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ANÁLISE EMPÍRICA DOS REMÉDIOS ESTRUTURAIS APLICADOS PELO CADE 

E SUAS JUSTIFICATIVAS ENTRE OS ANOS DE 2014-2018 

 

 

Igor Galharim 

 

 

RESUMO 

 

O trabalho se propõe a analisar a fundamentação utilizada pelo Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica para assinatura de Acordos de Controle de 
Concentração para justificar a aplicação de remédios estruturais. Através da 
metodologia empírica, busca-se mapear e quantificar as decisões tomada. O CADE, 
ao exercer a competência de homologar os Acordos de Controle de Concentrações 
deve fazê-los em consonância com os princípios que regem o processo 
administrativo que significa imputá-lo o dever de motivar adequadamente e segundo 
a Lei de concorrência. 
 
Palavras-chave: Acordo de Controle em Concentrações. Pesquisa Empírica no 

Direito. Remédios Estruturais. Processo administrativo. Controle de 
Estruturas 

 
 
ABSTRACT 

 
The paper aims to analyze the rationale used by the Administrative Council for 
Economic Defense to sign Concentration Control Agreements to justify the 
application of structural remedies. Through the empirical methodology, it seeks to 
map and quantify the decisions made. In exercising its competence to ratify the 
Concentration Control Agreements, CADE must do so in accordance with the 
principles governing the administrative process, which means imputing to it the duty 
to properly motivate and under the Competition Law. 
 
Keywords: Structural remedies. Empirical legal studies. Administrative process. 

Merger review. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A lei nº 12.529 confere ao Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE) a possibilidade de homologar acordos com os agentes 

econômicos em atos de concentração1 cujos efeitos sejam prejudiciais à 

concorrência2. Sua finalidade é a de mitigar potenciais efeitos que tenham o condão 

de prejudicar a competitividade no mercado em que atuam os agentes econômicos. 

Em razão dessa função, a literatura especializada convenciona chamar tais 

acordos de “remédios”, que assumem formas variadas conforme a necessidade do 

caso concreto, sendo comumente divididos pela literatura entre as espécies 

estruturais ou comportamentais. 

Os estruturais, segundo MOTTA (2015, p. 136) “modificam a alocação dos 

direitos de propriedade, incluindo alienações completas de negócios em 

andamento”. Enquanto que os comportamentais “estabelecem restrições para os 

direitos de propriedade das fusionadas: consistem em compromissos das partes em 

fusão de não abusar de certos ativos disponíveis”. 

Ainda, o guia de aplicação de remédios elaborado pelo CADE (2018, p. 9) 

define que os remédios estruturais se relacionam à venda de ativos pelas envolvidas 

na operação, assumindo algumas formas definidas em lei, e podem ser utilizados 

segundo o juízo de conveniência e oportunidade da autarquia, ante o caso concreto. 

3  

A principal polêmica que envolve a aplicação de remédios estruturais 

encontra-se no embate sobre a extensão dos benefícios da alienação dos ativos. 

Por um lado, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

_______________  
 
1 A definição de “ato de concentração” está definida no art. 90 da Lei 12.526/2011, bem como 

especificada na Resolução do CADE nº 09/2014. 
2 Nos termos do art. 61 e § 1º, na oportunidade de julgamento do pedido de ato de concentração, 

cabe ao Tribunal determinar as restrições cabíveis no sentido de mitigar eventuais efeitos nocivos 
do ato de concentração sobre os mercados relevantes afetados. 

3 O §2º do art. 61 apresenta um rol exemplificativo de espécies de remédios estruturais. Segundo 
MOTTA (2015, p. 136), inciso VI indica, ainda, a possibilidade de conjunção entre remédios 
estruturais e comportamentais. Vale destacar que, segundo MOTTA (2015, p. 136), a lei antitruste 
proporciona a possibilidade de combinação das duas espécies de remédios como uma forma de 
aumentar sua efetividade. No mesmo sentido, o trabalho de ABREU (2017) apontou que é prática 
do CADE combinar os remédios para garantir maior efetividade. 
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(OCDE) sugeriu à autarquia, a preferência pelo modelo, em razão da diminuição de 

custos de monitoramento em sua aplicação.  

Por outro lado, autores ligados especialmente a teoria econômica ortodoxa, 

como Richard Posner se opõem à aplicação preferencial dos remédios estruturais, 

em razão dos efeitos prejudiciais imputados aos agentes econômicos ao obriga-los a 

alienar parte de sua estrutura produtiva, resultando  na  perda de eficiência, sem 

garantia de qualquer contrapartida suficiente que leve um tipo de benefício ao 

consumidor ou ao mercado. 

Vale destacar que a Lei de Concorrência excepciona que atos de 

concentração os quais demandem causem preocupações concorrenciais sejam 

aprovados em razão das eficiências trazidas na consumação das operações. Isso 

implica dizer que, dentro do processo administrativo de apuração e julgamento de 

atos de concentração, a questão da produção de eficiências deve ser levada em 

conta para motivar a aplicação de remédios, incluindo àqueles envolvendo a 

alienação de ativos. 

