica.  

Art. 39. Pela continuidade de atos ou situações que configurem infração da ordem 
econômica, após decisão do Tribunal determinando sua cessação, bem como pelo não 
cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer impostas, ou pelo descumprimento de 
medida preventiva ou termo de compromisso de cessação previstos nesta Lei, o responsável 
fica sujeito a multa diária fixada em valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), podendo ser 
aumentada em até 50 (cinquenta) vezes, se assim recomendar a situação econômica do 
infrator e a gravidade da infração.  

Art. 40. A recusa, omissão ou retardamento injustificado de informação ou documentos 
solicitados pelo Cade ou pela Secretaria de Acompanhamento Econômico constitui infração 
punível com multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), podendo ser aumentada em até 20 
(vinte) vezes, se necessário para garantir sua eficácia, em razão da situação econômica do 
infrator.  

§ 1o O montante fixado para a multa diária de que trata o caput deste artigo constará do 
documento que contiver a requisição da autoridade competente.  

§ 2o Compete à autoridade requisitante a aplicação da multa prevista no caput deste 
artigo.  

§ 3o Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento da 
multa de que trata o caput sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no País.  

Art. 41. A falta injustificada do representado ou de terceiros, quando intimados para 
prestar esclarecimentos, no curso de inquérito ou processo administrativo, sujeitará o faltante 
à multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada falta, 
aplicada conforme sua situação econômica.  

Parágrafo único. A multa a que se refere o caput deste artigo será aplicada mediante 
auto de infração pela autoridade competente.  
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Art. 42. Impedir, obstruir ou de qualquer outra forma dificultar a realização de inspeção 
autorizada pelo Plenário do Tribunal, pelo Conselheiro-Relator ou pela Superintendência-
Geral no curso de procedimento preparatório, inquérito administrativo, processo 
administrativo ou qualquer outro procedimento sujeitará o inspecionado ao pagamento de 
multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme a 
situação econômica do infrator, mediante a lavratura de auto de infração pelo órgão 
competente.  

Art. 43. A enganosidade ou a falsidade de informações, de documentos ou de 
declarações prestadas por qualquer pessoa ao Cade ou à Secretaria de Acompanhamento 
Econômico será punível com multa pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais), de acordo com a gravidade dos fatos e a situação 
econômica do infrator, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.  

Art. 44. Aquele que prestar serviços ao Cade ou a Seae, a qualquer título, e que der 
causa, mesmo que por mera culpa, à disseminação indevida de informação acerca de empresa, 
coberta por sigilo, será punível com multa pecuniária de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de abertura de outros procedimentos cabíveis.  

§ 1o Se o autor da disseminação indevida estiver servindo o Cade em virtude de 
mandato, ou na qualidade de Procurador Federal ou Economista-Chefe, a multa será em 
dobro.  

§ 2o O Regulamento definirá o procedimento para que uma informação seja tida como 
sigilosa, no âmbito do Cade e da Seae.  

Art. 45. Na aplicação das penas estabelecidas nesta Lei, levar-se-á em consideração:  

I - a gravidade da infração;  

II - a boa-fé do infrator;  

III - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator;  

IV - a consumação ou não da infração;  

V - o grau de lesão, ou perigo de lesão, à livre concorrência, à economia nacional, aos 
consumidores, ou a terceiros;  

VI - os efeitos econômicos negativos produzidos no mercado;  

VII - a situação econômica do infrator; e  

VIII - a reincidência. 

CAPÍTULO IV 

DA PRESCRIÇÃO  

Art. 46. Prescrevem em 5 (cinco) anos as ações punitivas da administração pública 
federal, direta e indireta, objetivando apurar infrações da ordem econômica, contados da data 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

 
ARTICULOS 

 

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

160 

da prática do ilícito ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver 
cessada a prática do ilícito.  

§ 1o Interrompe a prescrição qualquer ato administrativo ou judicial que tenha por 
objeto a apuração da infração contra a ordem econômica mencionada no caput deste artigo, 
bem como a notificação ou a intimação da investigada.  

§ 2o Suspende-se a prescrição durante a vigência do compromisso de cessação ou do 
acordo em controle de concentrações.  

§ 3o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 (três) 
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou 
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade 
funcional decorrente da paralisação, se for o caso.  

§ 4o Quando o fato objeto da ação punitiva da administração também constituir crime, a 
prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.  

CAPÍTULO V 

DO DIREITO DE AÇÃO  

Art. 47. Os prejudicados, por si ou pelos legitimados referidos no art. 82 da Lei no 
8.078, de 11 de setembro de 1990, poderão ingressar em juízo para, em defesa de seus 
interesses individuais ou individuais homogêneos, obter a cessação de práticas que constituam 
infração da ordem econômica, bem como o recebimento de indenização por perdas e danos 
sofridos, independentemente do inquérito ou processo administrativo, que não será suspenso 
em virtude do ajuizamento de ação.  

TÍTULO VI 

DAS DIVERSAS ESPÉCIES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 48. Esta Lei regula os seguintes procedimentos administrativos instaurados para 
prevenção, apuração e repressão de infrações à ordem econômica:  

I - procedimento preparatório de inquérito administrativo para apuração de infrações à 
ordem econômica;  

II - inquérito administrativo para apuração de infrações à ordem econômica;  

III - processo administrativo para imposição de sanções administrativas por infrações à 
ordem econômica;  

IV - processo administrativo para análise de ato de concentração econômica;  

V - procedimento administrativo para apuração de ato de concentração econômica; e  
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VI - processo administrativo para imposição de sanções processuais incidentais.  

Art. 49. O Tribunal e a Superintendência-Geral assegurarão nos procedimentos 
previstos nos incisos II, III, IV e VI do caput do art. 48 desta Lei o tratamento sigiloso de 
documentos, informações e atos processuais necessários à elucidação dos fatos ou exigidos 
pelo interesse da sociedade.  

Parágrafo único. As partes poderão requerer tratamento sigiloso de documentos ou 
informações, no tempo e modo definidos no regimento interno.  

Art. 50. A Superintendência-Geral ou o Conselheiro-Relator poderá admitir a 
intervenção no processo administrativo de:  

I - terceiros titulares de direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser 
adotada; ou  

II - legitimados à propositura de ação civil pública pelos incisos III e IV do art. 82 da 
Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990.  

Art. 51. Na tramitação dos processos no Cade, serão observadas as seguintes 
disposições, além daquelas previstas no regimento interno:  

I - os atos de concentração terão prioridade sobre o julgamento de outras matérias;  

II - a sessão de julgamento do Tribunal é pública, salvo nos casos em que for 
determinado tratamento sigiloso ao processo, ocasião em que as sessões serão reservadas;  

III - nas sessões de julgamento do Tribunal, poderão o Superintendente-Geral, o 
Economista-Chefe, o Procurador-Chefe e as partes do processo requerer a palavra, que lhes 
será concedida, nessa ordem, nas condições e no prazo definido pelo regimento interno, a fim 
de sustentarem oralmente suas razões perante o Tribunal;  

IV - a pauta das sessões de julgamento será definida pelo Presidente, que determinará 
sua publicação, com pelo menos 120 (cento e vinte) horas de antecedência; e  

V - os atos e termos a serem praticados nos autos dos procedimentos enumerados no art. 
48 desta Lei poderão ser encaminhados de forma eletrônica ou apresentados em meio 
magnético ou equivalente, nos termos das normas do Cade.  

Art. 52. O cumprimento das decisões do Tribunal e de compromissos e acordos 
firmados nos termos desta Lei poderá, a critério do Tribunal, ser fiscalizado pela 
Superintendência-Geral, com o respectivo encaminhamento dos autos, após a decisão final do 
Tribunal.  

§ 1o Na fase de fiscalização da execução das decisões do Tribunal, bem como do 
cumprimento de compromissos e acordos firmados nos termos desta Lei, poderá a 
Superintendência-Geral valer-se de todos os poderes instrutórios que lhe são assegurados 
nesta Lei.  
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§ 2o Cumprida integralmente a decisão do Tribunal ou os acordos em controle de 
concentrações e compromissos de cessação, a Superintendência-Geral, de ofício ou por 
provocação do interessado, manifestar-se-á sobre seu cumprimento.  

CAPÍTULO II 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE DE ATOS DE 
CONCENTRAÇÃO ECONÔMICA  

Seção I 

Do Processo Administrativo na Superintendência-Geral  

Art. 53. O pedido de aprovação dos atos de concentração econômica a que se refere o 
art. 88 desta Lei deverá ser endereçado ao Cade e instruído com as informações e documentos 
indispensáveis à instauração do processo administrativo, definidos em resolução do Cade, 
além do comprovante de recolhimento da taxa respectiva.  

§ 1o Ao verificar que a petição não preenche os requisitos exigidos no caput deste artigo 
ou apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, a 
Superintendência-Geral determinará, uma única vez, que os requerentes a emendem, sob pena 
de arquivamento.  

§ 2o Após o protocolo da apresentação do ato de concentração, ou de sua emenda, a 
Superintendência-Geral fará publicar edital, indicando o nome dos requerentes, a natureza da 
operação e os setores econômicos envolvidos.  

Art. 54. Após cumpridas as providências indicadas no art. 53, a Superintendência-Geral:  

I - conhecerá diretamente do pedido, proferindo decisão terminativa, quando o processo 
dispensar novas diligências ou nos casos de menor potencial ofensivo à concorrência, assim 
definidos em resolução do Cade; ou  

II - determinará a realização da instrução complementar, especificando as diligências a 
serem produzidas.  

Art. 55. Concluída a instrução complementar determinada na forma do inciso II do 
caput do art. 54 desta Lei, a Superintendência-Geral deverá manifestar-se sobre seu 
satisfatório cumprimento, recebendo-a como adequada ao exame de mérito ou determinando 
que seja refeita, por estar incompleta.  

Art. 56. A Superintendência-Geral poderá, por meio de decisão fundamentada, declarar 
a operação como complexa e determinar a realização de nova instrução complementar, 
especificando as diligências a serem produzidas.  

Parágrafo único. Declarada a operação como complexa, poderá a Superintendência-
Geral requerer ao Tribunal a prorrogação do prazo de que trata o § 2o do art. 88 desta Lei.  

Art. 57. Concluídas as instruções complementares de que tratam o inciso II do art. 54 e 
o art. 56 desta Lei, a Superintendência-Geral:  
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I - proferirá decisão aprovando o ato sem restrições;  

II - oferecerá impugnação perante o Tribunal, caso entenda que o ato deva ser rejeitado, 
aprovado com restrições ou que não existam elementos conclusivos quanto aos seus efeitos no 
mercado.  

Parágrafo único. Na impugnação do ato perante o Tribunal, deverão ser demonstrados, 
de forma circunstanciada, o potencial lesivo do ato à concorrência e as razões pelas quais não 
deve ser aprovado integralmente ou rejeitado.  

Seção II 

Do Processo Administrativo no Tribunal  

Art. 58. O requerente poderá oferecer, no prazo de 30 (trinta) dias da data de 
impugnação da Superintendência-Geral, em petição escrita, dirigida ao Presidente do 
Tribunal, manifestação expondo as razões de fato e de direito com que se opõe à impugnação 
do ato de concentração da Superintendência-Geral e juntando todas as provas, estudos e 
pareceres que corroboram seu pedido.  

Parágrafo único. Em até 48 (quarenta e oito) horas da decisão de que trata a impugnação 
pela Superintendência-Geral, disposta no inciso II do caput do art. 57 desta Lei e na hipótese 
do inciso I do art. 65 desta Lei, o processo será distribuído, por sorteio, a um Conselheiro-
Relator.  

Art. 59. Após a manifestação do requerente, o Conselheiro-Relator:  

I - proferirá decisão determinando a inclusão do processo em pauta para julgamento, 
caso entenda que se encontre suficientemente instruído;  

II - determinará a realização de instrução complementar, se necessário, podendo, a seu 
critério, solicitar que a Superintendência-Geral a realize, declarando os pontos controversos e 
especificando as diligências a serem produzidas.  

§ 1o O Conselheiro-Relator poderá autorizar, conforme o caso, precária e liminarmente, 
a realização do ato de concentração econômica, impondo as condições que visem à 
preservação da reversibilidade da operação, quando assim recomendarem as condições do 
caso concreto.  

§ 2o O Conselheiro-Relator poderá acompanhar a realização das diligências referidas no 
inciso II do caput deste artigo.  

Art. 60. Após a conclusão da instrução, o Conselheiro-Relator determinará a inclusão do 
processo em pauta para julgamento.  

Art. 61. No julgamento do pedido de aprovação do ato de concentração econômica, o 
Tribunal poderá aprová-lo integralmente, rejeitá-lo ou aprová-lo parcialmente, caso em que 
determinará as restrições que deverão ser observadas como condição para a validade e 
eficácia do ato.  
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§ 1o O Tribunal determinará as restrições cabíveis no sentido de mitigar os eventuais 
efeitos nocivos do ato de concentração sobre os mercados relevantes afetados.  

§ 2o As restrições mencionadas no § 1o deste artigo incluem:  

I - a venda de ativos ou de um conjunto de ativos que constitua uma atividade 
empresarial;  

II - a cisão de sociedade;  

III - a alienação de controle societário;  

IV - a separação contábil ou jurídica de atividades;  

V - o licenciamento compulsório de direitos de propriedade intelectual; e  

VI - qualquer outro ato ou providência necessários para a eliminação dos efeitos 
nocivos à ordem econômica.  

§ 3o Julgado o processo no mérito, o ato não poderá ser novamente apresentado nem 
revisto no âmbito do Poder Executivo.  

Art. 62. Em caso de recusa, omissão, enganosidade, falsidade ou retardamento 
injustificado, por parte dos requerentes, de informações ou documentos cuja apresentação for 
determinada pelo Cade, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, poderá o pedido de 
aprovação do ato de concentração ser rejeitado por falta de provas, caso em que o requerente 
somente poderá realizar o ato mediante apresentação de novo pedido, nos termos do art. 53 
desta Lei.  

Art. 63. Os prazos previstos neste Capítulo não se suspendem ou interrompem por 
qualquer motivo, ressalvado o disposto no § 5o do art. 6o desta Lei, quando for o caso.  

Art. 64. (VETADO).  

Seção III 

Do Recurso contra Decisão de Aprovação do Ato pela Superintendência-Geral  

Art. 65. No prazo de 15 (quinze) dias contado a partir da publicação da decisão da 
Superintendência-Geral que aprovar o ato de concentração, na forma do inciso I do caput do 
art. 54 e do inciso I do caput do art. 57 desta Lei:  

I - caberá recurso da decisão ao Tribunal, que poderá ser interposto por terceiros 
interessados ou, em se tratando de mercado regulado, pela respectiva agência reguladora;  

II - o Tribunal poderá, mediante provocação de um de seus Conselheiros e em decisão 
fundamentada, avocar o processo para julgamento ficando prevento o Conselheiro que 
encaminhou a provocação.  

§ 1o Em até 5 (cinco) dias úteis a partir do recebimento do recurso, o Conselheiro-
Relator:  
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I - conhecerá do recurso e determinará a sua inclusão em pauta para julgamento;  

II - conhecerá do recurso e determinará a realização de instrução complementar, 
podendo, a seu critério, solicitar que a Superintendência-Geral a realize, declarando os pontos 
controversos e especificando as diligências a serem produzidas; ou  

III - não conhecerá do recurso, determinando o seu arquivamento.  

§ 2o As requerentes poderão manifestar-se acerca do recurso interposto, em até 5 (cinco) 
dias úteis do conhecimento do recurso no Tribunal ou da data do recebimento do relatório 
com a conclusão da instrução complementar elaborada pela Superintendência-Geral, o que 
ocorrer por último.  

§ 3o O litigante de má-fé arcará com multa, em favor do Fundo de Defesa de Direitos 
Difusos, a ser arbitrada pelo Tribunal entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 5.000.000,00 
(cinco milhões de reais), levando-se em consideração sua condição econômica, sua atuação no 
processo e o retardamento injustificado causado à aprovação do ato.  

§ 4o A interposição do recurso a que se refere o caput deste artigo ou a decisão de 
avocar suspende a execução do ato de concentração econômica até decisão final do Tribunal.  

§ 5o O Conselheiro-Relator poderá acompanhar a realização das diligências referidas no 
inciso II do § 1o deste artigo.  

CAPÍTULO III 

DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÕES À 
ORDEM ECONÔMICA E DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO  

Art. 66. O inquérito administrativo, procedimento investigatório de natureza 
inquisitorial, será instaurado pela Superintendência-Geral para apuração de infrações à ordem 
econômica.  

