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INTRODUÇÃO 

 

O problema que o presente estudo visa a esmiuçar é se a aplicação das normas de 

defesa da concorrência deve ou não ser flexibilizada em tempos de crises econômicas e 

financeiras. Mais especificamente, propõe-se a investigar se, durante crises, as autoridades 

concorrenciais devem ou não adotar uma abordagem mais leniente com relação aos 

princípios tradicionais e fundamentais do antitruste, cedendo a pressões comumente 

propaladas em tempos de dificuldade econômica para (i) possibilitar concentrações 

excessivas (mediante celebração de operações como aquisições, fusões, parcerias, joint 

ventures), e/ou (ii) permitir a coordenação de agentes econômicos mediante a formação de 

acordos colusivos (i.e., cartéis). 

De fato, em tempos de crise econômica são comuns apelos por parte de 

determinados setores da sociedade para que o enforcement antitruste seja suavizado. 

Argumenta-se que tais situações podem fazer com que empresas com estruturas de custo 

eficientes, que atuam de forma competitiva no mercado, investindo em evolução 

tecnológica e aprimorando seus produtos e serviços (com o intuito de maximização de seus 

lucros e do bem-estar dos consumidores), passam a encontrar dificuldades significativas 

para operarem. Em outras palavras, pode-se dizer que elas sofrem restrições artificiais e 

exógenas de eficiência. 

Nesse sentido, a experiência histórica mostra que o contexto sócio-econômico 

vivido por cada país é determinante fundamental da política antitruste. Os Estados Unidos, 

por exemplo, enfrentando os efeitos nefastos da Crise de 1929, editaram o National 

Industry Recovery Act, medida integrante do pacote do New Deal, suspendendo a aplicação 

das normas de defesa da concorrência para promover o crescimento da economia 

(HAWLEY, 1996). A Alemanha, por sua vez, permitiu e estimulou a formação de cartéis 

para promover o surgimento de grandes players nacionais para fazer frente à competição 

internacional e se preparar para as duas guerras mundiais (SCHWALBACH; 

SCHWERKA, 1998). O Brasil, apesar de ter uma legislação antitruste desde a década de 

1960, somente passou a aplicá-la efetivamente em 1994, com o advento da Lei nº 8.884/94, 

tendo em vista que o modelo de desenvolvimento nacional que vigorava até então não era 

compatível com a defesa da livre concorrência. (NUSDEO, 2002) 
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Conforme identificado pelo estudo, independentemente da vertente econômica ou 

ideológica seguida, fato é que crises econômicas e financeiras são um fenômeno no 

mínimo recorrente no sistema capitalista, havendo alguns autores que chegam a afirmar 

que se tratam de ocorrências intrínsecas ou cíclicas. Em outras palavras, uma sociedade 

capitalista sofrerá, inevitavelmente, de tempos em tempos, os efeitos adversos de uma 

crise. Trata-se de constatação importante para os fins deste trabalho: a escolha de 

instrumentos de combate a tais fenômenos devem levar em consideração que, apesar de 

sua intervenção, não conseguirão evitar a eclosão de crises. 

Adianta-se, desde já, que a conclusão a que se chegou com a pesquisa é que os 

princípios tradicionais do antitruste não devem ser flexibilizados em razão de crises.  

No âmbito do controle de atos de concentração,1 tem-se que a Failing Firm Defense 

possui requisitos flexíveis o suficiente para lidar de forma eficiente independentemente das 

condições macroeconômicas vigentes. Conforme será aprofundado no capítulo 

correspondente, trata-se de teoria destinada a casos envolvendo empresas que estão falindo 

ou à beira da falência. De acordo com ela, respeitados alguns critérios, determinada 

operação de concentração de mercado não teria o potencial de gerar efeitos nefastos para a 

economia no futuro – em outras palavras, não seria capaz de fortalecer ou reforçar poder 

econômico dos agentes envolvidos. (Hovenkamp, 2005) 

Com relação à outra grande vertente de atuação antitruste, o combate a condutas 

anticompetitivas, observou-se que, a despeito dos argumentos favoráveis aos cartéis de 

crise, e do fato de alguns países ainda contarem com isenções a tais tipos de acordos 

colusivos, sua permissão causa mais prejuízos do que eficiências, devendo, portanto, ser 

afastados pela práxis nacional.  

Essa conclusão é corroborada pela análise da experiência internacional, a mostrar 

que a flexibilização do enforcement concorrencial comprometeu a recuperação econômica 

– e não a tornou mais vigorosa. Além disso, constatou-se que, em termos gerais, há outros 

instrumentos mais razoáveis e adequados para lidar com crises econômicas, tais como 

políticas fiscal e monetária.  

                                                 
1 Sabe-se que o Direito Concorrencial possui, geralmente, dois amplos conjuntos de normas 
distintas, que visam ao (i) controle de atos de concentração, concedendo à autoridade estatal o 
poder para aprovar ou rejeitar operações que implicam geração e/ou fortalecimento de poder 
econômico, alterando-se a estrutura do mercado afetado, e (ii) combate a práticas anticompetitivas 
(ou controle de condutas). 
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Para realizar este trabalho, foram desenvolvidos quatro capítulos, além desta breve 

introdução e das conclusões. Primeiramente, foi necessário entender a evolução do 

antitruste sob a perspectiva de três tradições: (i) norte-americana, berço das políticas de 

defesa da concorrência; (ii) europeia, que consolidou um Direito Concorrencial 

comunitário com premissas diferentes daquelas desenvolvidas nos Estados Unidos; e (iii) 

brasileira, ainda em construção e consolidação, sendo largamente influenciada pelas 

tradições norte-americana e europeia. (NUSDEO, 2002) 

Essa análise histórica procurou demonstrar que a política antitruste depende 

essencialmente do estágio de desenvolvimento econômico e social de determinado país, 

podendo variar fortemente em razão dele. A própria existência de um conjunto de normas e 

ações estatais que promovem e defendem a livre competição pode sequer ser desejável em 

determinado contexto (como, por exemplo, em uma crise econômica). Ademais, a breve 

avaliação do desenvolvimento e das normas de defesa da concorrência mostrou-se útil para 

contextualizar as análises posteriores ao longo do trabalho. 