Entre 2014 até 2018, dos 93 atos de concentração julgados pelo Tribunal, 39 

deles foram aprovados com sujeição à assinatura de acordos de controle de 

concentração. Ainda, o ano de 2014 registrou um número de 17 aprovações com 

restrições contra 10 aprovações sem restrições. 

Entre os 39 remédios aplicados, 13 envolveram a aplicação de remédios 

estruturais. Pela análise individualizada de cada um destes remédios, existe uma 

gama de possibilidades que varia de acordo com a necessidade de cada caso, à 

partir especialmente da análise feita pela autarquia acerca da porcentagem de 

participação no mercado relevante no momento pós operação. 

A existência de exceção, combinada à necessidade de motivação dos atos 

administrativos constantes no art. 50 da Lei de Processo Administrativo determina 

ao CADE que, ante as peculiaridades do caso concreto, motive de maneira 

adequada suas decisões, o que implica, portanto, uma análise da autarquia acerca 

das possíveis eficiências trazidas pelas operações. 

O trabalho objetiva verificar, através do método empírico: (i) quais os tipos de 

remédios estruturais aplicados de maneira mais comum pelo CADE, bem como (ii) 

qual a fundamentação apresentada nos votos dos conselheiros para considerar 
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adequadas a aplicação de remédios que envolvam a alienação de ativos e unidades 

produtivas das companhias entre os anos de 2014 até 2018.4 

Através da análise da fundamentação dos votos e das decisões que aplicam 

remédios estruturais ao longo dos anos, é possível também detectar a possível 

existência, ou não, de um entendimento uniforme acerca de quais efeitos são 

considerados como eficiência suficiente para afastar a aplicação de remédios.  

 

2 PROPORÇÃO DOS REMÉDIOS ESTRUTURAIS E SUA DISTRIBUIÇÃO  

 

Antes de passar à análise específica acerca dos fundamentos para a escolha de 

aplicação de remédios estruturais, deve-se ter em mente a representatividade desta 

espécie de remédio na totalidade de acordos de controle de concentração firmados 

pelo CADE. 

Frisa-se que diversos trabalhos já se valeram da metodologia empírica com a 

finalidade de quantificar e avaliar a posição da autarquia antitruste brasileira a 

respeito da aplicação dos remédios e os critérios para acordo de concentrações.  

Autores como CABRAL e MATTOS (2016), concluíram que, entre os anos de 

1993 até 2013, a proporção de remédios comportamentais era superior ao serem 

comparados com os estruturais. 

Em consonância com esse entendimento, ao analisar sobre os anos de 2014-

2017, ABREU (2017) anotou ainda que, mesmo após as determinações da OCDE, o 

padrão de decisão do CADE continuou sendo a preferência pelos remédios 

comportamentais. Logo, a análise destes mesmos dados, entre 2014-2018 não varia 

substancialmente da empreendida pela autora, conforme se vê abaixo. 

 

_______________  
 
4 Por razões metodológicas, optou-se pela exclusão do ano de 2019, visto que as datas de análise 

dos anos iniciam-se em 1º de janeiro e encerram-se em 31 de dezembro. 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

   

Especificamente acerca do ano de 2018, a proporção de remédios foi de 50%. 

Entretanto, as disparidades entre as proporções, se consideradas ano a ano, 

ocorrem em razão do fato de que a análise dos atos de concentração pelo CADE 

não abrangem um setor específico, e, portanto, referido dado possui, isoladamente, 

apenas a finalidade de contextualização. 

Para ABREU (2017), os motivos para a prevalência de remédios 

comportamentais são: (i) a adoção de múltiplos remédios comportamentais como 

alternativa, bem como (ii) a existência de diferenças nos efeitos em concentrações 

horizontais e verticais.  

Como alternativa, a metodologia apresentada pela referida autora consistiu 

em analisar especificamente os tipos de remédios aplicados em razão do tipo de 

concentração (sobreposição horizontal e integração vertical). 

O resultado obtido foi o de que (i) em operações horizontais, há preferência 

pela adoção de remédios estruturais, enquanto (i) em operações verticais, em todos 

os casos os remédios aplicados se restringiram à ser comportamentais e (iii) na 

existência de ambas as preocupações, adota-se soluções puramente 

comportamentais (50%), ou híbridos (50%). 

Como hipótese para justificar a escolha por remédios estruturais nas 

sobreposições horizontais, pode-se  ter em vista o fato de a Lei de Concorrência 

presumida a posição dominante à partir de 20% da concentração do mercado 
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relevante5. Desta forma, a aplicação de um remédio que obrigue o desinvestimento 

serviria para mitigar a existência da posição dominante. 