§ 1o O inquérito administrativo será instaurado de ofício ou em face de representação 
fundamentada de qualquer interessado, ou em decorrência de peças de informação, quando os 
indícios de infração à ordem econômica não forem suficientes para a instauração de processo 
administrativo.  

§ 2o A Superintendência-Geral poderá instaurar procedimento preparatório de inquérito 
administrativo para apuração de infrações à ordem econômica para apurar se a conduta sob 
análise trata de matéria de competência do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, nos 
termos desta Lei.  

§ 3o As diligências tomadas no âmbito do procedimento preparatório de inquérito 
administrativo para apuração de infrações à ordem econômica deverão ser realizadas no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias.  

§ 4o Do despacho que ordenar o arquivamento de procedimento preparatório, indeferir o 
requerimento de abertura de inquérito administrativo, ou seu arquivamento, caberá recurso de 
qualquer interessado ao Superintendente-Geral, na forma determinada em regulamento, que 
decidirá em última instância.  
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§ 5o (VETADO).  

§ 6o A representação de Comissão do Congresso Nacional, ou de qualquer de suas 
Casas, bem como da Secretaria de Acompanhamento Econômico, das agências reguladoras e 
da Procuradoria Federal junto ao Cade, independe de procedimento preparatório, instaurando-
se desde logo o inquérito administrativo ou processo administrativo.  

§ 7o O representante e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será 
realizada ou não, a juízo da Superintendência-Geral.  

§ 8o A Superintendência-Geral poderá solicitar o concurso da autoridade policial ou do 
Ministério Público nas investigações.  

§ 9o O inquérito administrativo deverá ser encerrado no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, contado da data de sua instauração, prorrogáveis por até 60 (sessenta) dias, por meio de 
despacho fundamentado e quando o fato for de difícil elucidação e o justificarem as 
circunstâncias do caso concreto.  

§ 10. Ao procedimento preparatório, assim como ao inquérito administrativo, poderá ser 
dado tratamento sigiloso, no interesse das investigações, a critério da Superintendência-Geral.  

Art. 67. Até 10 (dez) dias úteis a partir da data de encerramento do inquérito 
administrativo, a Superintendência-Geral decidirá pela instauração do processo administrativo 
ou pelo seu arquivamento.  

§ 1o O Tribunal poderá, mediante provocação de um Conselheiro e em decisão 
fundamentada, avocar o inquérito administrativo ou procedimento preparatório de inquérito 
administrativo arquivado pela Superintendência-Geral, ficando prevento o Conselheiro que 
encaminhou a provocação.  

§ 2o Avocado o inquérito administrativo, o Conselheiro-Relator terá o prazo de 30 
(trinta) dias úteis para:  

I - confirmar a decisão de arquivamento da Superintendência-Geral, podendo, se 
entender necessário, fundamentar sua decisão;  

II - transformar o inquérito administrativo em processo administrativo, determinando a 
realização de instrução complementar, podendo, a seu critério, solicitar que a 
Superintendência-Geral a realize, declarando os pontos controversos e especificando as 
diligências a serem produzidas.  

§ 3o Ao inquérito administrativo poderá ser dado tratamento sigiloso, no interesse das 
investigações, a critério do Plenário do Tribunal.  

Art. 68. O descumprimento dos prazos fixados neste Capítulo pela Superintendência-
Geral, assim como por seus servidores, sem justificativa devidamente comprovada nos autos, 
poderá resultar na apuração da respectiva responsabilidade administrativa, civil e criminal.  

CAPÍTULO IV 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES 
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ADMINISTRATIVAS POR INFRAÇÕES À ORDEM ECONÔMICA  

Art. 69. O processo administrativo, procedimento em contraditório, visa a garantir ao 
acusado a ampla defesa a respeito das conclusões do inquérito administrativo, cuja nota 
técnica final, aprovada nos termos das normas do Cade, constituirá peça inaugural.  

Art. 70. Na decisão que instaurar o processo administrativo, será determinada a 
notificação do representado para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar defesa e especificar 
as provas que pretende sejam produzidas, declinando a qualificação completa de até 3 (três) 
testemunhas.  

§ 1o A notificação inicial conterá o inteiro teor da decisão de instauração do processo 
administrativo e da representação, se for o caso.  

§ 2o A notificação inicial do representado será feita pelo correio, com aviso de 
recebimento em nome próprio, ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado 
ou, não tendo êxito a notificação postal, por edital publicado no Diário Oficial da União e em 
jornal de grande circulação no Estado em que resida ou tenha sede, contando-se os prazos da 
juntada do aviso de recebimento, ou da publicação, conforme o caso.  

§ 3o A intimação dos demais atos processuais será feita mediante publicação no Diário 
Oficial da União, da qual deverá constar o nome do representado e de seu procurador, se 
houver.  

§ 4o O representado poderá acompanhar o processo administrativo por seu titular e seus 
diretores ou gerentes, ou por seu procurador, assegurando-se-lhes amplo acesso aos autos no 
Tribunal.  

§ 5o O prazo de 30 (trinta) dias mencionado no caput deste artigo poderá ser dilatado 
por até 10 (dez) dias, improrrogáveis, mediante requisição do representado.  

Art. 71. Considerar-se-á revel o representado que, notificado, não apresentar defesa no 
prazo legal, incorrendo em confissão quanto à matéria de fato, contra ele correndo os demais 
prazos, independentemente de notificação.  

Parágrafo único. Qualquer que seja a fase do processo, nele poderá intervir o revel, sem 
direito à repetição de qualquer ato já praticado.  

Art. 72. Em até 30 (trinta) dias úteis após o decurso do prazo previsto no art. 70 desta 
Lei, a Superintendência-Geral, em despacho fundamentado, determinará a produção de provas 
que julgar pertinentes, sendo-lhe facultado exercer os poderes de instrução previstos nesta 
Lei, mantendo-se o sigilo legal, quando for o caso.  

Art. 73. Em até 5 (cinco) dias úteis da data de conclusão da instrução processual 
determinada na forma do art. 72 desta Lei, a Superintendência-Geral notificará o representado 
para apresentar novas alegações, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

Art. 74. Em até 15 (quinze) dias úteis contados do decurso do prazo previsto no art. 73 
desta Lei, a Superintendência-Geral remeterá os autos do processo ao Presidente do Tribunal, 
opinando, em relatório circunstanciado, pelo seu arquivamento ou pela configuração da 
infração.  
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Art. 75. Recebido o processo, o Presidente do Tribunal o distribuirá, por sorteio, ao 
Conselheiro-Relator, que poderá, caso entenda necessário, solicitar à Procuradoria Federal 
junto ao Cade que se manifeste no prazo de 20 (vinte) dias.  

Art. 76. O Conselheiro-Relator poderá determinar diligências, em despacho 
fundamentado, podendo, a seu critério, solicitar que a Superintendência-Geral as realize, no 
prazo assinado.  

Parágrafo único. Após a conclusão das diligências determinadas na forma deste artigo, o 
Conselheiro-Relator notificará o representado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
apresentar alegações finais.  

Art. 77. No prazo de 15 (quinze) dias úteis contado da data de recebimento das 
alegações finais, o Conselheiro-Relator solicitará a inclusão do processo em pauta para 
julgamento.  

Art. 78. A convite do Presidente, por indicação do Conselheiro-Relator, qualquer pessoa 
poderá apresentar esclarecimentos ao Tribunal, a propósito de assuntos que estejam em pauta.  

Art. 79. A decisão do Tribunal, que em qualquer hipótese será fundamentada, quando 
for pela existência de infração da ordem econômica, conterá:  

I - especificação dos fatos que constituam a infração apurada e a indicação das 
providências a serem tomadas pelos responsáveis para fazê-la cessar;  

II - prazo dentro do qual devam ser iniciadas e concluídas as providências referidas no 
inciso I do caput deste artigo;  

III - multa estipulada;  

IV - multa diária em caso de continuidade da infração; e  

V - multa em caso de descumprimento das providências estipuladas.  

Parágrafo único. A decisão do Tribunal será publicada dentro de 5 (cinco) dias úteis no 
Diário Oficial da União.  

Art. 80. Aplicam-se às decisões do Tribunal o disposto na Lei no 8.437, de 30 de junho 
de 1992.  

Art. 81. Descumprida a decisão, no todo ou em parte, será o fato comunicado ao 
Presidente do Tribunal, que determinará à Procuradoria Federal junto ao Cade que 
providencie sua execução judicial.  

Art. 82. O descumprimento dos prazos fixados neste Capítulo pelos membros do Cade, 
assim como por seus servidores, sem justificativa devidamente comprovada nos autos, poderá 
resultar na apuração da respectiva responsabilidade administrativa, civil e criminal.  

Art. 83. O Cade disporá de forma complementar sobre o inquérito e o processo 
administrativo.  

CAPÍTULO V 
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DA MEDIDA PREVENTIVA  

Art. 84. Em qualquer fase do inquérito administrativo para apuração de infrações ou do 
processo administrativo para imposição de sanções por infrações à ordem econômica, poderá 
o Conselheiro-Relator ou o Superintendente-Geral, por iniciativa própria ou mediante 
provocação do Procurador-Chefe do Cade, adotar medida preventiva, quando houver indício 
ou fundado receio de que o representado, direta ou indiretamente, cause ou possa causar ao 
mercado lesão irreparável ou de difícil reparação, ou torne ineficaz o resultado final do 
processo.  

§ 1o Na medida preventiva, determinar-se-á a imediata cessação da prática e será 
ordenada, quando materialmente possível, a reversão à situação anterior, fixando multa diária 
nos termos do art. 39 desta Lei.  

§ 2o Da decisão que adotar medida preventiva caberá recurso voluntário ao Plenário do 
Tribunal, em 5 (cinco) dias, sem efeito suspensivo.  

CAPÍTULO VI 

DO COMPROMISSO DE CESSAÇÃO  

Art. 85. Nos procedimentos administrativos mencionados nos incisos I, II e III do art. 
48 desta Lei, o Cade poderá tomar do representado compromisso de cessação da prática sob 
investigação ou dos seus efeitos lesivos, sempre que, em juízo de conveniência e 
oportunidade, devidamente fundamentado, entender que atende aos interesses protegidos por 
lei.  

§ 1o Do termo de compromisso deverão constar os seguintes elementos:  

I - a especificação das obrigações do representado no sentido de não praticar a conduta 
investigada ou seus efeitos lesivos, bem como obrigações que julgar cabíveis;  

II - a fixação do valor da multa para o caso de descumprimento, total ou parcial, das 
obrigações compromissadas;  

III - a fixação do valor da contribuição pecuniária ao Fundo de Defesa de Direitos 
Difusos quando cabível.  

§ 2o Tratando-se da investigação da prática de infração relacionada ou decorrente das 
condutas previstas nos incisos I e II do § 3o do art. 36 desta Lei, entre as obrigações a que se 
refere o inciso I do § 1o deste artigo figurará, necessariamente, a obrigação de recolher ao 
Fundo de Defesa de Direitos Difusos um valor pecuniário que não poderá ser inferior ao 
mínimo previsto no art. 37 desta Lei.  

§ 3o (VETADO).  

§ 4o A proposta de termo de compromisso de cessação de prática somente poderá ser 
apresentada uma única vez.  

§ 5o A proposta de termo de compromisso de cessação de prática poderá ter caráter 
confidencial.  
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§ 6o A apresentação de proposta de termo de compromisso de cessação de prática não 
suspende o andamento do processo administrativo.  

§ 7o O termo de compromisso de cessação de prática terá caráter público, devendo o 
acordo ser publicado no sítio do Cade em 5 (cinco) dias após a sua celebração.  

§ 8o O termo de compromisso de cessação de prática constitui título executivo 
extrajudicial.  

§ 9o O processo administrativo ficará suspenso enquanto estiver sendo cumprido o 
compromisso e será arquivado ao término do prazo fixado, se atendidas todas as condições 
estabelecidas no termo.  

§ 10. A suspensão do processo administrativo a que se refere o § 9o deste artigo dar-se-á 
somente em relação ao representado que firmou o compromisso, seguindo o processo seu 
curso regular para os demais representados.  

§ 11. Declarado o descumprimento do compromisso, o Cade aplicará as sanções nele 
previstas e determinará o prosseguimento do processo administrativo e as demais medidas 
administrativas e judiciais cabíveis para sua execução.  

§ 12. As condições do termo de compromisso poderão ser alteradas pelo Cade se se 
comprovar sua excessiva onerosidade para o representado, desde que a alteração não acarrete 
prejuízo para terceiros ou para a coletividade.  

§ 13. A proposta de celebração do compromisso de cessação de prática será indeferida 
quando a autoridade não chegar a um acordo com os representados quanto aos seus termos.  

§ 14. O Cade definirá, em resolução, normas complementares sobre o termo de 
compromisso de cessação.  

§ 15. Aplica-se o disposto no art. 50 desta Lei ao Compromisso de Cessação da Prática.  

CAPÍTULO VII 

DO PROGRAMA DE LENIÊNCIA  

Art. 86. O Cade, por intermédio da Superintendência-Geral, poderá celebrar acordo de 
leniência, com a extinção da ação punitiva da administração pública ou a redução de 1 (um) a 
2/3 (dois terços) da penalidade aplicável, nos termos deste artigo, com pessoas físicas e 
jurídicas que forem autoras de infração à ordem econômica, desde que colaborem 
efetivamente com as investigações e o processo administrativo e que dessa colaboração 
resulte:  

I - a identificação dos demais envolvidos na infração; e  

II - a obtenção de informações e documentos que comprovem a infração noticiada ou 
sob investigação.  

§ 1o O acordo de que trata o caput deste artigo somente poderá ser celebrado se 
preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:  
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I - a empresa seja a primeira a se qualificar com respeito à infração noticiada ou sob 
investigação;  

II - a empresa cesse completamente seu envolvimento na infração noticiada ou sob 
investigação a partir da data de propositura do acordo;  

III - a Superintendência-Geral não disponha de provas suficientes para assegurar a 
condenação da empresa ou pessoa física por ocasião da propositura do acordo; e  

IV - a empresa confesse sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente 
com as investigações e o processo administrativo, comparecendo, sob suas expensas, sempre 
que solicitada, a todos os atos processuais, até seu encerramento.  

§ 2o Com relação às pessoas físicas, elas poderão celebrar acordos de leniência desde 
que cumpridos os requisitos II, III e IV do § 1o deste artigo.  

§ 3o O acordo de leniência firmado com o Cade, por intermédio da Superintendência-
Geral, estipulará as condições necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o 
resultado útil do processo.  

§ 4o Compete ao Tribunal, por ocasião do julgamento do processo administrativo, 
verificado o cumprimento do acordo:  

I - decretar a extinção da ação punitiva da administração pública em favor do infrator, 
nas hipóteses em que a proposta de acordo tiver sido apresentada à Superintendência-Geral 
sem que essa tivesse conhecimento prévio da infração noticiada; ou  

II - nas demais hipóteses, reduzir de 1 (um) a 2/3 (dois terços) as penas aplicáveis, 
observado o disposto no art. 45 desta Lei, devendo ainda considerar na gradação da pena a 
efetividade da colaboração prestada e a boa-fé do infrator no cumprimento do acordo de 
leniência.  

§ 5o Na hipótese do inciso II do § 4o deste artigo, a pena sobre a qual incidirá o fator 
redutor não será superior à menor das penas aplicadas aos demais coautores da infração, 
relativamente aos percentuais fixados para a aplicação das multas de que trata o inciso I do 
art. 37 desta Lei.  

§ 6o Serão estendidos às empresas do mesmo grupo, de fato ou de direito, e aos seus 
dirigentes, administradores e empregados envolvidos na infração os efeitos do acordo de 
leniência, desde que o firmem em conjunto, respeitadas as condições impostas.  

§ 7o A empresa ou pessoa física que não obtiver, no curso de inquérito ou processo 
administrativo, habilitação para a celebração do acordo de que trata este artigo, poderá 
celebrar com a Superintendência-Geral, até a remessa do processo para julgamento, acordo de 
leniência relacionado a uma outra infração, da qual o Cade não tenha qualquer conhecimento 
prévio.  

§ 8o Na hipótese do § 7o deste artigo, o infrator se beneficiará da redução de 1/3 (um 
terço) da pena que lhe for aplicável naquele processo, sem prejuízo da obtenção dos 
benefícios de que trata o inciso I do § 4o deste artigo em relação à nova infração denunciada.  
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§ 9o Considera-se sigilosa a proposta de acordo de que trata este artigo, salvo no 
interesse das investigações e do processo administrativo.  

§ 10. Não importará em confissão quanto à matéria de fato, nem reconhecimento de 
ilicitude da conduta analisada, a proposta de acordo de leniência rejeitada, da qual não se fará 
qualquer divulgação.  