Posteriormente, fez-se imprescindível entender o que são as crises econômicas e 

financeiras, buscando-se definições doutrinárias e demonstrar que tais fenômenos, que 

ocorrem frequentemente no capitalismo. Com efeito, apesar de diversas vertentes e autores 

das Ciências Econômicas tentaram mostrar causas diferentes para as crises, percebeu-se 

que não há como negar que elas são um fenômeno recorrente – havendo quem argumente 

que são intrínsecos e cíclicos. O Capítulo 2 é finalizado com uma sucinta análise de duas 

das principais crises da história do capitalismo moderno, é saber, a Crise de 1929 e a 

recente crise do sub-prime. Novamente, o estudo de tais eventos serviu para contextualizar 

as considerações feitas no Capítulo 3, que trata efetivamente da relação entre o Direito 

Concorrencial e as crises econômicas e financeiras. 

Essa parte do estudo foi dividida em diversos subtópicos. Primeiramente, foi 

analisada a suspensão do antitruste nos Estados Unidos após a Crise de 1929, medida 

adotada para buscar a recuperação econômica. Traçado esse panorama histórico, 

investigou-se, por meio da análise de doutrina, legislação e jurisprudência estrangeiras, a 

necessidade ou não de se suavizar a aplicação das normas de defesa da concorrência em 

tempos de crise econômica, tanto no que diz respeito ao controle de estruturas, como ao 

controle de condutas. 

No que tange ao controle de estruturas, tratou-se da teoria da Failing Firm Defense. 

Utilizada por diversos países, ela determina que, quando existem sérias dificuldades 
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econômicas que podem comprometer a continuidade de uma empresa em um mercado, e 

observados outros requisitos estritos é preferível que a autoridade antitruste permita altos 

níveis de concentração a deixar que o agente econômico encerre suas atividades. Segundo 

Hovenkamp (2005), essa concentração não geraria ou fortaleceria poder de mercado.  

A Failing Firm Defense já é tida como uma flexibilização do controle de atos de 

concentração, e é aplicada em diversas jurisdições independentemente da existência de 

crises. Cumpre investigar se alterações nas condições macroeconômicas de um país podem 

ou não justificar uma abordagem mais leniente. 

Com relação ao combate a condutas anticompetitivas, o presente estudo escolheu 

tratar unicamente dos cartéis, uma das práticas anticompetitivas mais perigosas e danosas à 

economia, uma vez que, ao simular uma situação de monopólio em mercados 

potencialmente competitivos, geram um peso morto a ser arcado pela sociedade na forma 

de preços mais elevados, redução de oferta de produtos e serviços, e desestímulo à 

inovação (PINDYCK; RUBINFELD, 2002; HOVENKAMP, 2005). Dessa forma, foi 

avaliado o argumento dos cartéis de crise. 

Os resultados encontrados no Capítulo 3 foram sistematizados em quadros 

comparativos. 

O Capítulo 4 destina-se a tratar da realidade brasileira, verificando, diante dos 

resultados encontrados ao longo do estudo, bem como das particularidades do 

ordenamento jurídico pátrio e da jurisprudência dos órgãos de defesa da concorrência, em 

que medida os resultados encontrados se aplicam no Brasil. 

Acredita-se que, percorrendo todos os pontos aqui indicados, o presente estudo 

pode contribuir para com o desenvolvimento acadêmico e institucional da política 

antitruste no Brasil. 

Por fim, ressalva-se que não foram feitas quaisquer considerações acerca da 

problemática acima indicada especificamente no setor financeiro, uma vez que se trata de 

segmento econômico caracterizado por inúmeras peculiaridades e que exigiriam um 

instrumental e metodologia completamente distintos daqueles aqui utilizados. 
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CAPÍTULO 1. A EVOLUÇÃO DO ANTITRUSTE – UMA ANÁLISE 

HISTÓRICA DA POLÍTICA DE DEFESA DA 

CONCORRÊNCIA NO BRASIL E NO MUNDO 

 

Ainda que se argumente que previsões embrionárias a respeito de políticas de 

defesa da concorrência possam ser observadas antes mesmo do desenvolvimento do 

sistema capitalista de produção (tai como instrumentos de regulação do poder econômico 

na Grécia Antiga, na Roma Antiga e na Idade Média) (FORGIONI, 1998), foi somente 

com a difusão dos princípios econômicos liberais e com o nascimento e desenvolvimento 

do sistema capitalista que se pôde efetivamente falar em legislação antitruste. 

Nesse sentido, apesar de a primeira legislação concorrencial do mundo ter sido 

promulgada no Canadá, que, ainda sob domínio inglês, editou o Act for the Prevention and 

Suppression of Combinations Formed in Restraint of Trade em 1989 (cujo enforcement foi 

muito limitado), é em razão da importância histórica que se credita aos Estados Unidos o 

berço do nascimento do Direito Antitruste no mundo, tendo sua primeira legislação federal 

sobre a matéria aprovada pelo Congresso em 1890. 

 

1. O nascimento do antitruste no mundo: a tradição americana 

 

Conforme mencionado acima, credita-se o nascimento do Direito Antitruste aos 

Estados Unidos, que, em 1890, promulgaram o Sherman Act. 

De acordo com Motta (2009, p. 2), diversas mudanças ocorridas na economia 

americana durante a segunda metade do século XIX levaram à promulgação de tal 

legislação. Tais mudanças concentraram-se, sobretudo, nos campos da tecnologia e do 

transporte, tendo sido desenvolvidos o transporte ferroviário e as linhas telegráficas, o que 

possibilitou a criação de um grande mercado nacional e criou incentivos para que as 

empresas explorassem economias de escala e de escopo.  