De fato, deve-se ter em conta que, em que pese o Guia para Análise de 

Concentrações criado pelo CADE (2016) designar uma etapa específica para 

avaliação das eficiências, a lei aponta que a aprovação da operação em razão de 

suas eficiências são exceção, e, conforme se verá adiante, dependem da 

demonstração de situações específicas, tais como a especificação do modo pelo 

qual as eficiências podem ser transferidas aos consumidores.  

Além da etapa da medição de eficiência, o guia ainda prevê uma fase 

específica de análise dos efeitos líquidos da operação, reforçando a noção de 

análise baseada na utilidade da operação. Referida recomendação merece ser 

destacada em razão especialmente da obrigação de uma análise consequencialista 

instituída pelo art. 20 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. 

Passa-se a investigar quantitativamente quais seriam os remédios estruturais 

mais aplicados pela autarquia antitruste em suas decisões. O gráfico a seguir 

apresenta, por ano, quais os remédios estruturais aplicados pela autarquia em suas 

decisões. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

  

_______________  
 
5 Art. 36, §2º da Lei 12.529 de 2011. 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Pela análise dos gráficos, nota-se a opção predominante do CADE em adotar 

a alienação de pacotes de ativos completos. Portanto, é necessário verificar, nos 

votos exarados pelo Tribunal, quais seriam as principais diretrizes para a aplicação 

destes remédios.  

Neste ponto, vale ressaltar que a discricionariedade do CADE em aplicar os 

remédios antitruste é necessariamente vinculada ao estrito cumprimento da 

legalidade. Segundo JUSTEN (2014, p.613), “A imposição da medida de limitação 

de propriedade subordina-se à procedimentalização e são inválidas decisões 

desvinculadas de critérios objetivos”. Além do referido princípio, deve-se ter em vista 

a importância do dever de motivação das decisões administrativas. 

Neste ponto, pode-se ressaltar ainda a importância da análise utilitarista sobre 

as decisões impostas pela alteração da LINDB. A própria noção de eficiência 

confere ao agente público um âmbito de discricionariedade que poderia ser 

posteriormente questionado no judiciário através de uma ação de improbidade 

administrativa. 

Com vistas a evitar este tipo de situação, antes mesmo da própria LINDB, tanto 

a lei de concorrência como a própria prática do CADE trazia critérios que 

contribuíssem para a avaliação da decisão que resultasse na aplicação do remédio 

ou mesmo da aprovação sem restrições dos atos de concentração. 

Especificamente sobre a aprovação dos atos de concentração e aplicação de 

remédios, existe um rol taxativo conferido pela lei de concorrência que permite 



9 

 

 

avaliar a “eficiência” sob um prisma mais objetivo. Nos termos do art. 88, § 6º, a 

operação poderá ser considerada eficiente na medida em que observe os seguintes 

critérios: (i) aumento de produtividade; (ii) melhora na qualidade de bens e serviços; 

(iii) propiciar eficiência e desenvolvimento tecnológico. 

Logo, com base na leitura dos votos proferidos, verificar-se-á em qual medida a 

fundamentação trazida pelo Tribunal avalia a exceção trazida pela lei. 

Alternativamente, para os casos em que não há o enfrentamento das questões 

relacionadas ao argumento da eficiência, quais outros são trazidos e em que medida 

servem para justificar a aplicação dos remédios estruturais. 

3 ANÁLISE DAS DECISÕES E SEUS FUNDAMENTOS 

 

Entende-se que os atos de concentração, enquanto processos administrativos 

são regulados tanto pela Lei de Concorrência, como a Lei de Processo 

Administrativo. Desta forma, as decisões proferidas pelo CADE devem 

necessariamente respeitar os princípios que regem todo e qualquer processo 

administrativo. 

Entre eles está o princípio da motivação, que segundo JUSTEN FILHO (2014, p. 

405) determina que todo ato administrativo contenha “exposição por escrito da 

representação mental do agente relativamente aos fatos e ao direito, indicando os 

fundamentos que o conduziram a agir em determinado sentido”.  

Vale dizer ainda que, com a alteração recente da LINDB o legislador conferiu 

maior destaque tanto aos deveres de transparência como também à vinculação das 

análises do administrador às consequências decisórias para a Administração 

Pública, como uma maneira de assegurar maior segurança jurídica. 

Sobre a necessidade de análise utilitarista, vale dizer que o CADE ao realizar as 

análises dos atos de concentração, atende a tais determinações quando enfrenta a 

possibilidade de aplicação da exceção, seja motivado por manifestação da parte, 

bem como de ofício. Vale destacar que a última etapa de análise do Guia (2016, p. 
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9) remete à avaliação dos efeitos líquidos da concentração, submetido 

precipuamente à regra da razão. 6 

A existência dessa avaliação permite à autarquia antitruste a realização de uma 

análise fundamentalmente utilitarista de suas decisões, avaliando a consequência de 

suas decisões dentro da estrutura do mercado relevante delimitado. Nessa seara, 

MENDONÇA (2018) apresenta a relação entre o pensamento utilitarista e a 

alteração na LINDB. 