§ 11. A aplicação do disposto neste artigo observará as normas a serem editadas pelo 
Tribunal.  

§ 12. Em caso de descumprimento do acordo de leniência, o beneficiário ficará 
impedido de celebrar novo acordo de leniência pelo prazo de 3 (três) anos, contado da data de 
seu julgamento.  

Art. 87. Nos crimes contra a ordem econômica, tipificados na Lei no 8.137, de 27 de 
dezembro de 1990, e nos demais crimes diretamente relacionados à prática de cartel, tais 
como os tipificados na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e os tipificados no art. 288 do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, a celebração de acordo de 
leniência, nos termos desta Lei, determina a suspensão do curso do prazo prescricional e 
impede o oferecimento da denúncia com relação ao agente beneficiário da leniência.  

Parágrafo único. Cumprido o acordo de leniência pelo agente, extingue-se 
automaticamente a punibilidade dos crimes a que se refere o caput deste artigo.  

TÍTULO VII 

DO CONTROLE DE CONCENTRAÇÕES  

CAPÍTULO I 

DOS ATOS DE CONCENTRAÇÃO  

Art. 88. Serão submetidos ao Cade pelas partes envolvidas na operação os atos de 
concentração econômica em que, cumulativamente:  

I - pelo menos um dos grupos envolvidos na operação tenha registrado, no último 
balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País, no ano anterior à 
operação, equivalente ou superior a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais); e  

II - pelo menos um outro grupo envolvido na operação tenha registrado, no último 
balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País, no ano anterior à 
operação, equivalente ou superior a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).  

§ 1o Os valores mencionados nos incisos I e II do caput deste artigo poderão ser 
adequados, simultânea ou independentemente, por indicação do Plenário do Cade, por 
portaria interministerial dos Ministros de Estado da Fazenda e da Justiça.  

§ 2o O controle dos atos de concentração de que trata o caput deste artigo será prévio e 
realizado em, no máximo, 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar do protocolo de petição ou 
de sua emenda.  
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§ 3o Os atos que se subsumirem ao disposto no caput deste artigo não podem ser 
consumados antes de apreciados, nos termos deste artigo e do procedimento previsto no 
Capítulo II do Título VI desta Lei, sob pena de nulidade, sendo ainda imposta multa 
pecuniária, de valor não inferior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) nem superior a R$ 
60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), a ser aplicada nos termos da regulamentação, sem 
prejuízo da abertura de processo administrativo, nos termos do art. 69 desta Lei.  

§ 4o Até a decisão final sobre a operação, deverão ser preservadas as condições de 
concorrência entre as empresas envolvidas, sob pena de aplicação das sanções previstas no § 
3o deste artigo.  

§ 5o Serão proibidos os atos de concentração que impliquem eliminação da concorrência 
em parte substancial de mercado relevante, que possam criar ou reforçar uma posição 
dominante ou que possam resultar na dominação de mercado relevante de bens ou serviços, 
ressalvado o disposto no § 6o deste artigo.  

§ 6o Os atos a que se refere o § 5o deste artigo poderão ser autorizados, desde que sejam 
observados os limites estritamente necessários para atingir os seguintes objetivos:  

I - cumulada ou alternativamente:  

a) aumentar a produtividade ou a competitividade;  

b) melhorar a qualidade de bens ou serviços; ou  

c) propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico; e  

II - sejam repassados aos consumidores parte relevante dos benefícios decorrentes.  

§ 7o É facultado ao Cade, no prazo de 1 (um) ano a contar da respectiva data de 
consumação, requerer a submissão dos atos de concentração que não se enquadrem no 
disposto neste artigo.  

§ 8o As mudanças de controle acionário de companhias abertas e os registros de fusão, 
sem prejuízo da obrigação das partes envolvidas, devem ser comunicados ao Cade pela 
Comissão de Valores Mobiliários - CVM e pelo Departamento Nacional do Registro do 
Comércio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
respectivamente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis para, se for o caso, ser examinados.  

§ 9o O prazo mencionado no § 2o deste artigo somente poderá ser dilatado:  

I - por até 60 (sessenta) dias, improrrogáveis, mediante requisição das partes envolvidas 
na operação; ou  

II - por até 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada do Tribunal, em que 
sejam especificados as razões para a extensão, o prazo da prorrogação, que será não 
renovável, e as providências cuja realização seja necessária para o julgamento do processo.  

Art. 89. Para fins de análise do ato de concentração apresentado, serão obedecidos os 
procedimentos estabelecidos no Capítulo II do Título VI desta Lei.  
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Parágrafo único. O Cade regulamentará, por meio de Resolução, a análise prévia de atos 
de concentração realizados com o propósito específico de participação em leilões, licitações e 
operações de aquisição de ações por meio de oferta pública.  

Art. 90. Para os efeitos do art. 88 desta Lei, realiza-se um ato de concentração quando:  

I - 2 (duas) ou mais empresas anteriormente independentes se fundem;  

II - 1 (uma) ou mais empresas adquirem, direta ou indiretamente, por compra ou 
permuta de ações, quotas, títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações, ou ativos, 
tangíveis ou intangíveis, por via contratual ou por qualquer outro meio ou forma, o controle 
ou partes de uma ou outras empresas;  

III - 1 (uma) ou mais empresas incorporam outra ou outras empresas; ou  

IV - 2 (duas) ou mais empresas celebram contrato associativo, consórcio ou joint 
venture.  

Parágrafo único. Não serão considerados atos de concentração, para os efeitos do 
disposto no art. 88 desta Lei, os descritos no inciso IV do caput, quando destinados às 
licitações promovidas pela administração pública direta e indireta e aos contratos delas 
decorrentes.  

Art. 91. A aprovação de que trata o art. 88 desta Lei poderá ser revista pelo Tribunal, de 
ofício ou mediante provocação da Superintendência-Geral, se a decisão for baseada em 
informações falsas ou enganosas prestadas pelo interessado, se ocorrer o descumprimento de 
quaisquer das obrigações assumidas ou não forem alcançados os benefícios visados.  

Parágrafo único. Na hipótese referida no caput deste artigo, a falsidade ou enganosidade 
será punida com multa pecuniária, de valor não inferior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) 
nem superior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), a ser aplicada na forma das normas 
do Cade, sem prejuízo da abertura de processo administrativo, nos termos do art. 67 desta Lei, 
e da adoção das demais medidas cabíveis.  

CAPÍTULO II 

DO ACORDO EM CONTROLE DE CONCENTRAÇÕES  

Art. 92. (VETADO).  

TÍTULO VIII 

DA EXECUÇÃO JUDICIAL DAS DECISÕES DO CADE  

CAPÍTULO I 

DO PROCESSO  

Art. 93. A decisão do Plenário do Tribunal, cominando multa ou impondo obrigação de 
fazer ou não fazer, constitui título executivo extrajudicial.  
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Art. 94. A execução que tenha por objeto exclusivamente a cobrança de multa 
pecuniária será feita de acordo com o disposto na Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.  

Art. 95. Na execução que tenha por objeto, além da cobrança de multa, o cumprimento 
de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz concederá a tutela específica da obrigação, ou 
determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.  

§ 1o A conversão da obrigação de fazer ou não fazer em perdas e danos somente será 
admissível se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático 
correspondente.  

§ 2o A indenização por perdas e danos far-se-á sem prejuízo das multas.  

Art. 96. A execução será feita por todos os meios, inclusive mediante intervenção na 
empresa, quando necessária.  

Art. 97. A execução das decisões do Cade será promovida na Justiça Federal do Distrito 
Federal ou da sede ou domicílio do executado, à escolha do Cade.  

Art. 98. O oferecimento de embargos ou o ajuizamento de qualquer outra ação que vise 
à desconstituição do título executivo não suspenderá a execução, se não for garantido o juízo 
no valor das multas aplicadas, para que se garanta o cumprimento da decisão final proferida 
nos autos, inclusive no que tange a multas diárias.  

§ 1o Para garantir o cumprimento das obrigações de fazer, deverá o juiz fixar caução 
idônea.  

§ 2o Revogada a liminar, o depósito do valor da multa converter-se-á em renda do 
Fundo de Defesa de Direitos Difusos.  

§ 3o O depósito em dinheiro não suspenderá a incidência de juros de mora e atualização 
monetária, podendo o Cade, na hipótese do § 2o deste artigo, promover a execução para 
cobrança da diferença entre o valor revertido ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos e o 
valor da multa atualizado, com os acréscimos legais, como se sua exigibilidade do crédito 
jamais tivesse sido suspensa.  

§ 4o Na ação que tenha por objeto decisão do Cade, o autor deverá deduzir todas as 
questões de fato e de direito, sob pena de preclusão consumativa, reputando-se deduzidas 
todas as alegações que poderia deduzir em favor do acolhimento do pedido, não podendo o 
mesmo pedido ser deduzido sob diferentes causas de pedir em ações distintas, salvo em 
relação a fatos supervenientes.  

Art. 99. Em razão da gravidade da infração da ordem econômica, e havendo fundado 
receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ainda que tenha havido o depósito das 
multas e prestação de caução, poderá o Juiz determinar a adoção imediata, no todo ou em 
parte, das providências contidas no título executivo.  

Art. 100. No cálculo do valor da multa diária pela continuidade da infração, tomar-se-á 
como termo inicial a data final fixada pelo Cade para a adoção voluntária das providências 
contidas em sua decisão, e como termo final o dia do seu efetivo cumprimento.  
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Art. 101. O processo de execução em juízo das decisões do Cade terá preferência sobre 
as demais espécies de ação, exceto habeas corpus e mandado de segurança.  

CAPÍTULO II 

DA INTERVENÇÃO JUDICIAL  

Art. 102. O Juiz decretará a intervenção na empresa quando necessária para permitir a 
execução específica, nomeando o interventor.  

Parágrafo único. A decisão que determinar a intervenção deverá ser fundamentada e 
indicará, clara e precisamente, as providências a serem tomadas pelo interventor nomeado.  

Art. 103. Se, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, o executado impugnar o interventor 
por motivo de inaptidão ou inidoneidade, feita a prova da alegação em 3 (três) dias, o juiz 
decidirá em igual prazo.  

Art. 104. Sendo a impugnação julgada procedente, o juiz nomeará novo interventor no 
prazo de 5 (cinco) dias.  

Art. 105. A intervenção poderá ser revogada antes do prazo estabelecido, desde que 
comprovado o cumprimento integral da obrigação que a determinou.  

Art. 106. A intervenção judicial deverá restringir-se aos atos necessários ao 
cumprimento da decisão judicial que a determinar e terá duração máxima de 180 (cento e 
oitenta) dias, ficando o interventor responsável por suas ações e omissões, especialmente em 
caso de abuso de poder e desvio de finalidade.  

§ 1o Aplica-se ao interventor, no que couber, o disposto nos arts. 153 a 159 da Lei no 
6.404, de 15 de dezembro de 1976.  

§ 2o A remuneração do interventor será arbitrada pelo Juiz, que poderá substituí-lo a 
qualquer tempo, sendo obrigatória a substituição quando incorrer em insolvência civil, 
quando for sujeito passivo ou ativo de qualquer forma de corrupção ou prevaricação, ou 
infringir quaisquer de seus deveres.  

Art. 107. O juiz poderá afastar de suas funções os responsáveis pela administração da 
empresa que, comprovadamente, obstarem o cumprimento de atos de competência do 
interventor, devendo eventual substituição dar-se na forma estabelecida no contrato social da 
empresa.  

§ 1o Se, apesar das providências previstas no caput deste artigo, um ou mais 
responsáveis pela administração da empresa persistirem em obstar a ação do interventor, o 
juiz procederá na forma do disposto no § 2o deste artigo.  

§ 2o Se a maioria dos responsáveis pela administração da empresa recusar colaboração 
ao interventor, o juiz determinará que este assuma a administração total da empresa.  

Art. 108. Compete ao interventor:  

I - praticar ou ordenar que sejam praticados os atos necessários à execução;  
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II - denunciar ao Juiz quaisquer irregularidades praticadas pelos responsáveis pela 
empresa e das quais venha a ter conhecimento; e  

III - apresentar ao Juiz relatório mensal de suas atividades.  

Art. 109. As despesas resultantes da intervenção correrão por conta do executado contra 
quem ela tiver sido decretada.  

Art. 110. Decorrido o prazo da intervenção, o interventor apresentará ao juiz relatório 
circunstanciado de sua gestão, propondo a extinção e o arquivamento do processo ou pedindo 
a prorrogação do prazo na hipótese de não ter sido possível cumprir integralmente a decisão 
exequenda.  

Art. 111. Todo aquele que se opuser ou obstaculizar a intervenção ou, cessada esta, 
praticar quaisquer atos que direta ou indiretamente anulem seus efeitos, no todo ou em parte, 
ou desobedecer a ordens legais do interventor será, conforme o caso, responsabilizado 
criminalmente por resistência, desobediência ou coação no curso do processo, na forma dos 
arts. 329, 330 e 344 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.  

TÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  

Art. 112. (VETADO).  

Art. 113. Visando a implementar a transição para o sistema de mandatos não 
coincidentes, as nomeações dos Conselheiros observarão os seguintes critérios de duração dos 
mandatos, nessa ordem:  

I - 2 (dois) anos para os primeiros 2 (dois) mandatos vagos; e  

II - 3 (três) anos para o terceiro e o quarto mandatos vagos.  

§ 1o Os mandatos dos membros do Cade e do Procurador-Chefe em vigor na data de 
promulgação desta Lei serão mantidos e exercidos até o seu término original, devendo as 
nomeações subsequentes à extinção desses mandatos observar o disposto neste artigo.  

§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, o Conselheiro que estiver exercendo o seu 
primeiro mandato no Cade, após o término de seu mandato original, poderá ser novamente 
nomeado no mesmo cargo, observado o disposto nos incisos I e II do caput deste artigo.  

§ 3o O Conselheiro que estiver exercendo o seu segundo mandato no Cade, após o 
término de seu mandato original, não poderá ser novamente nomeado para o período 
subsequente.  

§ 4o Não haverá recondução para o Procurador-Chefe que estiver exercendo mandato no 
Cade, após o término de seu mandato original, podendo ele ser indicado para permanecer no 
cargo na forma do art. 16 desta Lei.  

Art. 114. (VETADO).  
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Art. 115. Aplicam-se subsidiariamente aos processos administrativo e judicial previstos 
nesta Lei as disposições das Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo 
Civil, 7.347, de 24 de julho de 1985, 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 9.784, de 29 de 
janeiro de 1999.  

Art. 116. O art. 4o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

"Art. 4o 
...............................................................................................................................................  

I - abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, total ou parcialmente, a 
concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas;  

a) (revogada);  

b) (revogada);  

c) (revogada);  

d) (revogada);  

e) (revogada);  

f) (revogada);  

II - formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando:  

a) à fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas;  

b) ao controle regionalizado do mercado por empresa ou grupo de empresas;  

c) ao controle, em detrimento da concorrência, de rede de distribuição ou de fornecedores.  

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa.  

III - (revogado);  

IV - (revogado);  

V - (revogado);  

VI - (revogado);  

VII - (revogado)." (NR)  

Art. 117. O caput e o inciso V do art. 1o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, passam 
a vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de 
responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

 
ARTICULOS 

 

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

179 

.............................................................................................  

V - por infração da ordem econômica; 

..................................................................................." (NR)  

Art. 118. Nos processos judiciais em que se discuta a aplicação desta Lei, o Cade deverá 
ser intimado para, querendo, intervir no feito na qualidade de assistente.  

Art. 119. O disposto nesta Lei não se aplica aos casos de dumping e subsídios de que 
tratam os Acordos Relativos à Implementação do Artigo VI do Acordo Geral sobre Tarifas 
Aduaneiras e Comércio, promulgados pelos Decretos nos 93.941 e 93.962, de 16 e 22 de 
janeiro de 1987, respectivamente.  

Art. 120. (VETADO).  

Art. 121. Ficam criados, para exercício na Secretaria de Acompanhamento Econômico 
e, prioritariamente, no Cade, observadas as diretrizes e quantitativos estabelecidos pelo Órgão 
Supervisor da Carreira, 200 (duzentos) cargos de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental, integrantes da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental, para o exercício das atribuições referidas no art. 1o da Lei no 7.834, de 6 de 
outubro de 1989, a serem providos gradualmente, observados os limites e a autorização 
específica da lei de diretrizes orçamentárias, nos termos do inciso II do § 1o do art. 169 da 
Constituição Federal.  