Paralelamente, algumas mudanças legislativas facilitaram a incorporação e 

aquisição de empresas, o que gerou uma grande onda de fusões e aquisições nas duas 

últimas décadas do século XIX. Tudo isso contribuiu para que o tamanho (e, 

consequentemente, o poder de mercado) dos agentes econômicos aumentasse. 
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Nesse novo contexto, era frequente a ocorrência de guerras de preços entre as 

empresas, inseridas em um novo padrão de concorrência, o que os forçava para baixo. 

Diante disso, buscando preservar suas margens e lucros, tais agentes organizavam-se entre 

si, por meio de cartéis ou trustes, de forma a aumentar artificialmente os preços dos 

produtos que ofertavam, prejudicando consumidores e pequenos produtores (sobretudo 

aqueles relacionados ao setor agrícola, que demandavam, como insumos, os bens ofertados 

pelas empresas cartelizadas). (MOTTA, 2009, p. 3) 

Segundo Hovenkamp (2005, p. 51), as razões que fundamentaram a aprovação do 

Sherman Act não são tão claras. Ainda que se argumente que a legislação foi editada para 

combater práticas que aumentavam os preços dos produtos, prejudicando os consumidores, 

observa-se que (i) o mesmo Congresso aprovou legislação que aumentava 

significativamente os impostos pagos pelos consumidores (McKinley Tariff Act); (ii) a 

década de 1890 foi marcada por forte queda nos preços (em média, 7%); (iii) as tarifas 

cobradas pelas empresas ferroviárias também estavam em franco declínio; e (iv) a década 

de 1890 havia sido marcada por forte crescimento econômico dos Estados Unidos. 

De acordo com o autor, portanto, é mais provável que o Sherman Act tenha sido 

fruto de intenso lobby por parte de pequenos produtores que se sentiam prejudicados frente 

à proliferação de empresas maiores e mais eficientes: “Senator Sherman himself may have 

been acting at the bejest of independent oil producers in Ohio, who wanted protection from 

the Standard Oil Company and the railroads” 2. (HOVENKAMP, 2005, p. 52) 

Dessa forma, a pressão por parte de tais grupos prejudicados começou a se 

fortalecer, tendo levado à promulgação de alguns dispositivos estaduais relacionados à 

preservação da livre concorrência e ao combate a acordos que aumentavam os preços. No 

entanto, tendo em vista que a maioria dessas práticas afetava o comércio entre Estados da 

federação, tais dispositivos não dispunham de muita efetividade. (MOTTA, 2009, p. 3) 

Peritz (1996) esclarece que, apesar de o problema das ferrovias americanas já ter 

sido endereçado antes mesmo da edição do Sherman Act, em razão da publicação do 

Interstate Commerce Act, que centralizava a supervisão das ferrovias em uma única 

autoridade, e da existência de algumas legislações estaduais que versavam sobre antitruste, 

era necessária a edição de uma normativa federal para controlar o crescente problema. De 

                                                 
2 Tradução livre: “O próprio Senador Sherman pode ter atuado em nome de produtores independentes de 
petróleo em Ohio, que queriam proteção da Standard Oil Company e das companhias ferroviárias”. 
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fato, o autor apresenta o contexto econômico-social dos Estados Unidos que levou, afinal, 

à edição do Sherman Act: 

The interest in general antitrust regulation emerged at a time of growing 
tensions between rule and exception, between ideology and actuality. 
New economic conditions called into question the assumptions 
underlying classical political economy. Most troubling were the vast 
accumulations of wealth in the form of trusts as well as widespread 
industry cartelization, neither of which comported with the classical 
economic tenet that monopoly could persist only under government 
grants of public privilege. Given the social and economic conditions of 
its development, common-law regulation did not address adequately the 
new threat of entirely private monopoly – whether appearing as an 
individual, trust or cartel. Liberty of contract, once conceptualized as 
the individual’s shield against a threatening sovereign, now provided 
armor for powerful private interests against majoritarian government. 
At the same time, a beleaguered class of small businessmen, together 
with a growing class of wage workers, seemed to shatter the republican 
image of political liberty founded in widespread ownership of private 
property. Liberty of contract as the foundation for political economy 
could no longer support the weight of increasing inequality among the 
republic’s citizenry3. (PERITZ, 1996, p. 11) 

 

Hovenkamp (2005, p. 52) explica que o senso de revolta contra grandes empresas e 

monopólios, que permeava a ideologia americana no final do século XIX, pode ter sido o 

verdadeiro fundamento por trás dos debates em torno do Sherman Act. Peritz (1996, p. 9) 

afirma que o próprio Senador Sherman estava preocupado com a proliferação do 

socialismo, comunismo e niilismo em razão de um crescente sentimento de desprezo, por 

parte da população americana, contra os trustes (cujo maior símbolo foi o Standard Oil). 

Preocupava-se, pois, com a grandeza per se das empresas, e não com a cobrança de preços 

de monopólio. 