Segundo a interpretação do autor sobre o art. 207 da referida lei, a análise e 

consequente decisão baseada em critérios consequencialistas significam: (i) 

admissíveis pela Constituição e exequíveis; (ii) certas e prováveis; (iii) com estados 

imediatos ou imediatamente futuros; (iv) alguma base, lógica ou empírica de 

evidenciação.  

Adicionalmente, a existência da exceção contida no §6º do art. 88, faz com 

que, em respeito essencialmente ao princípio da legalidade e da motivação 

administrativa, as decisões do CADE, necessariamente devam analisar o ponto de 

vista da eficiência, e, na hipótese de aplicação de remédios, fundamentar a forma 

com a qual o referido remédio pode aumentar ou reduzir essa eficiência. 

Em breves notas, FERRAZ e DALLARI (2012, p. 245) demonstram a 

importância da motivação nas decisões:  

 
A motivação constitui etapa essencial da decisão administrativa. 
Exigência constitucional que é (art. 93, X) aqui e acolá também 
expressa na legislação ordinária (v.g., Lei 9.784/1999, art. 50), 
consiste ela (...) numa operação lógica, pela qual, analisando as 
questões de fato e de direito travadas no processo, o julgados 
fixa as razões de técnica jurídica que constituiram as premissas 
da decisão”  

  
Vale destacar também a lição de MOREIRA (2017, p. 433) sobre a motivação 

nas decisões dos processos administrativos: “exigência de congruência interna do 

texto e relativa ao conteúdo do processo, provas e pleitos dos interessados”.  

A motivação nos atos de concentração, nesse sentido, liga-se intimamente com 

as alegações trazidas pelas partes ao longo do processo, devendo o Tribunal 

_______________  
 
6 Acerca da aplicação da rule of reason pelas agências antitruste e seu histórico, ampliar em 

HOVENKAMP (2018). Vale dizer ainda que, nos termos do guia (2016, p. 9) existem meios 
alternativos de análise de concentração. 

7 Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial não se decidirá com base em valores 
jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. 
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apreciar todo e qualquer argumento trazido pelas partes, sob pena de violação ao 

direito constitucional de defesa dos requerentes.  

Trazendo o dever de motivação às decisões que determinam a alienação de 

ativos, imperiosos anotar que os votos que decidem pela sua aplicação devem ser 

claros e demonstrar efetivamente de qual modo a aplicação do remédio mitigaria as 

preocupações concorrenciais (e.g. adição de um novo player no mercado constituído 

pela parte alienada da antiga requerente).   

Portanto, não se pode dissociar o conteúdo das razões que levaram à 

aplicação dos remédios do escopo de proteção 

 

3.1 ALIENAÇÃO DE PACOTES DE ATIVOS 

 

A alienação completa de negócios de um agente econômico consiste, 

segundo o guia de remédios do CADE (2018, p. 19), na alienação dos ativos 

tangíveis e intangíveis que formam um determinado negócio e, segundo análise 

empírica, figura como o exemplo mais comum de que se vale a autarquia. 

Obrigar o agente econômico a alienar um pacote de ativos e sua necessidade 

e consequências são assuntos explorados na literatura, conforme se verá adiante. 

Autores como POSNER (2001, p. 268) e MOTTA (2003, p. 361), com bases na 

literatura econômica ortodoxa apresentam-se como contrários a sua aplicação.  

Entretanto, outros autores como HOVENKAMP (2005) apresentam oposição 

às bases da dita Revolução antitruste, através de uma análise de política legislativa 

e a história do pensamento econômico.  

CABRAL (2018, p.123), ao expor a visão de Hovenkamp, explica que a 

política antitruste estadunidense é antes, ligada à racionalidade da propriedade 

intelectual com inspiração econômica, diferente da ideia de “descoberta da 

economia”. 

O uso dos remédios estruturais, segundo POSNER (2001, p. 268) é “lento, 

custoso e frequentemente ineficaz”8 e é utilizado quando a lei “falha em estabelecer 

um método econométrico que permita estabelecer preços de possíveis 

comportamentos”.  

_______________  
 
8 Tradução livre. 



12 

 

 

Além disso, MOTTA (2003, p. 364) aponta diversos problemas derivados 

especificamente da relação entre o Requerente-vendedor e o comprador, derivados 

de: (i) possíveis desinvestimentos no negócio realizado pela requerente; (ii) as 

assimetrias de informação; (iii) existência de pesquisas empíricas do Federal Trade 

Comission apontando a impossibilidade de retorno ao status quo ante do mercado 

mesmo após a venda do ativo e (iv) problemas relacionadas à atuação coordenada 

entre as empresas. 

Por outro lado, ao elaborar a teoria crítico estruturalista, SALOMÃO (2014, p. 