Parágrafo único. Ficam transferidos para o Cade os cargos pertencentes ao Ministério da 
Justiça atualmente alocados no Departamento de Proteção e Defesa Econômica da Secretaria 
de Direito Econômico, bem como o DAS-6 do Secretário de Direito Econômico.  

Art. 122. Os órgãos do SBDC poderão requisitar servidores da administração pública 
federal direta, autárquica ou fundacional para neles ter exercício, independentemente do 
exercício de cargo em comissão ou função de confiança.  

Parágrafo único. Ao servidor requisitado na forma deste artigo são assegurados todos os 
direitos e vantagens a que façam jus no órgão ou entidade de origem, considerando-se o 
período de requisição para todos os efeitos da vida funcional, como efetivo exercício no cargo 
que ocupe no órgão ou entidade de origem.  

Art. 123. Ato do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão fixará o 
quantitativo ideal de cargos efetivos, ocupados, a serem mantidos, mediante lotação, 
requisição ou exercício, no âmbito do Cade e da Secretaria de Acompanhamento Econômico, 
bem como fixará cronograma para que sejam atingidos os seus quantitativos, observadas as 
dotações consignadas nos Orçamentos da União.  

Art. 124. Ficam criados, no âmbito do Poder Executivo Federal, para alocação ao Cade, 
os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS: 2 
(dois) cargos de natureza especial NES de Presidente do Cade e Superintendente-Geral do 
Cade, 7 (sete) DAS-6, 16 (dezesseis) DAS-4, 8 (oito) DAS-3, 11 (onze) DAS-2 e 21 (vinte e 
um) DAS-1.  
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Art. 125. O Poder Executivo disporá sobre a estrutura regimental do Cade, sobre as 
competências e atribuições, denominação das unidades e especificações dos cargos, 
promovendo a alocação, nas unidades internas da autarquia, dos cargos em comissão e das 
funções gratificadas.  

Art. 126. Ficam extintos, no âmbito do Poder Executivo Federal, os seguintes cargos em 
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e Funções Gratificadas - 
FG: 3 (três) DAS-5, 2 (duas) FG-1 e 16 (dezesseis) FG-3.  

Art. 127. Ficam revogados a Lei no 9.781, de 19 de janeiro de 1999, os arts. 5o e 6º da 
Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e os arts. 1o a 85 e 88 a 93 da Lei no 8.884, de 11 de 
junho de 1994.  

Art. 128. Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua 
publicação oficial.  

Brasília, 30 de novembro de 2011 

 

 

DILMA ROUSSEFF 
Presidenta da República 
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LAW Nº 12.529 OF NOVEMBER 30, 2011 

 

It structures the Brazilian System for Protection 
of Competition; sets forth preventive measures 
and sanctions to the violations against the 
economic order; amends Law No. 8.137, of 
December 27th, 1990, Decree-Law No. 3.689, of 
October 3rd, 1941 – Code  o f  Cr imina l  
P rocedure , and Law No. 7.347, of July 
24th, 1985; revokes provisions of Law 
No.8.884, of June 11th, 1994, and Law No. 
9.781, of January 19th, 1999; and sets forth other 
measures. 

 

The President of Republic: I hereby make known that the NATIONAL CONGRESS decrees 
and I approve the following Law: 

 

TITLE I  

GENERAL PROVISIONS 

CHAPTER I 

PURPOSE 

Art. 1. This Law structures the Brazilian System for Protection of Competition - SBDC 
and sets forth preventive measures and sanctions to the violations against the economic order, 
guided by the constitutional principles of free competition, freedom of initiative, social 
function of property, consumer protection and repression against the abuse of the economic 
power. 

Sole paragraph. Collectivity is the holder of the legal interests protected by this Law. 

CHAPTER II 

TERRITORIALITY 

Art. 2. This Law applies, without prejudice to conventions and treaties of which Brazil 
is a signatory, to practices performed, in full or in part, on the national territory, or that 
produce or may produce effects thereon. 

§ 1 A foreign company that performs transactions or has its branch, agency, subsidiary, 
office, establishment, agent or representative in Brazil shall be considered domiciled in 
national territory. 
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§ 2 The foreign company shall receive service of process regarding all procedural acts 
set forth in this Law, regardless of any power-of-attorneys or contractual or statutory 
provisions, by means of its agent, representative or person responsible for its branch, agency, 
subsidiary, establishment or office installed in Brazil. 

TITLE II 

BRAZILIAN SYSTEM FOR PROTECTION OF COMPETITION 

CHAPTER I 

COMPOSITION 

Art. 3. The SBDC is comprised of the Administrative Council for Economic Defense - 
CADE and the Economic Monitoring Department of the Ministry of Finance, with the 
attributions set forth in this Law. 

CHAPTER II 

ADMINISTRATIVE COUNCIL OF ECONOMIC DEFENSE – CADE 

Art. 4. Cade  is an adjudicatory body having jurisdiction throughout the national 
territory, which is constituted under federal autarchy, associated to the Ministry of Justice, 
with head offices and jurisdiction in the Federal District, and the competences set forth in this 
law. 

Section I 

Organizational Structure of Cade 

Art. 5. Cade is comprised by the following bodies: 

I – Administrative Court of Economic Defense;  

II – General Superintendence; and 

III – Department of Economic Studies. 

Section II 

Administrative Court of Economic Defense 

Art. 6. The Administrative Court, adjudicatory body, is comprised of a President and six 
Commissioners chosen among citizens over thirty (30) years old, with a notorious legal 
knowledge and unblemished reputation, appointed by the President of the Republic, after 
being approved by the Federal Senate. 

§ 1 The term of office of the President and Commissioners is of four (04) years, not 
coincident, being prohibited reappointments of office. 

§ 2 The offices of President and Commissioner demand exclusive dedication, and no 
accumulation is admitted, except for the ones constitutionally permitted. 
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§ 3 In case of waiver, death, impeachment, absence or loss of the President’s term of 
office, the oldest Commissioner in office or eldest Advisor, in this order, shall take over, until 
the new appointment, without prejudice to his attributions. 

§ 4 In case of waiver, death or loss of the Advisor’s term of office, a new person shall 
be appointed to complete the substituted advisor’s term of office. 

§ 5 If, in the cases provided for in § 4 of this article, or upon conclusion of the 
Commissioners’ term of office, the number of members comprising this Court is reduced to 
less than what is established in § 1 of Art. 9 of this Law, the deadlines set forth in this law 
shall be automatically suspended, as well as the processing of cases, whose counting shall be 
immediately restarted upon reestablishment of the quorum. 

Art. 7. The removal of office of the President or Commissioners may only occur by 
means of a decision by the Federal Senate, p r o v o k e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  o f  
R e p u b l i c , or in view of unappealable criminal conviction for intentional crimes, or 
disciplinary proceeding as determined by Law No. 8.112, of December 11th, 1990 and Law 
No. 8.429, of June 2nd, 1992, and due to violation of any prohibitions set forth in Art. 8 of this 
Law. 

Sole paragraph. The Court member who does not appear in three (03) consecutive 
ordinary meetings, or twenty (20) interspersed meetings, except for temporary dismissals 
authorized by the Plenary, shall also automatically be removed from office. 

Art. 8. The President and the Commissioner are prohibited from: 

I – receiving, at any title, and under any pretext, fees, percentages or costs; 

II – exercising a liberal profession; 

III – holding interest, as a controller, director, administrator, manager, representative or 
agent, in partnerships, corporations or companies of any kind; 

IV - issuing an opinion on the subject in which they are experts, even if in theory, or act 
as a consultant in any type of company; 

V - manifesting, by any means of communication, an opinion on cases pending trial, or 
depreciative opinion on orders, votes or sentences passed by judicial bodies, except for the 
criticism in the records, technical literature or in the practice of teaching; and 

VI – exercising political party activities. 

§ 1 It is forbidden to the President and Commissioners, for a period of one hundred and 
twenty (120) days from the date they leave office, to represent any natural person or legal 
entity, or interest before the SBDC, except for the defense of their own rights. 

§ 2 During the period mentioned in § 1 of this article, the President and the 
Commissioners will receive the same remuneration for the position they occupied. 

§ 3 The former President or former Commissioner who violates the impeachment 
referred to in § 1 of this article is liable to the crime against the public administration, subject 
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to the penalty provided for in Article 321 of Decree-Law No.2848, of December 7th, 1940 - 
Penal Code. 

§ 4 It is prohibited, at any time, to the President and Commissioners to use privileged 
information obtained as a result of the position held. 

Subsection I 

Competence of the Plenary of the Court 

Art. 9. The Plenary shall, among the other attributions set forth by this Law: 

I – ensure the observance of this Law, its regulations and internal regulations; 

II – decide on the existence of violations to the economic order and apply the penalties 
set forth by law; 

III – render decisions in relation to the administrative proceedings filed by the General 
Superintendence for the application of administrative penalties against violations to the 
economic order; 

IV - take the necessary steps to cease the violations to the economic order, within the 
deadline it may determine; 

V - to approve the terms of the cease-and-desist commitment and agreements for 
concentration control, as well as determine that the General Superintendence inspect 
compliance therewith; 

VI - to consider, on appeal, the preventive measures adopted by the Reporting 
Commissioner or by the General Superintendence; 

VII - summon the parties interested in its decisions; 

VIII – demand from the federal public administration bodies and entities and require to 
the State, Municipal Federal District and Territorial authorities the necessary measures to 
comply with this Law; 

IX – contract the performance of tests, inspections and studies, approving, in each case, 
their respective professional fees and other procedural costs, which shall be paid by the 
company, in case it is punished in accordance with this Law; 

X – appreciate administrative proceedings regarding acts of economic concentration, as 
set forth by law, establishing, when deemed convenient and appropriate, economic 
concentration control agreements; 

XI - determine that the General Superintendence take the necessary administrative 
measures for the implementation and faithful fulfillment of its decisions; 

XII - request personnel and services from any bodies or entities of the Public Federal 
Authority; 

XIII - request to the Attorney General’s Office  associated to Cade, that administrative 
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and judicial measures be adopted; 

XIV – inform the public on the forms of economic order violation; 

XV - prepare and approve Cade’s internal regulations, providing for its operation, form 
of the resolutions, rules of procedure and organization of its internal services; 

XVI - propose the structure of Cade’s staff, as set forth in item II of the caput of Article 
37 of the Federal Constitution; 

XVII – draft the budgetary proposals pursuant to this Law; 

XVIII - request information from individuals, agencies, authorities and entities, whether 
public or private, respecting and maintaining the confidentiality, as the case may be, as well 
as determining the steps that are necessary to the exercise of its functions; and 

XIX - decide on the compliance of decisions, commitments and agreements. 

§ 1 The Court's decisions shall be taken by a majority, with the presence of at least four 
(4) members, provided that the minimum quorum to make decisions shall be of three (3) 
members. 

§ 2 The Court's decisions shall not be reviewed by the Executive, and shall be 
immediately executed, and subsequently informing the Public Prosecutor, so that the other 
appropriate legal measures within the scope of its attributions are taken. 

§ 3 The federal authorities, directors of autarchies, foundations, federal public 
companies and mixed capital companies and regulatory agencies are required to provide, 
subject to liability, all assistance and cooperation required by Cade, including developing 
technical opinions on matters within its competence 

§ 4 The Court may answer queries about ongoing practices, upon the payment of a fee 
and together with the respective documents. 

§ 5 Cade shall define, by resolution, the complementary rules on the query procedure 
set forth in § 4 of this article. 

Subsection II 

Competence of the President of the Court 

Art. 10.  The President of the Court shall: 

I - legally represent Cade in Brazil or abroad, in and out of court; 

II – preside, with right to vote, including the casting vote, the meetings held by the 
Plenary; 

III – distribute, randomly, the cases to the Commissioners; 

IV - call meetings and organize the corresponding agenda; 
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V - request, at his discretion, that the General Superintendence assist the Court in taking 
extrajudicial measures to comply with the Court’s decisions; 

VI - inspect the General Superintendence in the taking of measures for the execution of 
the decisions and sentences rendered by the Court; 

VII - sign commitments and agreements approved by the Plenary; 

VIII – submit the budget proposal and the ideal number of people who shall provide 
services to Cade to the Plenary for approval; 

IX - guide, coordinate and inspect the administrative activities performed by Cade; 

X – order the expenses related to Cade, except for the expenses of the General 
Superintendence’s management unit; 

XI – enter into contracts and agreements with national bodies or entities and submit, 
previously, to the Minister of State for Justice, the ones that shall be entered into with foreign 
or international bodies; and 

XII – determine to the Attorney General’s Office associated to Cade the legal measures 
determined by the Court. 

Subsection III 

Competence of the Commissioners of the Court 

Art. 11.  The Commissioners of the Court shall: 

I – vote on the cases and matters submitted to the Court; 

II – deliver orders and draw up decisions related to the cases to be reported by them; 

III – request information and documents from any person, body, authority and entity, 
whether public or private, to be maintained under legal secrecy, as the case may be, as well as 
determine the investigations deemed necessary; 

IV – adopt preventive measures, establishing the value of the daily fine for the non-
compliance therewith; 

V – request, at its criteria, that the General Superintendence carry out investigations and 
produce evidence relevant to the administrative proceeding, under this Law; 

VI – require that the Attorney General’s Office, acting together with Cade, issue a legal 
opinion on the cases in which they are reporters, when deemed necessary and upon a reasoned 
order, as set forth in item VII of Art. 15 of this Law; 

VII – determine that the Chief Economist, whenever necessary, prepare opinions on the 
cases to be reported in which they are reporters, without prejudice to the regular processing 
of the case and without implying in the suspension of the term for analysis or prejudice to the 
regular processing of the case; 
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VIII – be discharged from the other duties assigned to them under the regulation; 

IX – submit cease-and-desist commitment and agreements for the approval of the Court; 

X – provide the Judiciary, whenever required, with all information on the progress of 
the cases, also providing copies of the records to instruct legal proceedings. 

Section III 

General Superintendence 

Art. 12. Cade shall be comprised by a General Superintendence, with one (1) General 
Superintendent and two (2) Deputy Superintendants, whose specific attributions shall be 
defined by Resolution. 

§ 1 The General Superintendent shall be chosen among citizens over thirty (30) 
years old, with notorious judicial or economic knowledge and unblemished reputation, 
appointed by the President of Republic, after being approved by the Federal Senate. 

§ 2 The General Superintendent shall hold office for two (2) years, and reappointment 
for a single subsequent period is allowed. 

§ 3 The same rules of impeachment, loss of office, substitution and prohibitions set 
forth in Art. 8 of this Law shall be applicable to the General Superintendent, including the 
provisions contained in § 2 of Art. 8 of this Law, applicable to the President and to the 
Commissioners of the Court. 

§ 4 The position of General Superintendent and Deputy Superintendent require 
exclusive dedication, and no accumulation is admitted, except for the ones constitutionally 
permitted. 

§ 5 During the vacancy period before the appointment of a new General Superintendent, 
one of the deputy superintendents appointed by the President of the Court shall temporarily 
take over, who shall hold office until a new General Superintendent, chosen in accordance 
with § 1 of this article, is vested in the office. 

§ 6 If, upon vacancy set forth in § 5 of this article, there is no Deputy Superintendent 
appointed in the Superintendence of Cade, the President of the Court shall appoint and officer 
in exercise at Cade, with judicial or economic knowledge in competition defense and 
unblemished reputation, to temporarily assume the vacant position, remaining in office until a 
new General Superintendent, chosen in accordance with § 1 of this article, is vested in the 
office. 

§ 7 The Deputy Superintendents shall be appointed by the General Superintendent. 