                                                 
3 Tradução livre: “O interesse na regulamentação antitruste surgiu em tempo de crescentes tensões entre regra 
e exceção, entre ideologia e realidade. As novas condições econômicas colocavam em debate a presunção por 
trás da política econômica clássica. O maior problema era a vasta acumulação de riqueza na forma de trustes, 
assim como a cartelização generalizada de indústrias, o que contrariava o pressuposto básico da economia 
clássica de que monopólios poderiam existir apenas quando devidamente permitidos pelo governo. Dadas as 
condições econômicas e sociais da legislação em vigor, não havia disposições normativas para tratar do 
problema do monopólio inteiramente privado – manifestado por meio dos trustes, cartéis ou de forma 
individualizada. A liberdade de contratar, uma vez utilizada como proteção da iniciativa privada contra a 
soberania do Estado, servia agora como instrumento para fortalecer interesses privados contra o governo. Ao 
mesmo tempo, uma classe de pequenas empresas perseguidas pelos grandes players, juntamente com uma 
crescente classe de trabalhadores assalariados, pareciam quebrar a imagem republicana de liberdade política 
fundada na generalizada detenção da propriedade privada. A liberdade de contrato, como fundamento da 
política econômica, não poderia mais justificar o peso de crescente desigualdade entre cidadãos 
republicanos”. 
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No entanto, o enforcement do Sherman Act não foi imediato. Segundo Peritz (1996, 

p. 26-27), o Judiciário americano demorou muito para compreender seu real significado e 

verdadeira intenção, tendo interpretado literalmente as disposições da lei durante um 

período inicial de sua vigência, o que resultou na proibição de todo e qualquer contrato que 

restringia o comércio. Em última instância, as autoridades americanas condenavam não 

somente cartéis, mas acordos de parceira, contratos de venda de bens e até mesmo a 

formação de sindicatos.4 

O comportamento agressivo por parte do governo americano contra acordos de 

fixação de preços começou a ser sacramentado, sobretudo, por meio de duas das mais 

famosas (e talvez controversas) decisões da história do antitruste. A primeira delas refere-

se à condenação do truste Standard Oil, que, por determinação da Suprema Corte, foi 

desmembrado em 38 companhias independentes em 1911.5 A segunda decisão refere-se à 

American Tobbaco, um truste que, a partir de sua constituição, passou a adquirir diversas 

outras empresas menores, promovendo-se uma intensa concentração no mercado, razão 

pela qual foi condenado e desmembrado. (MOTTA, 2009, p. 5) 

É importante ressaltar que a condenação da Standard Oil representou um verdadeiro 

marco na história da política de defesa da concorrência nos Estados Unidos. De fato, trata-

se da primeira vez que se determinou que o Sherman Act não proibia restrições razoáveis 

ao livre comércio. Pelo contrário, eram somente práticas restritivas desarrazoadas que 

deveriam ser perseguidas e condenadas. (PERITZ, 1996) 

Apesar do crescente número de condenações, e da progressiva compreensão de 

como o Sherman Act deveria ser efetivamente aplicado, logo percebeu-se que tal norma 

não era suficiente para garantir e promover a livre concorrência nos Estados Unidos. Isso 

porque a lei não continha disposições referentes ao controle de estruturas, é dizer, 

operações como fusões e aquisições não eram submetidas a um controle prévio por parte 

das autoridades americanas. Tais operações consistiam, efetivamente, em uma forma de 

tentar escapar das previsões da legislação antitruste, que proibia apenas práticas de 

monopolização (tanto por meio de acordos colusivos, como por meio de abusos unilaterais 

de posição dominante). Há quem argumente, inclusive, que o Sherman Act foi um dos 

                                                 
4Foi somente em 1932 que, mediante a promulgação do Norris La Guardia Act, garantiu-se aos sindicatos 
isenção antitruste. 
5De acordo com ROCKFELLER (2007), a condenação da Standard Oil foi baseada em argumentos falaciosos 
e em uma suposta “ideologia antitruste” que começava a ser incessantemente repetida nos Estados Unidos. 
Segundo o autor, não havia qualquer razão para a condenação do truste, tendo em vista que os preços 
praticados estavam em queda, além de o agente apresentar uma tendência de perda de mercado. 
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responsáveis pela intensa onda de fusões e aquisições observada nos Estados Unidos no 

final do século XIX e início do século XX. Nesse sentido, explica Motta (2009, p. 5): 

Note that the Sherman Act covers price fixing and Market sharing 
agreements, between independent firms, as well as monopolization 
practices by individual companies, but not mergers (which were legal 
unless formed with the intention to monopolize the Market using unfair 
methods of competition). Therefore, firms wishing to coordinate prices 
had the option of merging into a single firm and, by so doing, they 
put themselves beyond the reach of the Sherman Act. [...]; it was 
probably the Sherman Act itself that led to a sharp increase in the number 
of mergers in the US.6 (grifos nossos) 

 

Diante disso, com o intuito de estender a aplicação do antitruste a tais operações, 

aprovou-se, em 1914, (i) o Clayton Act, que inaugurou o controle de estruturas nos Estados 

Unidos (além de proibir outras práticas restritivas, tais como discriminação de preços), e 

(ii) o Federal Trade Commission Act, que criou a Federal Trade Commission (FTC), 

agência independente responsável pelo enforcement antitruste, que atuaria em paralelo à 

Divisão Antitruste do Departamento de Justiça norte-americano. (DoJ). 

Em conjunto com algumas outras alterações e complementações a seus textos, 

promovidas por novas leis aprovadas pelo Congresso, esse é o quadro normativo básico do 

antitruste americano até hoje. Contudo, ainda que os Estados Unidos possuíssem uma 

legislação concorrencial precoce, seu enforcement foi muito desigual ao longo do século 

XX.7 

Já se comentou acerca das primeiras décadas de vigência do Sherman Act, tendo 

ocorrido importantes decisões ainda em fase de conhecimento e aperfeiçoamento da 

aplicação da política antitruste. 