235) aponta que o argumento da eficiência deve ser afastado e que, a tentativa de 

justificação das condutas (e consequentemente o próprio controle de estruturas) 

pela quantificação de possíveis benefícios não coaduna, em especial, com a 

assimetria de informação existente entre o consumidor e o agente em um mercado 

concentrado. 

Ainda, a OCDE, ao realizar a então “revisão pelos pares”, argumentou que a 

adoção de remédios estruturais permitiria ao CADE uma maior eficiência, na medida 

em que, sob a perspectiva institucional, o uso de remédios estruturais reduziria 

custos à autarquia, tornando-a mais eficiente. 

A prática do CADE demonstra que existem preocupações correlatas à 

essencialmente aprovar a alienação de determinados negócios. Conforme 

constatado por ABREU (2017, p. 78), além da aplicação dos remédios estruturais, 

acompanha também uma série de imposições comportamentais. 

Além dos remédios comportamentais correlatos, vale destacar os deveres 

impostos às condições de aprovação da alienação do negócio desinvestido. O guia, 

produzido em consonância com as diretrizes da International Competition Network 

(2018), apresenta uma série de ações positivas impostas ao agente econômico, que 

objetivam, essencialmente à preservação da integridade e das condições de 

competitividade dos negócios. 

O primeiro deles impõe a existência de um terceiro gerenciador, comumente 

chamado de trustee. Os trustees são, em suma, terceiros responsáveis pelo bom 

gerenciamento dos negócios desinvestidos até o surgimento de um interessado na 
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compra do negócio desinvestido. Exercem a função de verificadores das obrigações 

impostas à empresa. 9 

O CADE, ao implementar remédios estruturais, adota deveres correlato 

relacionados a: (i) isolamento do negócio desinvestido em relação à administração 

da Requerente; (ii) obrigação de conferir viabilidade econômica à empresa e; (iii) 

obrigação de não aliciamento de pessoal. 

Nesse ponto, HOEHN (2019, p.77) pontua alguns aspectos observados à 

partir da perspectiva das empresas  trustee. Em suma, todas as dificuldades giram 

em torno dos aspectos de (i) complexidade do ato de concentração10; (ii) incentivos 

à inovação para a empresa nascente; (iii) independência em relação à antiga 

empresa; (iv) urgência em relação à necessidade de desinvestimento, aliada à 

capacidade dos potenciais adquirentes em concretizar as novas operações.  

Em resumo, a análise empírica realizada pelo autor traz novas preocupações 

para além daquelas já endereçadas por Posner. Sob a perspectiva da empresa 

responsável por gerenciar os ativos alienados no período pós aplicação do remédio 

até a venda dos ativos para qualquer interessado, outras dificuldades relacionadas à 

possibilidade de manutenção da competitividade da empresa formada à partir da 

aquisição dos ativos.  

Importa ressaltar que, em que pese não exista um modelo padrão, as 

obrigações de preservação de competitividade dos negócios desinvestidos são 

normalmente regidos por cláusulas gerais relacionadas à manutenção de 

independência. Ainda, por terem acesso restrito, não foi possível detectar a 

existência de conflitos relacionados ao eventual descumprimento dessas cláusulas. 

No que tange o dever motivação, traduzido em um enfrentamento da exceção 

contida no §6º do art. 88 da Lei 12.529/2011, vale destacar que a maior parte dos 

remédios aplicados levam em conta a existência de possíveis eficiências, conforme 

o gráfico a seguir: 

 

_______________  
 
9 O remédio imposto no AC nº 08700.004185/2014-50 é o primeiro que se tem notícia de delegação 

de fiscalização, outrora detida pelo CADE, a terceiro nomeado pelas partes. 
10 Ao se referir sobre a complexidade, vale destacar que o autor (2019, p. 16) se vale dos ACs entre 

Bayer/Monsanto, e Dow/DuPoint, ambos extensamente analisados no Brasil, e aprovados 
especialmente sobre o argumento da simetria decisória, conforme se verá a seguir. 
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 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Logo, pela observação empírica, acredita-se que o CADE, na maior parte dos 

casos (67%), realiza uma efetiva avaliação dos remédios a serem aplicados sob a 

perspectiva de sua eficiência e geração de maiores benefícios, em detrimento dos 

custos da operação ao público consumidor.  

A partir da leitura dos acórdãos, alguns votos apresentam uma descrição 

detalhada a respeito dos critérios utilizados para medição das eficiências. Nos ACs 

nº 08700.002165/2017-97 e 08700.007777/2017-76, à partir dos critérios trazidos 

pelo guia do CADE (2016, p. 46), considerou-se que, além da apresentação de 

metodologia pela requerente, é necessário a comprovação de repasse do benefício 

ao público consumidor. 

Vale destacar ainda que já em 2014, no julgamento do AC nº 

08012.000309/2012-14, a então Conselheira Ana Frazão votou no sentido de 

ponderar que a redução de custos fixos não é considerada como eficiência. 