Art. 13.  The General Superintendence shall: 

I – ensure compliance with this Law, monitoring and following up the market practices; 

II – monitor, permanently, the business activities and practices of natural persons and 
legal entities holding a dominant position in the relevant market of goods or services, in order 
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to prevent violation of the economic order, being able to request, for such purposes, the 
information and documents necessary, maintaining the legal secrecy, as the case may be; 

III - promote, in light of indications of violations of the economic order, preparatory 
procedures of administrative investigations for the determination of violations of the 
economic order; 

IV – decide on the lack of grounds for the indications, dismissing the records of the 
administrative investigation or of its preparatory procedure; 

V – file and instruct administrative proceeding for the imposition of administrative 
sanctions due to violations to the economic order, procedure to verify cases of concentration, 
administrative proceeding to analyze cases of economic concentration and administrative 
proceeding to impose incidental procedural sanctions filed for the prevention, verification or 
repression of violations to the economic order; 

VI – in order to instruct the procedural types mentioned in this Law: 

a) request information and documents from any natural person or legal entity, bodies, 
authorities and entities, whether public or private, maintaining the legal secrecy, as the case 
may be, as well as to determine the investigations deemed necessary to the exercise of its 
functions; 

b) request oral explanations from any natural person or legal entity, body, authority and 
entity, whether private or public, under this Law; 

c) conduct inspection of the head offices, establishment, office, branch or subsidiary of 
the investigated company, of the inventories, objects, papers of any nature, as well as 
commercial books, computers and electronic files, being able to make or require copies of any 
documents or electronic data; 

d) request to the Judiciary, by means of the Attorney-General’s Office associated to 
Cade, search and seizure warrant of objects, papers of any kind, as well as business books, 
computers and magnetic files of a company or natural person, in the interest of administrative 
investigation or administrative proceeding to impose administrative sanctions for violations to 
the economic order, applying, where applicable, the provisions of Article 839 and following 
ones of Law No. 5869 of January 11th, 1973 - Code of Civil Procedure, being unenforceable 
the bringing of the main action; 

e) request examination and copy of documents and objects contained in investigations 
and administrative proceedings opened by Federal agencies or entities; 

f) require examination and copy of police investigations, lawsuits of any kind, as well as 
administrative investigations and proceedings established by other federal entities, provided 
that the Council must observe the same confidentiality restrictions occasionally established in 
the original procedures; 

VII - appeal ex officio to the Court upon dismissal of the administrative proceeding in 
order to impose administrative sanctions for violations of the economic order; 

VIII - submit to the Court, for trial, the administrative proceedings established by it, 
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upon verification of violations of the economic order; 

IX - propose terms of cease-and-desist commitment due to violations to the economic 
order, submitting it to the approval of the Court, and inspect the compliance therewith; 

X - suggest to the Court conditions for the execution of an agreement for concentration 
control and monitor compliance therewith; 

XI - adopt preventive measures to cease the practice that constitutes violation to the 
economic order, establishing a deadline for compliance and a daily fine to be applied in case 
of non-compliance; 

XII - receive, instruct and approve or contest, before the Court, the administrative 
proceedings for analysis of act of economic concentration; 

XIII - guide the public administrative entities and bodies about the adoption of the 
necessary measures for the fulfillment of this Law; 

XIV – develop studies and researches in order to guide the policy for the prevention of 
violations to the economic order; 

XV - instruct the public about the several forms of violation to the economic order and 
ways to prevent and repress it; 

XVI - exercise other attributions set forth by law 

XVII - provide the Judiciary, upon request, with all information on the progress of 
investigations, being also allowed to provide copies of the records to instruct lawsuits, and 

XVIII - take the necessary administrative measures for the implementation and 
enforcement of the decisions rendered by the Plenary. 

Art. 14. The duties of the General Superintendent are the following: 

I – to participate, whenever deemed necessary, without any right to vote, in meetings 
held by the Court and present verbal support, in accordance with the internal regulations; 

II - to respect and enforce the decisions of the Court as determined by its President; 

III – to require from the Attorney General’s Office associated to Cade the judicial 
measures related to the exercise of the General Superintendence’s judicial powers; 

IV – determine that the Chief Economist prepare studies and opinions; 

V – to order expenses related to the General Superintendence’s management unit, and 

VI – exercise other attributions set forth by law. 

Section IV 

Attorney General’s Office associated to Cade 
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Art. 15. A Specialized Attorney General’s Office shall be associated to Cade, which 
shall be responsible for: 

I - providing legal consultancy and assistance to Cade; 

II - representing Cade in and out of court; 

III- promoting the judicial enforcement of Cade’s decisions and sentences; 

IV - determination of the credit liquidity of Cade, registering them under outstanding 
debt for the purpose of judicial or administrative collection; 

V - the adoption of judicial measures requested by the Court or by the General 
Superintendence, necessary to cease violations of the economic order or to obtain documents 
for the finding of facts of administrative proceedings of any nature; 

VI - promoting judicial settlements in cases related to violations against the economic 
order, upon the Court’s authorization; 

VII - issuing, whenever expressly required by an Commissioner or by the General 
Superintendent, an opinion related to the proceedings under Cade’s competence, without 
implying in the suspension of the deadline for analysis or prejudice to the regular processing 
of such proceeding; 

VIII - ensure compliance with this Law, and 

IX – be released from the other tasks attributed to it by the internal regulations. 

Sole paragraph. The General Attorney’s Office associated to Cade shall, upon judicial 
enforcement of the decisions rendered by the General Superintendence and the Court, keep 
the President of the Court, the Commissioners and General Superintendent informed about the 
progress of the judicial measures and actions. 

Art. 16. – The Chief Prosecutor shall be appointed by the President of the Republic, 
after approval by the Federal Senate, among Brazilian citizens over 30 (thirty) years old, of 
notorious legal knowledge and unblemished reputation. 

§ 1 The Chief Prosecutor shall hold office for two (2) years, and reappointment shall be 
permitted for a single period. 

§ 2 The Chief Prosecutor may participate, without right to vote, in meetings held by the 
Court, providing assistance and clarification, as required by the Commissioners, pursuant to 
the Court's Internal Regulations. 

§ 3 The same impeachment rules applicable to the Commissioners of the Court shall be 
applicable to the Chief Prosecutor, except for attendance at the meetings. 

§ 4 In case of absences, leave of absence or impeachment of the Chief Prosecutor, the 
Plenary shall indicate and the President of the Court shall appoint the eventual substitute 
among the members of the Specialized Attorney General’s Office. 

Section V 
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Department of Economic Studies 

Article 17. Cade has a Department of Economic Studies, headed by a Chief Economist, 
which is responsible for the preparation of economic studies and opinions, ex officio or at the 
request of the Plenary, the President, the Reporting Commissioner or the General 
Superintendent, ensuring the accuracy and technical and scientific update of the decisions 
made by the body. 

Article 18. – The Chief Economist will be appointed jointly by the General 
Superintendent and the President of the Court, among Brazilians of unblemished reputation 
and outstanding knowledge in economy. 

§ 1 The Chief Economist may participate in meetings of the Court, without voting 
rights. 

§ 2 The same impeachment rules applicable to Court Commissioners shall be applicable 
to the Chief Economist, except for attendance at the meetings. 

CHAPTER III 

ECONOMIC MONITORING DEPARTMENT 

Article 19. The Economic Monitoring Department shall promote competition in 
government agencies and before the society, being particularly responsible for the following: 

I - to opine on aspects relating to the promotion of competition, the proposed changes in 
normative acts of general interest of the economic agents, consumers or users of services 
subject to public consultation by the regulatory agencies and, when deemed appropriate, on 
applications for review of rates and drafts; 

II - to opine, when deemed appropriate, on drafts of normative acts prepared by any 
public or private entity subject to public consultation in matters related to the promotion of 
competition; 

III – to opine, when it deems appropriate, on normative proposals pending in Congress, 
in aspects related to the promotion of competition; 

IV – to develop studies evaluating the competitive situation of specific sectors of the 
national economic activity, ex officio or upon request by Cade by the Board of Foreign Trade 
or the Department of Consumer Protection and the Ministry of Justice or body that may 
replace it; 

V – to prepare industry studies that serve as input for the participation of the Ministry of 
Finance in the creation of sectoral public policies in the forums in which this Ministry has a 
seat; 

VI - to propose the review of laws, regulations and other normative acts of the Federal, 
state, municipal and Federal District public administration, which affect or may affect 
competition in the various economic sectors in the country; 

VII – to manifest, ex officio or upon request, about the competitive impact of the 
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measures under discussion in trade areas in relation to tariff amendment, market access and 
trade protection, except for the powers of the agencies involved; 

VIII - to submit to the competent body representation so that it can, at its discretion, 
take the appropriate legal measures, whenever any normative act has an anticompetitive 
character. 

§ 1 In order to comply with its attributions, the Economic Monitoring Department can: 

I - request information and documents from any individuals, agencies, authorities and 
entities, public or private, maintaining legal secrecy as the case may be; 

II - enter into agreements and contracts with federal, state, municipal, Federal District 
and Territorial bodies or entities, whether public or private, to assess and/or suggest measures 
related to the promotion of competition. 

§ 2 The Economic Monitoring Department shall annually disclose a report of the 
measures adopted by it for the promotion of competition. 

TITLE III 

FEDERAL PROSECUTION  

Art. 20. The Attorney General, after consultation with the Higher Board, shall appoint a 
member of the Federal Prosecution so that it can, in such capacity, issue opinions on the 
administrative proceedings in order to impose administrative sanctions for violations to the 
economic order, ex officio or upon request of the Reporting Advisor. 

TITLE IV 

EQUITY, REVENUE AND ADMINISTRATIVE, FINANCIAL AND 
BUDGETARY MANAGEMENT 

Art. 21. The President of the Court shall guide, coordinate and supervise the 
administrative activities of Cade, subject to the duties of the officers of other bodies forest 
forth in Article 5 of this Law. 

§ 1 The General Superintendence will be the managing unit, for administrative and 
financial purposes, and its General Superintendent shall order the expenses related to the 
respective budgetary actions. 

§ 2 For administrative and financial purposes, the Department of Economic Studies will 
be associated with the Court. 

Art. 22. Annually, the President of the Court, after hearing the General Superintendent, 
shall submit Cade's budget proposal and the ideal number of people that shall provide services 
to such autarchy to the Executive. 

Art. 23. The procedural fees shall apply to the cases under Cade’s competence, which 
shall be equivalent to forty-five thousand reais (R$ 45,000.00), having as triggering event the 
presentation of the acts set forth in Article 88 of this Law and equivalent to fifteen thousand 
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reais (R$ 15,000.00) for cases having as triggering event the submission of the inquires set 
forth in § 4 of Article 9 of this Law. 

Sole paragraph. The procedural fee referred to in the caput of this article may be 
updated by an act of the Executive, after authorization of the National Congress. 

Art. 24. Any applicant shall have to pay the procedural fee having as triggering event 
the presentation of the acts referred to in Article 88 of this Law. 

Art. 25. The payment of the procedural fee having as triggering event the presentation 
of the acts set forth in Article 88 of this Law shall be verified upon the filing of the act. 

§ 1 The procedural fee not collected at the time established in the caput hereof shall be 
charged with the following increases: 

I – arrears interest, counted as of the month following maturity, at the rate of 1% (one 
percent), calculated in accordance with the law applicable to federal taxes; 

II - late-payment penalty of 20% (twenty percent). 

§ 2 The arrears interest do not affect the value of the late payment penalty. 

Art. 26. Vetoed. 

Art. 27. The fees referred to in arts. 23 and 26 of this Law shall be collected to the 
National Treasury as regulated by the Executive. 

Art. 28. Cade’s own revenues are comprised of: 

I – the product resulting from the collection of fees provided for in arts. 23 and 26 of 
this Law; 

II - the retribution for any kind of services rendered to third parties; 

III - the donations consigned in the General Federal Government Budget, special 
credits, additional credits, transferences and disbursements granted to it; 

IV - the proceeds from agreements or contracts with national and international entities 
or organizations; 

V - donations, legacies, grants and other resources assigned to it; 

VI - the values arising from the sale or rental of real estate and personal property owned 
by it; 

VII - the proceeds from the sale of publications, technical material, data and 
information; 

VIII - the values arising from applications in the financial market of the revenues 
established under this article, as defined by the Executive, and 

IX - any other income, related to its activities, not specified in items I to VIII of the 
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caput of this article. 

§ 1 Vetoed. 

§ 2 Vetoed. 

§ 3 The product of the collection of fines imposed by CADE, included or not under 
outstanding debt, will be allocated to the Fund for the Defense of Diffuse Rights mentioned in 
Article 13 of Law No. 7347, of July 24th, 1985, and Law No. 9008, of March 21st, 1995. 

§ 4 The fines collected in accordance with this Law will be collected to the National 
Treasury as regulated by the Executive. 

Art. 29. Cade shall annually submit to the Ministry of Justice its budget proposal, which 
will be forwarded to the Ministry of Planning, Budget and Management to be included in the 
annual budget law, to which § 5 of Article 165 of the Federal Constitution refers. 

§ 1 Cade shall monitor the budget proposals for multiyear planning chart showing the 
revenue and expenditure in order to reach a budgetary and financial balance, in relation to the 
following five (5) fiscal years. 

§ 2 The annual budget law shall consign the provisions for Cade’s operating expenses 
and capital, in relation to the fiscal year to which it refers. 

Art. 30. The properties and rights belonging to the Ministry of Justice currently related 
to the activities of the Department of Economic Protection and Defense of the Secretariat of 
Economic Law shall be added to Cade’s current assets. 

TITLE V 

VIOLATIONS OF THE ECONOMIC ORDER 

CHAPTER I 

GENERAL PROVISIONS 

Art. 31. This Law applies to individuals or legal entities of public or private law, as well 
as to any associations of entities or individuals, whether de facto or de jure, even temporarily, 
incorporated or unincorporated, even if engaged in business under the legal monopoly system. 

Art. 32. The various forms of economic order violation imply in the company’s liability 
and the individual liability of each of its directors or officers, jointly. 

Art. 33. The companies or entities part of the economic group, de facto or de jure, shall 
be jointly liable when at least one of them practices violation to the economic order. 

Art. 34. The company responsible for violation of the economic order may have its 
corporate veil pierced, upon abuse of rights, abuse of power, violation of law, illegal act or 
fact, or violation of the bylaws or articles of association. 

Sole paragraph. The corporate veil may also be pierced in case of bankruptcy, 
insolvency, closure or downtime caused by poor corporate administration. 
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Art. 35. The repression to violations of the economic order does not preclude the 
punishment of other illegal acts set forth by law. 

CHAPTER II  

VIOLATIONS 

Art. 36. The acts under any circumstance, which have as object or may have the 
following effects shall be considered violations to the economic order, regardless of fault, 
even if not achieved: 

I - to limit, restrain or in any way injure free competition or free initiative; 

II - to control the relevant market of goods or services;  

III – to arbitrarily increase profits, and 

IV - to abusively exercise a dominant position. 

§ 1 The conquest of the market resulting from the natural process of the most efficient 
economic agent in relation to its competitors does not characterize the tort set forth in item II 
of the caput of this article. 

§ 2 A dominance position is assumed when a company or group of companies is able to 
unilaterally or jointly change market conditions or when it controls 20% (twenty percent) or 
more of the relevant market, provided that such percentage may be modified by Cade for 
specific sectors of the economy. 

§ 3 The following acts, among others, to the extent in which they configure the 
hypothesis set forth in the caput of this article and items thereof, shall characterize violation 
of the economic order: 

I – to agree, join, manipulate or adjust with competitors, in any way: 

a) the prices of goods or services individually offered; 

b) the production or sale of a restricted or limited amount of goods or the provision of a 
limited or restricted number, volume or frequency of services; 

c) the division of parts or segments of a potential or current market of goods or services 
by means of, among others, the distribution of customers, suppliers, regions or time periods; 

d) prices, conditions, privileges or refusal to participate in public bidding; 

II - to promote, obtain or influence the adoption of uniform or agreed business practices 
among competitors; 

III - to limit or prevent the access of new companies to the market; 

IV – to create difficulties for the establishment, operation or development of a 
competitor company or supplier, acquirer or financier of goods or services; 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

 
ARTICULOS 

 

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

196 

V – to prevent the access of competitors to sources of input, raw material, equipment or 
technology, and distribution channels; 

VI - to require or grant exclusivity for the dissemination of advertisement in mass 
media; 

VII – to use deceitful means to cause oscillation of the prices practiced by third parties; 

VIII - to regulate markets of goods or services by establishing agreements to limit or 
control the research and technological development, the production of goods or services, or to 
impair investments for the production of goods or services or their distribution; 

IX - to impose, on the trade of goods or services, to distributors, retailers and 
representatives, resale prices, discounts, payment terms, minimum or maximum quantities, 
profit margin or any other market conditions related to their business with third parties; 

X - to discriminate against purchasers or suppliers of goods or services by establishing 
price differentials, or operating conditions of sale or provision of services; 

XI – to refuse the sale of goods or provision of services, within regular payment 
conditions to the business practices and customs; 

XII – to hinder or disrupt the continuity or development of business relationships of 
undetermined term, because the other party refuses to abide by unjustifiable or 
anticompetitive terms and conditions; 

XIII - to destroy, render useless or monopolize the raw materials, intermediate or 
finished products, as well as to destroy, disable or impair the operation of equipment to 
produce, distribute or transport them; 

XIV - to monopolize or prevent the exploitation of industrial or intellectual property 
rights or technology; 

XV - to sell goods or services unreasonably below the cost price; 

XVI – to retain production or consumption goods, except for ensuring recovery of 
production costs; 

XVII - to partially or totally cease the activities of the company without proven just 
cause; 

XVIII - to condition the sale of goods to the acquisition of another or use of a service, or 
to condition the provision of a service to another or to the acquisition of goods, and 

XIX - to abusively exercise or exploit intellectual or industrial property rights, 
technology or trademark. 