Posteriormente, no final da década de 1920, em razão da grande crise iniciada em 

1929, o então Presidente Roosevelt determinou a suspensão da política de defesa da 

concorrência, medida que buscava dinamizar e recuperar a economia. Esse período 

                                                 
6 Tradução livre: “Nota-se que o Sherman Act trata de acordos de fixação de preços e divisão de mercados 
entre empresas independentes, bem como práticas de monopolização. No entanto, não regulamenta a 
notificação de atos de concentração, que eram legais desde que não utilizados como instrumento de 
monopolização de mercados mediante formas de competição injusta. Dessa forma, as empresas que queriam 
coordenar preços tinham a opção de se fundir em um único agente e, assim, afastar a aplicação do Sherman 
Act. [...]; foi provavelmente o próprio Sherman Act que levou a um significativo aumento no número de 
fusões nos Estados Unidos”. 
7Para uma análise detalhada acerca da evolução do enforcement antitruste ao longo do século XX, ver 
MURIS (2008) e PERITZ (1996). 
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histórico será objeto de detida análise por parte deste estudo mais adiante, razão pela qual 

não se tratará dele com mais detalhes aqui. 

De toda forma, já adianta-se que a suspensão da política antitruste é tida como um 

dos fatores que agravou a grave depressão econômica enfrentada nos primeiros anos da 

década de 1930. Quando a Suprema Corte decidiu que tal suspensão era inconstitucional, 

Roosevelt nomeou Thurman Arnold como chefe da divisão antitruste do Departamento de 

Justiça norte-americano, cuja atuação foi deveras agressiva, adotando medidas duras contra 

integrações e infrações verticais, cartéis e, pela primeira vez na histórica, oligopólios e 

práticas facilitadoras de colusão. (HOVENKAMP, 2005, p. 58) 

Esse comportamento agressivo era fundamentado pela então dominante teoria 

econômica, que dava grande ênfase aos problemas oriundos da concentração de mercado. 

Tratava-se do paradigma Estrutura-Conduta-Desempenho (ECD).8  

De acordo com tal paradigma, a estrutura do mercado determina a conduta dos 

players e, por sua vez, a conduta, determina a performance do mercado. Segundo Tirole 

(1988, p. 1): 

The first wave [de interesse por estudos relacionados à organização 
industrial], associated with the names of Joe Bain and Edward Mason 
and sometimes called the ‘Hardvard tradition’, was empirical in nature. 
It developed the famous ‘structure-conduct-performance’ paradigm, 
according to which market structure (the number of sellers in the 
market, their degree of vertical integration with suppliers and so on) 
determines conduct (which consists of price, research and development, 
investment, advertising, and so forth), and conduct yields market 
performance (efficiency, ratio of price to marginal cost, product variety, 
innovation rate, profits, and distribution). 9 

 

O paradigma ECD, fundamentado em diversos estudos empíricos que tentavam 

correlacionar o nível de concentração de determinados mercados e sua performance, 

advogava que, quanto menos concentração, melhor o resultado esperado, evitando-se 

                                                 
8Costuma-se tratar de tal paradigma também como “Escola de Harvard”, em razão de ter sido desenvolvido a 
partir de estudos iniciados em tal escola. 
9 Tradução livre: “A primeira onde [de interesse por estudos relacionados à organização industrial], associada 
a Joe Bain e Edward Mason, e por vezes chamada de ‘Escola de Harvard’, era empírica por natureza. 
Desenvolveu-se o famoso paradigma Estrutura-Conduta-Desempenho, de acordo com o qual a estrutura de 
mercado (número de ofertantes, grau de verticalização etc) determina a conduta do agente (preço, pesquisa e 
desenvolvimento, investimentos, publicidade etc), que, por sua vez, leva à performance do mercado 
(eficiência, relação entre preço e custo marginal, variedade de produtos, nível de inovação, lucros e 
distribuição)”. 
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distorções ao bom funcionamento da economia. É por isso que, segundo Forgioni (1998, p. 

157), “a frase small is beautifull pode resumir a tese que defendem”. 

Desenvolveu-se, pois, a chamada regra per se. Não se buscava avaliar eventuais 

eficiências oriundas de práticas supostamente anticompetitivas ou de atos de concentração. 

Os efeitos anticompetitivos eram praticamente pressupostos em virtude de uma alta 

concentração de mercado, chegando-se a reprovar uma operação que resultaria em um 

acúmulo de market share de apenas 5%. 

As conclusões do paradigma ECD, contudo, foram progressivamente sendo 

desconstruídas, uma vez que eram baseadas frequentemente em loose theories, enfatizando 

resultados de estudos empíricos para tentar justificar suas conclusões (TIROLE, 1988, p. 

1). Uma grande quantidade de estudos econômicos enfatizando os absurdos e 

contrassensos práticos obtidos por meio da aplicação do mencionado paradigma começou a 

ser desenvolvida, sobretudo nos arredores de Chicago. De fato, adotando um viés mais 

liberal, tais estudos chamavam a atenção para inúmeras eficiências advindas tanto de 

práticas supostamente anticompetitivas (sobretudo as restrições verticais, tão 

veementemente condenadas pelo paradigma ECD), como de atos de concentração, 

incorporando análises econômicas à tradicional política antitruste. O conjunto de 

economistas que apresentava tais críticas ficou conhecido como Escola de Chicago.10 

Forgioni (1998, p. 160) bem resume o impacto que essa Escola teve para a política 

de defesa da concorrência: 

A Escola de Chicago traz para o antitruste, de forma indelével, a análise 
econômica, instrumento de uma busca maior: a eficiência alocativa do 
mercado, que sempre beneficia os consumidores. Esse fato é verdadeiro 
esteja o agente econômico em posição monopolista ou sujeito à 
competição. Os principais institutos antitruste passam a ser pensados 
em termos de eficiência alocativa: sob esse prisma, as concentrações 
(e o poder econômico que dela deriva) não são vistas como um mal a 
ser evitado, os acordos verticais passam a ser explicados em termos 
de eficiência e ganho para os consumidores. (grifos nossos) 

 

                                                 
10 Um dos grandes expoentes de tal escola foi Robert H. Bork, que na obra The Antitrust Paradox ressaltou 
que a política antitruste, da forma como era até então aplicada, implicava um grande paradoxo: ao mesmo 
tempo em que pretensamente buscava proteger interesses dos consumidores e promover a eficiência dos 
mercados, proibia práticas e operações que levavam à criação de players eficientes que poderiam investir em 
desenvolvimento tecnológico e melhorar as condições de oferta (tais como atos de concentração que 
aumentavam a escala de produção do player resultante, por exemplo). BORK (1997) 
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Tal linha de pensamento tornou-se hegemônica a partir da década de 1980, quando 

se observa uma clara alteração da política antitruste americana. De fato, o antitruste 

tornou-se melhor fundamentado em preceitos econômicos, buscando a eficiência, e 

deixando de condenar algumas práticas, ou rejeitar atos de concentração, cujos efeitos 

anticompetitivos eram mínimos, a despeito do nível de concentração dos mercados. 