Portanto, nota-se a partir do gráfico e da leitura dos votos que, na maioria dos 

casos, existe uma preocupação institucional em apreciar o efeito e possíveis 

eficiências na aplicação dos remédios. Ressalta-se ainda que os votos proferidos 

tendam a seguir as diretrizes estabelecidas no guia de concentração horizontal 

CADE (2016, p. 9). 11  

 

_______________  
 
11 Em suma, o guia (2016, p. 9) é dividido entre: (i) Definição de mercado relevante; (ii) Determinação 

da participação de mercado; (iii) Exame da possibilidade de exercício do poder de mercado; (iv) 
Análise das Eficiências econômicas e (v) avaliação dos efeitos líquidos da concentração. 
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3.2 A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E O USO DE REMÉDIOS 

COORDENADOS COM MÚLTIPLAS JURISDIÇÕES 

 

A relação o antitruste e a cooperação internacional é objeto de extensa 

produção acadêmica, bem como é amplamente incentivado pela agência antitruste 

brasileira. Recentemente aceita no comitê de concorrência da OCDE, é certo dizer 

que grande parte da Lei de Concorrência, bem como da atuação do CADE, é 

resultado da revisão pelos pares realizado pela entidade internacional.  

Entre os 13 atos de concentração analisados, 5 (38,4%) envolveram empresas 

estrangeiras. Entretanto, somente em 3 dos casos utilizou-se o argumento da 

simetria na aplicação dos remédios.12 

Acerca da importância da manutenção da referida simetria, autores como 

BUDZINSKI (2014, p. 125) destaca que o principal desafio para a ausência de 

coordenação na análise e uniformização de entendimentos entre as agências, 

criando uma situação de “hold up”. 13   

De acordo com MAIOLINO (2018, p. 22), até o momento, há uma ausência de 

critérios objetivos de cooperação dentro do controle de estruturas. Em estudo 

empírico sobre a cooperação internacional na instrução dos processos envolvendo o 

controle de estruturas, constatou-se que o Regimento Interno do CADE restringe-se 

a apontar de modo genérico a competência da Assessoria Internacional. 14 

Para estes casos, portanto, entende-se que a atuação da autarquia antitruste 

deve ser de extrema cautela. A utilização das negociações e sugestões de remédios 

trazidos pelas próprias requerentes à Superintendência-Geral (SG), marca a fase 

instrutória positivamente, vez que nos três precedentes apontados, o acordo 

chegado entre a requerente e a SG resultou em uma homologação pelo Tribunal. 

Neste ponto, vale ressaltar que apenas no AC nº 08700.001097/2017-49, 

houve o enfrentamento da argumentação acerca da produção de eficiências trazida 

_______________  
 
12 Termo cunhado no voto da então Conselheira, Ana Frazão, no julgamento do AC nº 

08700.004185/2014-50, DJ 29.01.2015. 
13 Em síntese, a expressão traduz a situação em que, uma decisão desfavorável proferida por uma 

única jurisdição, toda a operação é comprometida. Exemplos práticos desta situação são as fusões 
entre General Electric-Honeywell; Netscape-Microsoft e, mais recentemente, Alstom-Siemens. 

14 Art. 4º, inc. III RICADE: “à Assessoria Internacional compete (…) contribuir de forma a promover a 
cooperação internacional com autoridades estrangeiras de defesa da concorrência”. 
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pelo ato de concentração. Nos demais casos, a aplicação dos remédios foi motivada 

especificamente pela possibilidade de exercício abusivo de poder de mercado. 

O argumento da eficiência pode ter sido ignorado em razão da existência de 

prévio acordo entre as partes, que, em tese, solucionaria o problema da 

possibilidade de exercício abusivo do poder de mercado. No julgamento do AC nº 

08700.007777/2017-76, o Conselheiro-relator votou no seguinte sentido: “as 

preocupações concorrenciais dessa integração em específico não precisam ser 

aprofundadas, tendo em vista que o endereçamento dessa questão no Acordo de 

Concentrações propostos pelas Requerentes no presente caso”. 

Desta forma, após análise, a justificativa dos casos de cooperação 

internacional fica distribuída da seguinte forma: 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.3 CASOS DE ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA 

 

Representando 17% dos remédios aplicados no período analisado, a alienação 

de participação acionária ocorreu especialmente entre os anos de 2014 e 2015.15 

Ambos os casos tratavam de ser contratos associativos firmados entre empresas 

concorrentes e a principal preocupação estaria relacionada à possibilidade de 

_______________  
 
15 AC nº 08012.003047/2011-69, Conselheiro Relator Eduardo Pontual Ribeiro. DJ 02.04.2014 e ACs 

nº 08700.009731/2014-49 e 08700.009732/2014-93, Conselheiro Relator Márcio de Oliveira Junior 
DJ 25.04.2015. 
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exercício de poder dominante e, ainda, influência dominante do ponto de vista 

concorrencial. 