CHAPTER III  

PENALTIES 

Art. 37. The practice of violation of the economic order subjects the ones responsible to 
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the following penalties: 

I - in the case of company, a fine of one tenth percent (0.1%) to twenty percent (20%) 
over the gross sales of the company, group or conglomerate, in the last fiscal year before the 
establishment of the administrative proceeding, in the field of the business activity in which 
the violation occurred, which will never be less than the advantage obtained, when possible 
the estimation thereof; 

II - in the case of other natural persons or public or private legal entities, as well as any 
association of persons or de facto or de jure legal entities, even if temporarily, incorporated or 
unincorporated, which do not perform business activity, not being possible to use the gross 
sales criteria, the fine will be between fifty thousand reais (R$ 50,000.00) to two billion reais 
(R$ 2,000,000,000.00); 

III – if the administrator is directly or indirectly responsible for the violation, when 
negligence or willful misconduct is proven, a fine of one percent (1%) to twenty percent 
(20%) of that applied to the company, in the case set forth in Item I of the caput of this article, 
or to legal entities, in the cases set forth in item II of the caput of this article. 

§ 1 In case of recurrence, the fines shall be doubled. 

§ 2 In the calculation of the value of the fine referred to in item I of the caput of this 
article, Cade may consider the total turnover of the company or group of companies, when the 
value of sales in the field of business activity in which the violation occurred is not available, 
defined by Cade, or when it is incompletely presented and/or not unequivocally and credibly 
demonstrated. 

Art. 38. Without prejudice to the penalties set forth in Article 37 of this Law, when so 
required according to the seriousness of the facts or public interest, the following penalties 
may be imposed, whether individually or cumulatively: 

I - the publication, in half a page and at the expenses of the perpetrator, in a newspaper 
stated in the conviction, the extract from final conviction for two (2) consecutive days, of one 
(1) to three (3) consecutive weeks; 

II - ineligibility for official financing and for participation in biddings whose object is 
acquisitions, divestitures, performance of works and services, provision of public services, in 
the federal, state, municipal and Federal District public administration, as well as in indirect 
administration entities, for a term of not less than 5 (five) years; 

III - the registration of the wrongdoer with the National Registry for Consumer 
Protection; 

IV - recommendation to the competent public agencies so that: 

a) a compulsory license over the intellectual property rights held by the wrongdoer be 
granted, when the violation is related to the use of that right; 

b) the violator be denied installment payment of federal taxes owed by him or to be 
canceled, in full or in part, tax incentives or public subsidies; 
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V - the spinoff of the company, transfer of corporate control, sale of assets or partial 
interruption of activity; 

VI - the prohibition of carrying on trade on its own behalf or as representative of a legal 
entity for a period of five (5) years, and 

VII - any other act or measure required to eliminate the harmful effects to the economic 
order. 

Art. 39. If any acts or situations that represent violation of the economic order continue 
to be practiced, after the Court has determined its termination, and if the obligations imposed 
are not complied with, or if the preventive measures or commitment to cease such acts 
provided for in this Law are not complied with, the person responsible shall be subject to a 
daily fine set at five thousand reais (R$ 5,000.00), which can be increased by up to fifty (50) 
times, if so recommended according to the economic status of the transgressor and the 
severity of the infraction. 

Art. 40. The refusal, failure or unwarranted delay of information or documents 
requested by Cade or the Economic Monitoring Department constitutes a violation punishable 
by daily fines of five thousand reais (R$ 5,000.00), which can be increased by up to twenty 
(20) times, if necessary, to ensure its effectiveness thereof, due to the economic situation of 
the transgressor. 

§ 1 The amount fixed for the daily fine referred to in the caput of this article shall 
appear in the document containing the request of the competent authority. 

§ 2 The requesting authority shall be responsible for the application of the fine set forth 
in the caput of this article. 

§ 3 In the case of foreign company, its subsidiary, branch, affiliated company or office 
located in Country shall be jointly liable for the payment of the fine referred to in the caput of 
this article. 

Art. 41. Unjustified absence of the defendant or third parties, when subpoenaed to 
provide clarification, in the course of investigation or administrative proceeding, shall subject 
it to the fine of five hundred reais (R$ 500.00) to fifteen thousand reais (R$ 15,000.00) for 
each absence, applied according to the defendant’s economic situation. 

Sole paragraph. The fine referred to in the caput of this Article shall apply upon notice 
of violation by the competent authority. 

Art. 42. Prevent, obstruct or otherwise hinder the performance of inspection authorized 
by the Plenary of the Court, by the Reporting Commissioner or by the General 
Superintendence during the preparatory proceeding, administrative investigation, 
administrative proceeding or any other proceeding, shall subject the inspected party to a fine 
of twenty thousand reais (R$ 20,000.00) to four hundred thousand reais (R$ 400,000.00), 
according to the economic status of the transgressor, upon the issuance of the notice of 
violation by the competent body. 

Art. 43. The deceitfulness or falsity of information, documents or statements made by 
any person to Cade or to the Economic Monitoring Department shall be punishable with a 
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fine of five thousand reais (R$ 5,000.00) to five million reais (R$ 5,000,000.00), according to 
the seriousness of the facts and the economic status of the transgressor, without prejudice to 
other applicable legal sanctions. 

Art. 44. The one who provide services to Cade or Seae, in any way, and that gives 
cause, even if recklessly, to the improper dissemination of information about the company, 
protected by confidentiality, shall be punishable with a fine of one thousand reais (R$ 
1,000.00) to twenty thousand reais (R$ 20,000.00), without prejudice to the opening of other 
applicable procedures. 

§ 1 If the author of the improper dissemination serves Cade due to an office, or as a 
Federal Prosecutor or Chief Economist, the fine shall be doubled. 

§ 2 The Regulation defines the procedure for the information to be regarded as 
confidential under the Cade and Seae. 

Art. 45. In the application of the penalties set forth in this Law, the following shall be 
taken into consideration: 

I - the seriousness of the violation; 

II - the good faith of the trangressor; 

III - the advantage obtained or envisaged by the violator; 

IV – whether the violation was consummated or not; 

V - The degree of injury or threatened injury, to the free competition, the national 
economy, the consumers, or third parties 

VI - the negative economic effects produced in the market 

VII - the economic status of the trangressor, and 

VIII – the recurrence. 

CHAPTER IV 
STATUTE OF LIMITATIONS 

Art. 46. The punitive actions of the Federal Government are limited to 5 (five) years, 
directly and indirectly, in order to establish violations to the economic order, as of the date the 
illegal act is committed  or, in the case of permanent or continuing violation, as of the day 
such unlawful practice has ceased. 

§ 1 Any administrative or judicial act whose purpose is to determine the violation 
against the economic order mentioned in the caput of this article shall interrupt the limitation 
period, as well as notice or subpoena served to the investigated person. 

§ 2 The limitation period is suspended during the effective term of the cease-and-desist 
commitment or agreement on antirust control. 

§ 3 Statute of limitations shall be applicable to the administrative procedure paralyzed 
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for more than three (3) years, pending trial or order, whose record shall be filed ex officio or 
upon request of the interested party, without prejudice to the determination of functional 
responsibility resulting from the interruption, as the case may be. 

§ 4 When the fact object of the punitive action also constitutes a crime, the prescription 
shall be governed by the term set forth in the criminal law. 

CHAPTER V 

RIGHT OF ACTION 

Art. 47. The aggrieved parties, by themselves or by someone legally entitled referred to 
in Article 82 of Law No. 8078, of September 11th, 1990, may take legal action in defense of 
their individual interests or individual homogeneous interests, so that the practices 
constituting violations to the economic order cease, and compensation for the losses and 
damages suffered be received, regardless of the investigation or administrative proceeding, 
which will not be suspended due to court action. 

TITLE VI 

DIFFERENT TYPES OF ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS  

CHAPTER I 

GENERAL PROVISIONS 

Art. 48. This Law regulates the following administrative proceedings established to 
prevent, investigate and suppress violations to the economic order: 

I - preparatory procedure for an administrative investigation to investigate violations to 
the economic order; 

II - administrative investigation to investigate violations to the economic order; 

III - administrative proceeding to impose administrative sanctions for violations to the 
economic order; 

IV - administrative proceeding for the analysis of act of economic concentration; 

V - administrative procedure to investigate act of economic concentration, and 

VI - administrative proceeding to impose incidental procedural sanctions. 

Art. 49. The Court and the General Superintendence shall ensure, in regard to the 
procedures provided in items II, III, IV and VI of Article 48 of this Law, the confidential 
treatment of documents, information and procedural steps necessary for the elucidation of the 
facts or required according to the company’s interests. 

Sole paragraph. The parties may request confidential treatment of documents or 
information, in a time and manner defined in the internal regulations. 

Art. 50. The General Superintendence or Reporting Commissioner may admit the 
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intervention in the administrative proceeding of: 

I – third parties who are holders of rights or interests which may be affected by the 
decision to be adopted; or 

II - legitimized to bring civil action under items III and IV of Article 82 of Law No. 
8078, of September 11th, 1990. 

Art. 51. In the processing of proceedings before the Cade, the following provisions shall 
be observed, other than those set forth in the internal regulations: 

I - the concentration acts shall have priority over the judgment of other matters; 

II - the trial session of the Court is public, except in cases in which confidential 
treatment is given to the case, in which case sessions will be reserved; 

III - in the trial sessions of the Court, the General Superintendent, Chief Economist, the 
Chief Prosecutor and parties to the case may require the use of the word, which shall be 
granted to them, in that order, and under the conditions and terms defined by the internal 
regulations, in order to verbally support their reasons before the Court; 

IV - the agenda of the trial sessions will be set by the President, which will determine its 
publication, at least 120 (one hundred twenty) hours in advance, and 

V - the actions and terms to be practiced in the records of the proceedings listed in 
Article 48 of this Law may be submitted electronically or submitted on magnetic media or 
equivalent in accordance with the rules of Cade. 

Art. 52. Compliance with the decisions of the Court and commitments and agreements 
made under this Law may, at the discretion of the Court, be supervised by the General 
Superintendent, by means of submitting the records thereto, after the Court’s final decision. 

§ 1 In the monitoring phase of the implementation of decisions of the Court, as well as 
the fulfillment of commitments and agreements celebrated under this Law, the General 
Superintendence may avail himself of all investigation powers attributed to it under this Law. 

§ 2 Upon full compliance with the Court’s decision or agreements on concentration 
control and cease-and-desist commitments, the General Superintendence, ex officio or upon 
request of the Interested Party, shall manifest itself on the compliance therewith. 

CHAPTER II 

ADMINISTRATIVE PROCEEDING IN THE CONTROL OF ACTS OF 
ECONOMIC CONCENTRATION 

Section I 

Administrative Proceeding in the General Superintendence 

Art. 53. The request for approval of the acts of economic concentration referred to in 
Art. 88 of this Law must be addressed to Cade and must contain the information and 
documents indispensable to the filing of the administrative proceeding, defined in the 
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resolution passed by Cade, in addition to the receipt of payment of the respective fee. 

§ 1 If verified that the petition does not satisfy the requirements established in the caput 
of this article or presents defects and irregularities capable of making it difficult to judge the 
merit, the General Superintendence shall determine, j u s t  o n c e , that applicants amend 
it, under penalty of dismissal. 

§ 2 After the protocol for submission of the act of concentration, or amendment thereto, 
the General Superintendence shall publish the notice, indicating the name of the applicants, 
the nature of the transaction and economic sectors involved. 

Art. 54. After the measures indicated in Art. 53 are complied with, the General 
Superintendence shall: 

I – directly appreciate the request, rendering a final decision, when the proceeding 
dismisses new diligences or in the event of lower offensive potential to competition, so 
defined by Cade’s resolution; or 

II – determine that complementary fact-finding be performed, specifying the diligences 
to be produced. 

Art. 55. After the conclusion of the complementary fact finding, determined in item II 
of the caput of Art. 54 of this law, the General Superintendence shall manifest itself on the 
satisfactory compliance therewith, considering it proper to the analysis of the merits or 
determining that it be redone, due to being incomplete. 

Art. 56. The General Superintendence may, by means of a reasoned decision, declare 
the operation as complex and determine the performance of new complementary fact finding, 
specifying the diligences to be produced. 

Sole paragraph. Once the operation is declared as complex, the General 
Superintendence may require to the Court the extension of the term referred to in § 2 of Art. 
88 of this Law. 

Art. 57. After the conclusion of the complementary fact-finding referred to in item II of 
Art. 54 and Art. 56 of this Law, the General Superintendence shall: 

I – render a decision approving the act without restrictions; 

 

II – present an objection to the Court, if it understands that the act must be rejected, 
a p p r o v e d  w i t h  r e s t r i c t i o n s  or if there is no conclusive elements in regards to its 
effects in the market. 

Sole paragraph. The objection of the act presented to the Court, must show, within a 
context, the potential of the act to cause harm to the competition and the reasons why it must 
not be fully approved or rejected. 

Section II 
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Administrative Proceeding in the Court 

Art. 58. The applicant may offer, within thirty (30) days as of the objection date of the 
General Superintendence, in a written petition, directed to the President of the Court, a 
manifestation exposing the findings of fact and matters of law against the objection to the act 
of concentration of the General Superintendence, attaching all evidences, studies and opinions 
supporting its requests. 

Sole paragraph. Within up to forty-eight (48) hours after the decision related to the 
objection presented by the General Superintendence, set forth in item II of the caput of Art. 
57 of this Law and under the terms of item I of Art. 65 of this Law, the case shall be 
assigned, randomly, to a Reporting Advisor. 

Art. 59. After the manifestation of the applicant, the Reporting Commissioner shall: 

I – render a decision determining that the case be submitted to trial, if he understands 
that the fact finding has been sufficient; 

II – determine the performance of complementary fact finding, if necessary, being able, 
at his criteria, to require that it be performed by the General Superintendence, stating the 
controversial points and specifying the investigations to be produced. 

§ 1 The Reporting Commissioner may authorize, as the case may be, precarious and 
preliminarily, the performance of the act of economic concentration, imposing conditions 
aiming at preserving the reversibility of the transaction, when so recommended by the 
conditions of the concrete case. 

§ 2 The Reporting Commissioner may follow up the performance of the diligences 
referred to in item II of the caput of this article 

Art. 60. After the fact-finding is concluded, the Reporting Commissioner shall 
determine the submission of the case to trial. 

Art. 61. During the judgment of the petition for the approval of the act of economic 
concentration, the Court may fully approve it, reject it or partially approve it, in which case 
the restrictions to be observed as a condition for the validity and efficacy of the act . 

§ 1 The court shall determine the applicable restrictions in order to mitigate occasional 
negative effects of the act of economic concentration over the affected relevant markets. 

§ 2 The restrictions mentioned in § 1 of this article include: 

I – the sale of assets or a group of assets that constitutes a business activity;  

II – the spinoff of the company; 

III – transference of corporate control; 

IV – accounting or legal division of activities; 

V – compulsory licensing of intellectual property rights; and 
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VI – any other act or measure necessary to eliminate the harmful effects to the 
economic order. 

§ 3 Once the merits are judged, the act may not be submitted once again nor reviewed 
within the scope of the Executive. 

 

Art. 62. In case of refusal, omission, deceitfulness, falsity or unjustified delay, by the 
applicants, of information or documents whose submission is determined by Cade, without 
prejudice to the other applicable sanctions, the petition for approval of the act of economic 
concentration may be rejected due to lack of evidences, in which case the applicant may only 
perform the act upon submission of a new petition, under the terms of Art. 53 of this Law. 

Art. 63. The terms set forth in this Chapter shall not be suspended or interrupted for any 
reason, except as set forth in § 5 of Art. 6 of this Law, as the case may be. 

Art. 64. Vetoed. 

Section III 

Appeal against General Superintendence Decision to Approve the Act 

Art. 65. Within fifteen (15) days as of the publication of the decision by the General 
Superintendence approving the act of concentration, u n d e r  t h e  t e r m s  o f  item I of the 
caput of Art. 54 and item I of the caput of Art. 57 of this Law: 

I – an appeal may be submitted to the Court, which may be filed by third parties or, in 
regards to regulated markets, by the respective regulatory agency; 

II – the Court may, upon request of one of its Commissioners and upon a reasoned 
decision, submit the case to trial, provided that the Commissioner responsible for the request 
shall be advised thereof. 