Desenvolveu-se, pois, a chamada regra da razão, segundo a qual a análise 

antitruste deveria levar em consideração as particularidades de cada caso, devendo-se 

analisar, em cada um deles, os prejuízos (efeitos anticompetitivos) e benefícios 

(eficiências). 

A Escola de Chicago, contudo, não ficou isenta de questionamentos. A chamada 

Crítica de Chicago argumenta que alguns dos pressupostos então adotados eram por 

demais rígidos, o que levava a, algumas vezes, conclusões equivocadas. Dessa forma, sem 

afastar completamente os preceitos da Escola de Chicago, algumas de suas conclusões são 

modificadas, sobretudo no que tange às restrições verticais. 

De todo modo, nos últimos dez anos da política antitruste americana, pode-se 

observar duas grandes tendências. Durante a era Bush, a política de defesa da concorrência 

foi aplicada de forma mais suave, sobretudo no que tange a práticas anticompetitivas 

unilaterais. Determinou-se que as condutas verdadeiramente perigosas, e que deveriam ser 

alvo de atenção por parte do governo, seriam os cartéis. 

Por outro lado, desde o início da Administração Obama, quando Christine Varney 

assumiu a posição de liderança da Divisão Antitruste do DoJ, determinou-se que o 

antitruste seria aplicado com mais rigor, sobretudo contra condutas unilaterais, práticas 

extremamente perigosas para a economia. De fato, em seu primeiro discurso em tal cargo, 

Varney explicitamente indica a mudança de orientação da política de defesa da 

concorrência americana.11 

                                                 
11De acordo com Varney: “Just as I do, my predecessors in the Antitrust Division saw the need for a clear 
Department policy regarding enforcement under Section 2 of the Sherman Act. Starting in June 2006, the 
Department of Justice, with the aid of the Federal Trade Commission, embarked on a year-long series of joint 
hearings to study issues relating to enforcement of Section 2 against single-firm conduct. The goal of these 
efforts was to clarify the analytical framework for assessing the legality of single-firm conduct and to provide 
guidance to the courts, antitrust counselors, and the business community. In September 2008, after review 
and analysis of the extensive hearing record, the Department of Justice issued its report, entitled 
"Competition and Monopoly: Single-Firm Conduct Under Section 2 of the Sherman Act." The Section 2 
Report reflects a significant effort by my predecessors and the FTC in collecting and evaluating the opinions 
and expertise of antitrust enforcement officials from the United States and abroad, leading economists and 
legal scholars, antitrust practitioners, and representatives of the business community. To its credit, the Report 
provides a comprehensive evaluation of the history of single-firm enforcement and careful consideration of 
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the risks and benefits of particular enforcement strategies. The Report's ultimate conclusions, however, miss 
the mark. In my view, the greatest weakness of the Section 2 Report is that it raises many hurdles to 
Government antitrust enforcement. 
At the core of the Section 2 Report are several critiques of 1960s antitrust enforcement policy, which, taken 
to their extremes, counsel in favor of a significant limitation of Section 2 enforcement. The Report sounds a 
call of great skepticism regarding the ability of antitrust enforcers – as well as antitrust courts – to distinguish 
between anticompetitive acts and lawful conduct, and raises the related concern that the failure to make 
proper distinctions may lead to "over-deterrence" with regard to potentially procompetitive conduct. I do not 
share these concerns. I strongly believe that antitrust enforcers are able to separate the wheat from the chaff 
in identifying exclusionary and predatory acts. As Judge Posner explained, "antitrust doctrine is supple 
enough to take in stride the competitive issues presented by the new economy." 
The Section 2 Report also characterizes a dominant firm's ability to act efficiently as a core concern in 
evaluating any possible anticompetitive impact of its conduct. There is no dispute that the evaluation of 
potential economic efficiencies is an important aspect of the analysis of firm conduct. The Report, however, 
goes too far in evaluating the importance of preserving possible efficiencies and understates the importance 
of redressing exclusionary and predatory acts that result in harm to competition, distort markets, and increase 
barriers to entry. The ultimate result is that consumers are harmed through higher prices, reduced product 
variety, and slower innovation. Accordingly, I believe the Section 2 Report loses sight of an ultimate goal of 
antitrust laws – the protection of consumer welfare. 
With its twin bases for skepticism, the Report counsels in favor of the exercise of extreme caution in 
enforcing Section 2 and calls for the adoption of a number of safe harbors for certain conduct within its 
reach. While there is no question that Section 2 cases present unique challenges (for example, in the 
fashioning of injunctive remedies), the Report advocates extreme hesitancy in the face of potential abuses by 
monopoly firms. We must change course and take a new tack. 
For these reasons, I hereby withdraw the Section 2 Report by the Department of Justice. Thus, effective 
today, May 11, 2009, the Section 2 Report no longer represents the policy of the Department of Justice with 
regard to antitrust enforcement under Section 2 of the Sherman Act. The Report and its conclusions should 
not be used as guidance by courts, antitrust practitioners, and the business community. 
Tradução livre: “Assim como eu, meus antecessores na Divisão Antitruste viram a necessidade de 
estabelecimento de uma política clara com relação à aplicação da Section 2 do Sherman Act. Nesse sentido, 
em junho de 2006, o DoJ, com o auxílio da FTC, conduziu uma série de audiências para estudar questões 
relacionadas à aplicação da Section 2 contra condutas unilaterais. O objetivo desse esforço era esclarecer o 
quadro analítico para avaliar a legalidade de condutas unilaterais e fornecer um guia para o Poder Judiciário, 
advogados e empresários. Em setembro de 2008, após rever e analisar os arquivos produzidos a partir das 
audiências, o DoJ publicou relatório intitulado Competição e Monopólio: condutas unilaterais segundo a 
Section 2 do Sherman Act. [...] o relatório forneceu uma extensiva avaliação do enforcement antitruste contra 
condutas unilaterais e apresenta considerações acerca dos riscos e benefícios de determinadas estratégias de 
enforcement, As conclusões, contudo, são equivocadas. Na minha visão, a maior fraqueza de tal documento é 
que ele levanta obstáculos ao efetivo enforcement antitruste. 
O núcleo do relatório em questão traz diversas críticas à política dos anos 1960, que, em seu extremo, 
advogam a favor de uma substancial limitação do enforcement da Section 2. O documento parece uma grande 
chamada para ceticismo com relação à habilidade dos oficiais antitruste - bem como do Poder Judiciário – 
para distinguir condutas anticompetitivas de legais, e aponta uma preocupação de que a não distinção entre 
tais práticas levaria a um excesso de deterrence com relação a condutas pró competitivas. Eu não 
compartilho dessas preocupações. Eu acredito fortemente que os oficiais antitruste são capazes de separar o 
joio do trigo ao identificar práticas exclusionárias e predatórias. Conforme explicado pelo Juiz Posner, ‘a 
doutrina antitruste é simples o suficiente para endereçar as questões competitivas apresentadas pela nova 
economia’.  
O relatório também caracteriza a capacidade de uma empresa dominante de atuar de forma eficiente como 
uma preocupação central na avaliação de quaisquer impactos anticompetitivos advindos de determinada 
prática unilateral. Não há dúvidas quanto à importância da análise das eficiências em condutas unilaterais. O 
relatório, contudo, superestima a importância de preservar possíveis eficiências e subestima a importância de 
tratar de condutas predatórias e exclusionárias que implicam danos à concorrência, distorcem mercados e 
criam barreiras à entrada. Em última instância, o resultado é que consumidores são prejudicados com maiores 
preços, reduzida variedade de produtos e menor inovação. Com efeito, acredito que o relatório se esquece do 
objetivo das leis antitruste – a proteção do bem-estar do consumidor. 
Por fim, o relatório advoga a favor do exercício de extrema cautela ao aplicar a Section 2, e sugere a adoção 
de vários safe harbors para determinadas condutas. Embora não haja dúvida de que casos da Section 2 
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2. A política de defesa da concorrência como instrumento para consolidar o mercado 