Na exposição do voto do AC nº 08012.003047/2011-69, o então relator 

enfrentou o argumento da criação de eficiências levantado pelas Requerentes 

durante a fase instrutória. Segundo ele, ambas as empresas teriam capacidade 

suficiente para realização de investimentos pesados. 

Assim, com a possibilidade de exercício de poder de mercado relacionado à 

participação mútua de concorrentes em uma mesma empresa, determinou-se o 

desinvestimento por uma delas na outra. 

O voto do conselheiro 16 ilustra a preocupação acerca dos incentivos gerados 

pela criação de joint ventures: 

 

Ocorre que esse tipo de empreendimento, em termos de 
incentivos, não deixa de ter algo em comum com participação 
acionária, geralmente minoritária. De forma recíproca, um dos 
acionistas termina por ter interesse financeiro e estratégico em 
parte das atividades do outro acionista (...) Isso pode gerar 
efeitos similares a uma participação direta no capital da própria 
empresa.   

 

O tema da participação minoritária em concorrentes (minority shareholding) é 

trazido com propriedade no trabalho de ARAÚJO e MARTINEZ (2012, p.112). 

Segundo as autoras, existem possíveis efeitos causados pela obtenção de 

participação minoritária, e foram classificados mediante sua intensidade. 

O primeiro deles, unilaterais decorrentes da participação passiva e ocorrem 

quando há participação societária comum entre empresas concorrentes de maneira 

à reduzir os incentivos à concorrência, na medida em que elas detém, entre si, 

direitos patrimoniais advindos do status socii na empresa concorrente.17 

Em seguida, tem-se a questão da possibilidade de acesso à informações 

concorrencialmente sensíveis que podem afetar a tomada de decisão e constituem 

fator de facilitação da colusão entre os agentes econômicos. 

_______________  
 
16 AC nº 08012.003047/2011-69, Conselheiro Relator Eduardo Pontual Ribeiro. DJ 02.04.2014 
17 Vale destacar que, dentro do mercado de fundos de investimento, quando um mesmo fundo 

participa de várias empresas do mesmo setor, é possível aventar a possibilidade de este agir de 
maneira ativa com a finalidade de uniformizar os ganhos das empresas, expandindo seu poder de 
portfólio. Sobre o assunto, ampliar em ATHAYDE e FUJIMOTO (2018). 
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Influência dominante sob o ponto de vista concorrencial é um conceito trazido 

por SALOMÃO FILHO e COMPARATO (2014, p. 590) e amplamente explorado 

dentro dos votos do CADE. Ao contrário da influência relevante sob a perspectiva do 

direito societário, aquela possui caráter externo ao agente econômico, e aparece nos 

casos em que a forma societária assumida pelos agentes econômicos torna-se 

colusiva. 

Para os autores (2014, p.590) “Crucial, é o poder de influir sobre o 

planejamento empresarial da outra empresa.”. A preocupação do antitruste 

relaciona-se com os mecanismos de controle e influência de um agente econômico 

sobre o outro e o mercado.  

Por essa razão, na análise do precedente apontado, a constituição de um 

contrato associativo deve levar em conta as possibilidades de (i) atuação 

coordenada entre as empresas; e (ii) retenção da autonomia decisória da investida.  

Segundo entendimento inscrito nos ACs 08700.009731/2014-49 e 

08700.009732/2014-93, o objetivo do remédio também foi o de eliminar as 

preocupações com possíveis submissões da empresa à influência de empresas 

concorrentes.  

Em que pese o motivo determinante da aplicação dos remédios tenha sido a 

presunção de exercício abusivo do poder de mercado, o argumento da eficiência foi 

trazido à decisão e fundamentadamente afastado. 

 

3.4  ALIENAÇÃO EXCLUSIVA DE UNIDADES PRODUTIVAS E CESSÃO DE 

ATIVOS INTANGÍVEIS 

 

Os remédios de alienação de unidades produtivas, compreendidos assim pela 

singular estrutura produtiva, e que não inclui os ativos intangíveis como cessão de 

direitos e licenças podem ser considerados como remédios mais brandos sob a 

perspectiva do agente econômico. 

Em que pese possuam impactos diferentes na atividade econômica do agente, 

o tópico analisa ambos os casos sob a mesma forma essencialmente em razão de 

serem menos impactantes em relação à obrigação de desinvestimento completo de 

um determinado negócio.  
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Com a leitura dos votos18 é perceptível que a preocupação principal se 

relaciona à manutenção de competitividade mercados naturalmente concentrados. 

Na oportunidade do AC nº 08700.003462/2016-79, o Conselheiro Relator 

fundamentou o desinvestimento da marca em razão do poder de portfólio detido pela 

empresa. 