§ 1 Within up to five (5) business days as of the receipt of the appeal, the Reporting 
Commissioner shall: 

I – appreciate the appeal and determine its submission to trial; 

II – appreciate the appeal  and determine the performance of a 
complementary fact  f inding, being permitted, at its criteria, to require that the General 
Superintendence perform such fact finding, stating the controversial points and specifying the 
investigations to be produced; or 

III – not appreciate the appeal, determining its dismissal. 

§ 2 Applicants may manifest themselves about the appeal, within five (5) business days 
after such appeal is appreciated at the Court or after the report is received with the 
conclusion obtained from the complementary fact-finding prepared by the General 
Superintendence, whichever occurs last. 
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§ 3 The litigator acting in bad faith shall incur a fine, in favor of the Diffuse Right 
Defense Fund, to be arbitrated by the Court between five thousand reais (R$ 5,000.00) and 
five million reais (R$ 5,000,000.00), taking into account the economic status of the litigator, 
his acts in the case and unjustified delay caused to the approval of the act. 

§ 4 The filing of appeal referred to in the caput of this article or the decision to make 
such request shall suspend the execution of the act of economic concentration until the Court 
renders a final decision. 

§ 5 The Reporting Commissioner may follow up the performance of the investigations 
referred to in item II of § 1 of this article. 

CHAPTER III 

ADMINISTRATIVE INVESTIGATION TO VERIFY VIOLATIONS TO THE 
ECONOMIC ORDER AND PREPARATORY PROCEDURE 

Art. 66. The administrative investigation, investigatory procedure of inquisitorial nature, 
shall be initiated by the General Superintendence in order to verify violations to the 
economic order. 

§ 1 The administrative investigation shall be installed ex officio or in view of any 
reasoned statement by any interested party, or as a result of informative briefs, when the 
indications of violation to the economic order are not sufficient to initiate the administrative 
proceeding. 

§ 2 The General Superintendence may initiate an administrative investigation 
preparatory procedure to verify violations to the economic order and determine if the conduct 
under analysis is under the competence of the Brazilian System for Defense to Competition, 
under the terms of this Law. 

§ 3 The diligences adopted within the scope of the administrative investigation 
preparatory procedure to verify violations to the economic order must be performed within 
thirty (30) days at the most. 

§ 4 From the order determining the dismissal of the preparatory procedure, rejecting the 
request to open the administrative investigation, or dismissal thereof, an appeal may be 
submitted by any interested party to the General Superintendent, as determined in the 
regulation, reaching the ultimate decision. 

§ 5 Vetoed. 

§ 6 Petitions presented by the National Congress Commission, or any of its houses, as 
well as Economic Monitoring Department, regulatory agencies and Attorney General's 
Office associated to Cade, does not depend on preparatory procedures, and the administrative 
investigation or administrative proceeding is immediately established. 

§ 7 The representative and respondent may require any diligence, which may be 
performed or not, at the discretion of the General Superintendence. 

§ 8 The General Superintendence may require the participation of the police authorities 
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or Public Prosecution in the investigations. 

§ 9 The administrative investigation must be concluded within a term of one hundred 
and eighty (180) days, as of its starting date, and it can be extended for sixty (60) more days, 
by means of a reasoned order, and when the fact is of difficult elucidation and when so 
justified by the circumstance of the concrete case. 

§ 10. The preparatory procedure, as well as administrative investigation, may be treated 
as confidential, if interesting to the investigations, at the criteria of the General 
Superintendence. 

Art. 67. Within up to ten (10) business days as of the closing date of the administrative 
investigation, the General Superintendence shall decide to initiate or dismiss the 
administrative proceeding. 

§ 1 The Court may, upon demand of an Commissioner and according to a reasoned 
decision, request the administrative investigation or administrative investigation preparatory 
procedure filed by the General Superintendence, provided that the Commissioner who 
presented such demand shall be advised. 

§ 2 Once the administrative investigation is requested, the Reporting Commissioner 
shall have thirty (30) business days to: 

I – confirm the dismissal decision of the General Superintendence, as well as, if deemed 
necessary, to provide grounds for its decision; 

II – transform the administrative investigation in administrative proceeding, 
determining that a complementary fact finding be performed, being also possible, at its 
criteria, to require that the General Superintendence performs it, stating the controversial 
points and specifying the diligences to be produced. 

§ 3 The administrative investigation may be treated as confidential, in the interest of the 
investigations, at the discretion of the Plenary of the Court. 

Art. 68. The failure to comply with the terms set forth in this Chapter by the General 
Superintendence, as well as by its servants, without a duly evidenced reason in the records, 
may result in the respective administrative, civil and criminal liability. 

CHAPTER IV 

ADMINISTRATIVE PROCEEDING FOR THE IMPOSITION OF 
ADMINISTRATIVE SANCTIONS TO VIOLATIONS TO THE ECONOMIC ORDER 

Art. 69. The administrative proceeding, contradictory proceeding, aims to guarantee to 
the accused party wide defense in regard to the conclusions of the administrative 
investigation, whose final technical note, approved under the terms of Cade’s rules, shall 
constitute the initial pleading. 

Art. 70. In the decision that initiates the administrative proceeding, that the 
notification of the respondent shall be determined so that, within thirty (30) days, he 
presents a defense and specifies the evidences to be produced, presenting the complete 
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qualification of up to three (03) witnesses. 

§ 1 The initial notice shall contain the entire contents of the decision approving the 
initiation of the administrative proceeding and representation, as the case may be. 

§ 2 The initial notification of the respondent shall be sent by mail, with return receipt in 
his own name, or by any other means which assure the awareness of the interested party or, if 
the notification sent by mail is not successful, such notification shall be published in the 
Federal Official Gazette and in a newspaper of wide circulation in the State in which the 
respondent resides or is headquartered, provided that the term for the inclusion of the return 
receipt, or publication, as the case may be, shall be counted, as the case may be. 

§ 3 Subpoena on the other procedural acts shall be served upon publication in the 
Federal Official Gazette, which shall contain the name of the respondent and of his attorney, 
if any. 

§ 4 The respondent may follow up the administrative proceeding by its holder, directors 
or managers, or by his attorney, guaranteeing to them wide access to the records of the 
Court. 

§ 5 The term of thirty (30) days mentioned in the caput of this article may be extended 
for up to ten (10) days, not extendable, upon respondent’s request. 

Art. 71. The respondent shall be considered in default if, after being notified, the 
respondent does not present defense within the legal term, incurring in confession regarding 
the subject de fato, provided that the other deadlines shall continue to run against him, 
regardless of notice. 

Sole paragraph. Regardless of the procedural phase, the defaulter may intervene, 
without the right to repeat any act already practiced. 

Art. 72. Within up to thirty (30) business days after the expiration of the term set forth 
in Art. 70 of this Law, the General Superintendence, upon a reasoned order, shall determine 
the production of the evidences it considers relevant, provided that it shall be entitled to 
exercise the fact finding powers set forth in this Law, maintaining the legal secrecy, as the 
case may be. 

Art. 73. Within up to five (5) business days as of the conclusion of the fact finding 
phase set forth in Art. 72 of this Law, the General Superintendence shall notify the respondent 
to present new allegations, within five (5) business days. 

Art. 74. Within up to fifteen (15) business days as of the expiration of the term set forth 
in Art. 73 of this Law, the General Superintendence shall submit the records to the President 
of the Court, who shall decide, on a reasoned report, whether to dismiss it or reaffirm the 
violation. 

Art. 75. After the proceeding is received, it shall be assigned by the President of the 
Court, randomly, to the Reporting Advisor, who may, if he considers necessary, require that 
the Attorney General’s Office associated to Cade manifest itself within twenty (20) days. 

Art. 76. The Reporting Commissioner may determine diligences, by means of reasoned 
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orders, and may also, at its criteria, require that the General Superintendence perform them, 
within the established term. 

Sole paragraph. After the conclusion of the diligences determined under this article, the 
Reporting Commissioner shall notify the respondent so that, within fifteen (15) business days, 
he can present his final arguments. 

Art. 77. Within fifteen (15) business days as of the date of receipt of the final 
arguments, the Reporting Commissioner shall require that the case be submitted to trial. 

Art. 78. Upon the President’s invitation and indication of the Reporting Advisor, any 
person can present clarifications to the Court, about the matters under analysis. 

Art. 79. The Court’s decision, in any event, shall be well grounded, and when deciding 
on the existence of violation to the economic order, it shall contain: 

I – specification of the facts constituting the verified violation and indication of the 
measures to be taken by the people responsible for ceasing it; 

II – Vetoed. 

III – stipulated fine; 

IV – daily fine in case the violation is continued; and  

V – fine in case of non-compliance with the stipulated measures. 

Sole paragraph. The Court’s decision shall be published within five (5) business days in 
the Federal Official Gazette. 

Art. 80. The provisions contained in Law No. 8.437, of June 30th, 1992 shall be 
applicable to the decisions rendered by the Court. 

Art. 81. Upon failure to comply with the decision, in full or in part, such fact shall be 
informed to the President of the Court, which shall determine that the Attorney General’s 
Office associated to Cade arranges for its legal enforcement. 

Art. 82. The failure to comply with the terms set forth in this Chapter by the members of 
Cade, as well as by its respective servants, without duly evidenced justification in the 
records, may result in the assessment of the respective administrative, civil and criminal 
liability. 

Art. 83. Cade shall complementarily manifest itself on the administrative investigation 
and proceeding. 

CHAPTER V 

PREVENTIVE MEASURE 

Art. 84. In any phase of the administrative investigation to assess violations or 
administrative proceedings to impose sanctions for violations to the economic order, the 
Reporting Commissioner or General Superintendent may, at their initiative or upon the 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

 
ARTICULOS 

 

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

209 

request of the Chief Prosecutor of Cade, adopt preventive measures, upon indication or 
reasoned concern that the defendant directly or indirectly causes or may cause irreparable or 
hardly repairable damages to the market, or make ineffective the final outcome of the process. 

§ 1 In the preventive measures, the immediate cessation of the practice shall be 
determined, being ordered, when materially possible, the reversal to the previous situation, 
setting a daily fine pursuant to art. 39 of this Law. 

§ 2 The decision to adopt a preventive measure may be voluntary appealed to the 
Plenary of the Court, within five (5) days, without suspensive effect. 

CHAPTER VI 

CEASE-AND-DESIST COMMITMENT 

Art. 85. In the administrative proceedings referred to in items I, II and III of Art. 48 of 
this Law, Cade may obtain from the defendant a cease-and-desist commitment related to the 
practice under investigation or its harmful effects, if duly grounded, for convenience and at 
the proper time, and if it understands that it complies with the interests protected by law. 

§ 1 The agreement should contain the following elements: 

I - the specification of the defendant’s obligations not to practice the investigated 
activity or its harmful effects, as well as obligations deemed applicable; 

II – the establishment of the fine to be paid in case of failure to comply, in full or in 
part, with the undertaken obligations; 

III - establishment of the pecuniary contribution to be paid to the Diffuse Rights 
Defense Fund, whenever applicable. 

§ 2 In regard to the investigation of a violation related to or resulting from the conduct 
set forth in items I and II of § 3 of Article 36 of this Law, among the obligations referred to in 
Item I of § 1 of this article it shall appear, necessarily, the obligation to pay to the Fund for the 
Defense of Diffuse Rights a monetary value that can not be less than the minimum required 
under Article 37 of this Law. 

§ 3 The execution of the cease-and-desist commitment may be proposed until the end of 
the fact-finding of the administrative proceeding in relation to the practice being investigated. 

§ 4 The proposed cease-and-desist commitment may only be submitted once. 

§ 5 The proposed cease-and-desist commitment may be confidential. 

§ 6 The presentation of the cease-and-desist commitment does not suspend the 
administrative proceeding in course. 

§ 7 The cease-and-desist commitment shall be public, and it shall be was published at 
Cade within five (5) days after its execution. 

§ 8 The cease-and-desist commitment constitutes an instrument enforceable in court. 
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§ 9 The administrative proceeding shall be suspended while the cease-and-desist 
commitment is being complied with and shall be filed at the end of the established deadline, if 
all the conditions set forth therein are satisfied. 

§ 10. The suspension of administrative proceeding referred to in § 9 of this Article shall 
be given only in relation to the defendant who has signed the commitment, following its 
regular course in relation to the other defendants. 

§ 11. If such cease-and-desist commitment is not complied with, Cade shall apply the 
sanctions provided for therein and determine the continuation of the administrative 
proceeding and other administrative and legal measures for the enforcement thereof. 

§ 12. The conditions of the cease-and-desist commitment may be changed by Cade if 
proved to be excessively burdensome for the defendant, provided that the change does not 
cause damages to third parties or to the collectivity. 

§ 13. The proposal of execution of the cease-and-desist commitment shall be rejected 
when the authority does not reach an agreement with defendants regarding its terms. 

§ 14. Cade shall define, by resolution, the additional rules applicable to the cease-and-
desist commitment. 

§ 15. The provisions contained in Article 50 of this Law shall apply to the cease-and-
desist commitment. 

CHAPTER VII 

LENIENCY PROGRAM 

Art. 86. Cade, by means of the General Superintendence, may enter into leniency 
agreements, with the extinction of any punitive action of the public administration or 
reduction from one (1) to two thirds (2/3) of the applicable penalty, under the terms of this 
article, with natural persons or legal entities that cause violation to the economic order, 
provided that they effectively cooperate with the investigations and administrative proceeding 
resulting from such cooperation: 

I – The identification of the other persons involved in the violation; and  

II – The obtainment of information and documents proving the informed or investigated 
violation 

§ 1 The agreement referred to in the caput of this article may only be executed if the 
following requirements are cumulatively fulfilled: 

I – the company is the first to be qualified in relation to the informed or investigated 
violation; 

II – the company completely ceases its involvement in the informed or investigated 
violation, as of the date the agreement is proposed; 

III - the General Superintendence does not have sufficient evidences to guarantee the 
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conviction of the company or natural person at the time the agreement is proposed; and 

IV – the company confesses to having participated in the tort and fully and permanently 
cooperates with the investigations and administrative proceeding, appearing, under its 
expenses, whenever required, to all procedural acts, until the conclusion thereof. 

§ 2 In relation to the natural persons, they may enter into leniency agreements provided 
that requirements II, III and IV of § 1 hereof are complied with. 

§ 3 The leniency agreement entered into with Cade, by means of the General 
Superintendence, shall set forth the conditions necessary to guarantee effective cooperation 
and useful result from the proceeding. 

§ 4 The Court shall, upon the judgment of the administrative proceeding, once the 
compliance with the agreement is verified: 

I – determine the extinction of the punitive action of the public administration in favor 
of the transgressor, if the settlement proposal has been submitted to the General 
Superintendence without prior knowledge of the notified violation; or 

II – in the other cases, reduce the applicable penalties from one (1) to two thirds (2/3), 
observing what is set forth in Art. 45 of this Law, also considering the classification of the 
penalty the effective cooperation provided and transgressor’s good faith in the compliance 
with the lenience agreement. 

§ 5 In the case described in item II of § 4 of this article, the penalty over which the 
reducing factor shall incur shall not be higher than the lowest penalty applicable to the other 
transgressors, in relation to the percentage established for the application of the fines referred 
to in item I of Art. 37 of this Law. 

§ 6 The effects of the lenience agreement shall be extended to companies of the same 
group, de facto or de jure, and to their directors, administrators or employees involved in the 
violation, provided they enter into it jointly, respecting the imposed conditions. 

§ 7 The company or natural person that does not obtain, during the investigation or 
administrative proceeding, qualification to enter into the agreement referred to in this article, 
may enter into with the General Superintendence, until the case is submitted to trial, a 
lenience agreement related to another violation, of which Cade has not prior knowledge. 

§ 8 Under the terms of § 7 of this article, the transgressor shall benefit from reduction of 
one third (1/3) of the penalty applicable to him in that case, without prejudice to obtaining the 
benefits mentioned in item I of § 4 this article about the new reported violation. 

§ 9 The agreement proposal referred to in this Article is considered confidential, except 
in the interest of the investigations and the administrative proceeding. 

§ 10. The rejection of the proposed leniency, of which no disclosure shall be made, shall 
not be considered a confession as to the facts nor recognition of the wrongfulness of the 
conduct under analysis. 

§ 11. The application of this Article shall observe the rules to be issued by the Court. 
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§ 12. In case of failure to comply with the leniency agreement, the beneficiary will be 
unable to enter into a new leniency agreement for a period of three (3) years as of the trial 
date. 

Art. 87. In crimes against the economic order, as defined by Law No. 8137, of 
December 27th, 1990, and other crimes directly related to cartel conduct, such as defined by 
Law No. 8666, of June 21st, 1993, and the ones defined in article 288 of Decree-Law No. 
2,848, of December 7th, 1940 - Penal Code, the execution of a lenience agreement under this 
Law, determines the suspension of the statute of limitations and prevents denunciation from 
being offered in relation to the leniency beneficiary agent. 