comum: a tradição europeia 

 

Conforme será visto ao longo da presente seção, o direito concorrencial europeu 

tem objetivos e pressupostos distintos daqueles do antitruste americano, sendo certo que 

sua evolução se deu em bases também diferentes. Com efeito, a defesa da concorrência na 

Europa foi idealizada e implementada como uma política instrumental para consecução de 

determinados objetivos, sobretudo o de efetivar o ideal de integração e de mercado comum 

no continente. 

Jaegger Junior (2006, p. 46-49) explica que o ideal de constituição de um mercado 

comum europeu remonta ao século XV, período em que foram idealizadas formas de 

construção de um bloco comunitário para promover a paz no continente. Tal ideal persistiu 

ao longo dos séculos seguintes, até que o crescente nacionalismo o interrompeu e fez 

eclodir as duas guerras mundiais. 

Ainda segundo o autor, foi após a II Guerra Mundial, com o estabelecimento da 

nova ordem econômica internacional, que o embrião do que viria a ser a União Europeia 

foi criado: em 09.05.1950, no contexto da Guerra Fria, o ministro das relações exteriores 

francês, Robert Schuman, apresentou uma declaração que viria a ser posteriormente 

conhecida como Plano Shcuman, chamando a atenção para dois mercados específicos, 

considerados à época como fundamentais para o desenvolvimento econômico dos países na 

Europa, é saber, carvão e aço. (JAEGGER JUNIOR, 2006, p. 46-49) 

A intenção do governo francês era submeter a produção de aço da França e da 

Alemanha a uma autoridade comum, de forma que restasse materialmente impossível, em 

virtude do controle da produção de tais insumos fundamentais, a ocorrência de um novo 

conflito de grandes proporções como foram as duas guerras mundiais: 

It proposes that Franco-German production of coal and steel as a whole 
be placed under a common High Authority, within the framework of an 
organization open to the participation of the other countries of Europe. 
The pooling of coal and steel production should immediately provide for 
the setting up of common foundations for economic development as a 

                                                                                                                                                    
apresentem desafios únicos, o relatório advoga extrema hesitação com relação a potenciais abusos de posição 
dominante. Devemos alterar essa mentalidade e adotar novas medidas. 
Por tais razões, eu revogo o relatório. Dessa forma, a partir de hoje, 11.05.2005, o relatório não mais 
representa a política do DoJ com relação ao enforcement da Section 2 do Sherman Act, não devendo ser 
levado em consideração pelo Poder Judiciário, advogados e empresários”. 
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first step in the federation of Europe, and will change the destinies of 
those regions which have long been devoted to the manufacture of 
munitions of war, of which they have been the most constant victims. 

The solidarity in production thus established will make it plain that any 
war between France and Germany becomes not merely unthinkable, but 
materially impossible. The setting up of this powerful productive unit, 
open to all countries willing to take part and bound ultimately to provide 
all the member countries with the basic elements of industrial production 
on the same terms, will lay a true foundation for their economic 
unification. 