 

Em síntese, como principal remédio, as Requerentes 
propuseram o desinvestimento da marca “KY” no Brasil para um 
agente econômico com as condições necessárias para rivalizar 
com a empresa fusionada, no mercado de lubrificantes íntimos. 
O fato de “KY” ser a marca líder neste mercado elimina os 
problemas concorrenciais visualizados no mercado de 
lubrificantes íntimos, bem como no mercado de preservativos, 
pois, neste último caso, eram derivados em larga medida dos 
efeitos de portfólio de um player com presença importante em 
ambos os mercados.  

 

No julgamento do AC nº 08700.007621/2014-42, as preocupações horizontais 

estavam relacionadas à comercialização de matérias-primas no setor de construção 

civil. Neste caso, as Requerentes apresentaram ao Tribunal e à Superintendência, 

uma proposta de ACC comprometendo-se a alienar fábricas e locais de produção 

que se sobreponham em um raio de 300 km. 

Novamente, o Tribunal manifestou-se acolhendo a argumentação da SG, 

entendendo que o remédio seria suficiente para eliminar o problema do potencial 

abuso de posição dominante adquirido em razão da concentração de mercado no 

momento pós-operação. 

Vale destacar que, neste mesmo caso, percebe-se que a proposta de um 

remédio que fosse suficiente para solucionar problemas específicos de concentração 

de mercado, aparentemente eliminou a necessidade de apreciar as eficiências 

trazidas pelos remédios. 

Assim, de maneira análoga ao que foi notado no caso da alienação das 

participações acionárias, a justificativa para a adoção dos remédios é fundada 

essencialmente na manutenção dos níveis de competitividade do mercado.  

 

CONCLUSÃO 

_______________  
 
18 AC nº 08700.007621/2014-42, Relator Conselheiro Gilvandro Araújo, DJ 16.12.2014 e AC nº 

8700.003462/2016-79, Relator Conselheiro Paulo Burnier da Silveira, DJ 14.09.2016  
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O presente trabalho se prestou a uma análise empírica dos remédios 

estruturais aplicados pela autarquia antitruste, com especial destaque à 

fundamentação utilizada para justificar a sua aplicação, em face da existência da 

exceção criada pelo art. 88, §6º da Lei de Concorrência. 

A importância da avaliação na fundamentação e motivação das decisões 

administrativas se dá com a finalidade de verificar quais seriam possíveis pontos de 

melhora na qualidade decisória do CADE. Em que pese a existência anterior de 

deveres de motivação adequado, vale lembrar que a alteração promovida pela Lei nº 

13.665/2018 impõe maiores deveres com intuito de promover maior segurança 

jurídica às decisões administrativas. 

Verificou-se que, em que pese a autarquia possua padrões decisórios que 

efetivamente levem em conta a produção dos efeitos concretos no momento pós 

operação, a maior parte das decisões, no período analisado, não definiu de forma 

precisa em que medida a eficiência era uma justificativa suficiente para a adoção 

dos remédios. 

Pela análise dos dados obtidos, percebe-se que, em geral, a preocupação 

com a geração de eficiências existe de forma suplementar ao objetivo principal de 

manutenção das condições propícias de competitividade. Vale destacar que, a 

esmagadora maioria das decisões baseava-se na perspectiva de que as operações 

que resultassem em uma concentração de mercado maior de 20% poderiam levar a 

uma concentração indevida do poder de mercado. 

Outra observação importante diz respeito à relação entre a Superintendência 

e o Tribunal. Pela análise dos votos, e especialmente nos casos em que há 

negociação entre o agente econômico e a Superintendência, o Tribunal tende a não 

avaliar as eficiências em razão dos problemas de sobreposição estar, em tese, 

resolvidos. 

Não obstante, uma análise mais conservadora e baseada no caráter difuso do 

direito da concorrência pode tecer críticas a postura do Tribunal. Isso porque, sob a 

perspectiva tanto do público consumidor, bem como dos possíveis terceiros 

interessados nas operações, saber de que forma a operação pode influir nos rumos 

de um mercado relevante constitui um fator importante bem como ter noção de quais 

eficiências seriam produzidas pela operação. 
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Além disso, vale destacar que o uso de trustees para monitoramento da 

aplicação dos remédios serve como um filtro para os possíveis problemas apontados 

por MOTTA (2003). Anexar deveres de manutenção de competitividade e 

preservação do negócio desinvestido trazem maior segurança para a manutenção 

da eficácia dos remédios aplicados, em que pese existam dificuldades na efetivação 

de tais remédios especialmente no que tange a manutenção das condições de 

competitividade no momento após a venda dos ativos ao terceiro interessado. 

Neste ponto, cabe a sugestão de utilizar critérios mais objetivos, além das 

cláusulas gerais no ACC. Mesmo que sejam restritas às requerentes e o CADE, 

confiar o cumprimento de obrigações de viabilidade econômica à interpretação de 

temas que não há entendimento consolidado pode representar um maior dispêndio 

de recursos com discussões futuras acerca do cumprimento. 
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