Sole paragraph. Once the leniency agreement has been complied with by the agent, the 
punishments for the crimes set forth in the caput of this article shall automatically cease. 

TITLE VII 

CONCENTRATION CONTROL 

CHAPTER I 

CONCENTRATION ACTS 

Art. 88. The following shall be submitted to Cade by the parties involved in the 
operation of acts of economic concentration in which, cumulatively: 

I - at least one of the groups involved in the transaction has registered, in the last 
balance sheet, annual gross sales or total turnover in the country, in the year preceding the 
transaction, equivalent or superior to four hundred million reais (R$ 400,000,000.00); and 

II - at least one other group involved in the transaction has registered, in the last balance 
sheet, gross annual sales or total turnover in the country, in the year preceding the transaction, 
equivalent to or greater than thirty million reais (R$ 30,000,000.00). 

§ 1 The values mentioned in item I and II of the caput of this article may be adequate, 
simultaneously or independently, on indication of CADE, by inter-ministerial decree of the 
Ministries of Finance and Justice. 

§ 2 The control of the concentration acts referred to in the caput of this Article will be 
prior and shall be performed within, at the latest, two hundred and forty (240) days, as of the 
application protocol or amendment thereto. 

§ 3 The acts found under the provisions set forth in the caput of this article shall not be 
fulfilled before being appreciated, under this article and the procedure set forth in Chapter II 
of Title VI of this Law, under penalty of nullity, a pecuniary fine also being imposed, in a 
value not less than sixty thousand reais (R$ 60,000.00) nor more than sixty million reais (R$ 
60,000,000.00) to be applied under the regulations, without prejudice to the opening of an 
administrative proceeding, under Article 69 of this Law. 

§ 4 Until the final decision on the transaction, the conditions of competition shall be 
preserved between the companies involved, under penalty of incurring the sanctions provided 
for in § 3 of this article. 
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§ 5 The concentration acts involving elimination of competition in a substantial portion 
of the relevant market, which could create or strengthen a dominant position or that can result 
in the domination of the relevant market of goods or services shall be prohibited, except as set 
forth in § 6 of this Article . 

§ 6 The acts referred to in § 5 of this Article may be permitted, provided they are within 
the limits strictly necessary to achieve the following objectives: 

I - cumulatively or alternatively: 

a) increase productivity or the competitiveness; 

b) improve the quality of goods or services; or 

c) encourage efficiency and technological or economic development; and   

II - a relevant part of the resulting benefits are transferred to consumers. 

§ 7 Cade may, within one (1) year as of the respective date of fulfillment, require the 
submission of the concentration acts that do not fall within the provisions of this article. 

§ 8 Changes in equity control of publicly-held companies and records of merger, 
without prejudice to the obligation of the parties involved, must be reported to Cade by the 
Securities and Exchange Commission - CVM and by the National Registry of Commerce of 
the Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, respectively, within five (5) 
business days, if necessary, to be examined. 

§ 9 The term mentioned in § 2 of this article may only be extended: 

I - for up to 60 (sixty) days, unextendable, upon request of the parties involved in the 
transaction, or 

II - up to 90 (ninety) days, upon a reasoned decision rendered by the Court, specifying 
the reasons for the extension, the period of extension, which may not be renewed, and the 
measures which are necessary for the submission of the case to trial. 

Art. 89. In order to analyze the concentration act submitted, the procedures set forth in 
Chapter II of Title VI of this Law shall be observed. 

Sole paragraph. Cade shall regulate, by means of Resolution, the previous analysis of 
the concentration acts undertaken with the specific purpose of participating in auctions, 
biddings and acquisitions of shares through public offering. 

Art. 90. For the purposes of Article 88 of this Law, a concentration act shall be carried 
out when: 

I - two (2) or more previously independent companies merge; 

II - one (1) or more companies acquire, directly or indirectly, by purchase or exchange 
of stocks, shares, bonds or securities convertible into stocks or assets, whether tangible or 
intangible, by contract or by any other means or way, the control or parts of one or other 
companies; 
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III – one (1) or more companies incorporate one or other companies, or 

IV - two (2) or more companies enter into an associative contract, consortium or joint 
venture. 

Sole paragraph. What is described in item IV of the caput, when destined to biddings 
promoted by direct and indirect public administration and to contracts arising therefrom shall 
not be considered concentration acts, for the purposes of Article 88 of this Law, . 

Art. 91. The approval referred to in article 88 of this Law may be reviewed by the 
Court, ex officio or upon request of the General Superintendence, if the decision is based on 
false or misleading information provided by the interested party, in case of non-compliance 
with any of its obligations or if the intended benefits are not achieved. 

Sole paragraph. In the case described in the caput of this article, the falsity or 
deceitfulness shall be punished with a pecuniary fine, equivalent to not less than sixty 
thousand reais (R$ 60,000.00) nor more than six million reais (R$ 6,000,000.00) to be applied 
according to the rules of Cade, without prejudice to the opening of administrative 
proceedings, pursuant to article 67 of this Law, and the adoption of any other appropriate 
measures. 

CHAPTER II 

AGREEMENT ON CONCENTRATION CONTROL 

Art. 92. Vetoed. 

TITLE VIII 

JUDICIAL ENFORCEMENT OF CADE’S DECISIONS 

CHAPTER I PROCEEDING 

Art. 93. The decision of the Plenary of the Court, resulting in fine or imposing 
obligations, constitutes an extrajudicial executive title. 

Art. 94. Enforcements whose exclusive purpose is the collection of pecuniary fines shall 
be made in accordance with the provisions of Law No. 6830, of September 22nd, 1980. 

Art. 95. For enforcements whose purpose, in addition to the collection of fines, is the 
compliance with obligations, the Judge shall grant the specific protection of the obligation, or 
determine other measures to ensure the practical result equivalent to that of compliance. 

§ 1 The conversion of specific obligations to compensation for losses or damages shall 
only be admissible if specific protection or obtainment of the corresponding practical result is 
impossible. 

§ 2 The compensation for losses and damages shall be made without prejudice to fines. 

Art. 96. Enforcement will be performed by all means, including by means of 
intervention in the company, if necessary. 
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Art. 97. The enforcement of Cade’s decisions will be promoted in the Federal Court of 
the Federal District or headquarters or domicile of the judgment debtor, at Cade’s choice. 

Art. 98. The establishment of embargoes or the filing of any action seeking cancelation 
of the executive title shall not suspend the enforcement, if a bond on the value of the court 
fines is not posted, in order to ensure compliance with the final decision on the case, including 
with respect to daily fines. 

§ 1 To ensure compliance with specific performance obligations, the judge must set 
adequate bail. 

§ 2 Once the injunction is revoked, the deposit of the value corresponding to the fine 
shall be converted into income of the Fund for the Defense of Diffused Rights. 

§ 3 The cash deposit shall not suspend the effect of interest and monetary correction, 
and Cade may, in the case described in § 2 of this article, enforce the collection of the 
difference between the value reverted to the Fund for the Defense of Diffused Rights and the 
updated value of the fine, with the legal increases, as if the enforcement of the credit had 
never been suspended. 

§ 4 In the action that has Cade’s decision as an object, the plaintiff must deduce all 
questions de facto and de jure, under penalty of estoppel, all claims that could be deduced 
being considered deduced so that the petition is granted, provided that such petition cannot be 
deduced under different causes of action in different actions, except with regard to subsequent 
events. 

Art. 99. Due to the severity of the violation of the economic order, and upon well-
grounded fear of irreparable damage or difficult to repair, in spite of the deposit of fines and 
provision of security, the judge may determine the immediate adoption, in full or in part, of 
the provisions contained in the executive title. 

Art 100. In order to calculate the daily fine for continued violation, the final date set by 
Cade for the voluntary adoption of the measures contained in its decision shall be considered 
as the initial term, and the day it is actually complied with shall be considered as the final 
term. 

Art 101. The process to enforce in court the decisions rendered by Cade shall take 
precedence over other kinds of action, except habeas corpus and writ of mandamus. 

CHAPTER II 

JUDICIAL INTERVENTION 

Art 102. The Judge shall order intervention in the company when is required to ensure 
the specific performance, appointing an intervener. 

Sole paragraph. The decision which determines the intervention shall be duly 
substantiated and shall indicate, clearly and precisely, the steps to be taken by the appointed 
intervener. 

Art 103. If, within forty-eight (48) hours, the debtor challenges the intervener due to 
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incapacity or lack of good standing, if such claim is proved within three (3) days, the judge 
will decide within the same period. 

Art 104. If the challenge is upheld, the judge shall appoint a new intervener within five 
(5) days. 

Art 105. The intervention may be withdrawn before the deadline, provided that full 
compliance with the obligations that has determined it is demonstrated. 

Art 106. The judicial intervention should be restricted to those actions necessary to 
comply with the legal decision that has determined it and shall have the maximum duration of 
one hundred and eighty (180) days, leaving the intervener responsible for its actions and 
omissions, especially in cases of abuse of power and misuse of purpose. 

§ The provisions of arts. 153-159 of Law No. 6404, of December 15th, 1976, shall be 
applicable to the intervener, as appropriate. 

§ 2 The intervener’s compensation will be arbitrated by the judge, who may replace him 
at any time, being such replacement obligatory upon civil insolvency, when he is considered 
as the passive or active subject in any form of corruption or malfeasance, or violation of any 
of his duties . 

Art. 107. The judge may dismiss from their duties the administrators of the company 
that are proven to hinder the performance of acts incumbent on the intervener, provided that 
any possible replacement shall be performed as set forth in the company’s bylaws. 

§ 1 If, despite the measures set forth in the caput of this article, one or more persons in 
charge of the administration of the company continue to impede the action of the intervener, 
the judge shall proceed in the manner set forth in § 2 of this article. 

§ 2 If the majority of the persons in charge of the administration of the company refuse 
to cooperate with the intervener, the judge shall order that he takes over the full 
administration of the company. 

Art 108. The intervener shall have the following obligations: 

I – conduct or order the performance of all acts necessary for the enforcement; 

II - advise the Judge of any irregularities committed by the company, which he becomes 
aware of; 

III - submit to the Judge a monthly report of his activities. 

Art 109. The expenses resulting from the intervention shall be borne by the debtor 
against whom it has been decreed. 

Art 110. After the period of intervention, the intervener shall submit a detailed report to 
the judge about its management, proposing the extinction and filing of the case or asking for 
an extension of the term, in case it was not possible to fully comply with the ordered decision. 

Art. 111. Whoever opposes to or prevents any intervention or, after the end thereof, 
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performs any acts that directly or indirectly annul its effects, in full or in part, or disobey legal 
orders given by the intervener shall, as the case may be, be held criminally liable for 
resistance, disobedience or coercion during the proceeding, under the terms of articles 329, 
330 and 344 of Decree-Law No. 2848, of December 7th, 1940 - Penal Code. 

TITLE IX 

FINAL AND TRANSITIONAL PROVISIONS 

Art 112. Vetoed. 

Art 113. In order to implement the transition to the system of mandates that do not 
coincide, the appointment of Commissioners shall meet the following criteria in regard to the 
terms of office, in the following order: 

I - two (2) years for the first two (2) vacant seats; and 

II - three (3) years for the third and fourth vacant seats. 

§ 1 The terms of office of the members of Cade and the Chief Prosecutor in force on the 
enactment date of this Law shall be maintained and exercised to its original completion, and 
the subsequent appointments following the extinction of such terms of office shall observe 
what is set forth in this article. 

§ 2 In the case of § 1 of this article, the Commissioner who exercises his first term of 
office at Cade, after the end of his original term of office, may be reappointed for the same 
position, as set forth in items I and II of the caput of this article. 

§ 3 The Commissioner who is exercising his second term at Cade, after the end of his 
original term of office, may not be appointed again for the subsequent period. 

§ 4 There will be no reappointment for the Chief Prosecutor exercising his term of 
office at Cade, after the end of his original term of office, and he may be designated to remain 
in office, as set forth by art. 16 of this Law. 

Art 114. Vetoed. 

Art 115. The provisions of Law No. 5869, as of January 11th, 1973 - Code of Civil 
Procedure, 7347, of July 24th, 1985, 8078, of September 11th, 1990 and 9784, of January 29th, 
1999 shall be subsidiary applicable to the administrative and judicial proceedings set forth in 
this Law. 

Art 116. Article 4 of Law No. 8137, as of December 27th, 1990, shall be in force and 
read as follows: 

"Article 4 ............................... 

I - abuse of economic power, dominating the market or eliminating, in full or in part, the 
competition by means of any business readjustment or agreement; 

a) (revoked); 
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b) (revoked); 

c) (revoked); 

d) (revoked); 

e) (revoked); 

f) (revoked); 

II – sign contracts, agreement, alliance or adjustment between offerors, in order to: 

a) artificially fix prices or quantities sold or produced; 

b) regional market control by company or group of companies; 

c) control, in detriment of competition, distribution networks and suppliers. 

Penalty - imprisonment from two (2) to five (5) years and fine. 

III - (revoked); 

IV - (revoked); 

V - (revoked); 

VI - (revoked); 

VII - (revoked). "(NR) 

Art 117. The caput and item V of article 1 of Law No. 7347, as of July 24th, 1985, shall 
henceforth read as follows: 

"Art. 1 Actions for material damages and pain and suffering caused by the following 
reasons shall be governed by the provisions of this Law, without prejudice to class actions: 

.................................................. .. 

V - violation of the economic order; 

.............................................. "(NR)  

Art. 118. In the legal proceedings discussing the application of this Law, Cade shall be 
summoned to, if it desires to do so, intervene in the case, as an assistant. 

Art 119. What is set forth in this Law shall not apply to cases of dumping and subsidies 
referred to in the Agreements Regarding the Implementation of Article VI of the General 
Agreement on Custom Fees and Trade, duly enacted by Decrees No. 93941 and 93962, of 
January 16th and 22nd, 1987, respectively. 

Art 120. Vetoed. 
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Art 121. It 200 (two hundred) jobs of Specialists in Public Policies and Government 
Management, shall be created, for the exercise of the Economic Monitoring Department and, 
primarily in Cade, observing the quantitative and guidelines established by the Supervising 
Board of Career, integrating the Career of Specialist in Public Policy and Government 
Management,  for the exercise of the attributions specified in Art. 1 of Law No. 7834, of 
October 6th, 1989, to be gradually provided, within the legal limits and specific authorization 
of the budgetary guideline law, pursuant to item II of § 1 of Article 169 of the Federal 
Constitution. 

Sole paragraph. The positions belonging to the Ministry of Justice currently allocated at 
the Department of Economic Protection and Defense of the Secretariat of Economic Law, 
shall be transferred to Cade, as well as the DAS-6 of the Secretary of Economic Law. 

Art 122. The SBDC agencies may request officers from direct federal public 
administration, autarchies or foundations, regardless of holding a position under commission 
or position of trust. 

Sole paragraph. The server required under this Article shall be ensured all rights and 
benefits that are entitled to the origin agency or entity, considering the period of requisition 
for all purposes of the functional life, as an effective exercise of the position he occupies in 
the original body or entity. 

Art 123. An act by the State Ministry for Planning, Budget and Management shall 
determine the ideal number of effective positions occupied, to be maintained, by means of 
allotment, requisition or exercise, within the scope of Cade and Economic Monitoring 
Department, and shall establish a schedule so that their numbers are achieved, subject to the 
Union Budgets. 

Art. 124. The following positions under commission of the Senior Advisory and 
Management Group shall be created, within scope of the Federal Executive Branch, for 
allocation to Cade - DAS: two (2) positions of NES special nature of President and General 
Superintendent of Cade, seven (7) DAS-6, sixteen (16) DAS-4, eight (8) DAS-3, eleven (11) 
DAS-2 and twenty-one (21) DAS-1. 

Art. 125. The Executive shall provide for the regimental structure of Cade, as well as 
the responsibilities and duties, denomination of units and specification of offices, allocating, 
in the internal units of the autarchy, commissioned positions and rewarded functions. 

Art. 126. The following commissioned positions of the Senior Advisory and 
Management Group - DAS and rewarded functions shall be extinct, within the scope of the 
Federal Executive - FG: three (3) DAS-5, two (2) FG-1 and sixteen (16) FG-3. 

Art. 127. Law No. 9781, of January 19th, 1999, arts. 5 and 6 of Law No. 8137, of 
December 27th, 1990, and the arts. 1 to 85 and 88-93 of Law No. 8884, of June 11th, 1994 are 
hereby revoked. 

Art. 128. This Law becomes effective one hundred and eighty (180) days after its 
official publication. 

Brasília, November 30th, 2011 
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