This production will be offered to the world as a whole without 
distinction or exception, with the aim of contributing to raising living 
standards and to promoting peaceful achievements. With increased 
resources Europe will be able to pursue the achievement of one of its 
essential tasks, namely, the development of the African continent. […]; it 
may be the leaven from which may grow a wider and deeper community 
between countries long opposed to one another by sanguinary divisions. 

By pooling basic production and by instituting a new High Authority, 
whose decisions will bind France, Germany and other member countries, 
this proposal will lead to the realization of the first concrete foundation of 
a European federation indispensable to the preservation of peace.12 

 

Percebe-se, portanto, que tal iniciativa seria um primeiro passo rumo à integração 

da Europa. 

Cumpre destacar, ainda, que a declaração de Schuman ressaltava os efeitos danosos 

dos cartéis internacionais de então, “which tend to impose restrictive practices on 

distribution and the exploitation of national markets, and to maintain high profits”13. Do 

                                                 
12EUROPEAN UNION. The Schuman Declaration – 9 May 1950. Disponível em: <http://europa.eu/about-
eu/basic-information/symbols/europe-day/schuman-declaration/index_en.htm>. Acesso em: 20 nov. 2012. 
Tradução livre: “Propõe-se que a produção franco-germânica de carvão e aço como um todo seja submetida a 
uma Autoridade comum, no escopo de uma organização aberta à participação de outros países da Europa. O 
pool de produção de carvão e aço deve servir à formação de fundações comuns para o desenvolvimento 
econômico, como um primeiro passo para uma federação europeia, e mudará os destinos daquelas regiões 
que há muito se dedicaram à fabricação de munições de guerra, das quais elas mesmas foram as mais 
constantes vítimas. 
A solidariedade na produção fará com que qualquer guerra entre Alemanha e França seja não somente 
impensável, como também materialmente impossível. O estabelecimento desta poderosa unidade produtiva, 
aberta a todos os países dispostos a fazer parte e se comprometer para fornecer a todos os membros os 
elementos básicos da produção industrial nos mesmos termos, possibilitará um verdadeiro suporte à sua 
unificação econômica. 
Essa produção será oferecida ao mundo sem distinção ou exceção, no intuito de contribuir para aumentar 
padrões de vida e promover objetivos pacíficos. Com recursos crescentes, a Europa poderá conquistar um de 
seus objetivos essenciais, é dizer, o desenvolvimento do continente africano. [...] isso pode ser o embrião de 
uma comunidade mais ampla e profunda entre países antes separados por fronteiras sanguinárias. 
Ao tornar a produção comum, e ao instituir uma Autoridade cujas decisões vinculem França, Alemanha e 
outros países que venham a tornar-se membros, essa proposta poderá levar à realização da primeira fundação 
concreta para uma Federação Europeia indispensável para a manutenção da paz”. 
13Id. Ibid. Tradução livre: “os quais tendiam a impor restrições à distribuição e produção nos mercados 
nacionais, mantendo elevados lucros”. 
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contrário, o novo cenário internacional por ele proposto asseguraria a fusão dos mercados e 

a expansão da produção, trazendo benefícios para todos os envolvidos. 

O ideal indicado no Plano Schuman evoluiu e, em 1951, foi assinado o Tratado de 

Paris, que formou a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço entre Alemanha, França, 

Bélgica, Holanda e Luxemburgo. 

O Tratado de Paris é considerado o embrião do Direito Concorrencial comunitário. 

Com efeito, levando-se em consideração os perigos e consequências danosas geradas pelos 

cartéis internacionais vigentes à época, o tratado estabeleceu como contrárias aos objetivos 

do projeto de integração medidas e condutas que atentavam contra a livre concorrência, 

conforme esculpido em seu artigo 4º abaixo parcialmente transcrito: 

Article 4 – The following are recognized as incompatible with the 
common market for coal and steel and shall accordingly be abolished and 
prohibited within the Community, as provided in this Treaty: […] 

b) measures or practices which discriminate between producers, between 
purchasers or between consumers, especially in prices and delivery terms 
or transport rates and conditions, and measures or practices which 
interfere with the purchaser’s free choice of suppliers; 

c) subsidies or aids granted by States, or special charges imposed by 
States, in any form whatsoever; 

d) restrictive practices which tend towards the sharing or exploiting of 
markets. 14 

 

Nesse sentido, o tratado em questão contemplou normas de defesa da concorrência, 

sejam relativas ao combate a condutas anticompetitivas15 (práticas discriminatórias e 

acordos entre concorrentes para alterar variáveis competitivas), como referentes ao 

controle de atos de concentração, estabelecendo-se que operações que gerassem 

concentração econômicas deveriam ser notificadas previamente à Autoridade, que 

reprovaria aqueles com potencial para criar ou fortalecer poder econômico. 

                                                 
14 Tradução livre: “Artigo 4º As seguintes práticas são consideradas incompatíveis com o mercado comum do 
carvão e do aço, e deverão ser abolidas e proibidas no âmbito da Comunidade, nos termos dispostos neste 
Tratado: [...] 
b) medidas ou práticas discriminatórias entre produtores, entre compradores ou entre consumidores, 
especialmente com relação a preços e condições de entrega ou transporte, e medidas ou práticas que 
interfiram na livre escolha de fornecedores por parte dos compradores; 
c) subsídios ou ajudas por parte de Estados, ou cobranças impostas por Estados, de qualquer forma; 
d) práticas restritivas que tendam ao compartilhamento ou exploração de mercados”. 
15Motta (2009, p. 13) argumenta que há provavelmente duas razões para tais normas: (i) limitar o poderio 
alemão, tornando os produtos disponíveis a outros países, e (ii) crença de que a livre concorrência era a única 
forma de se promover mercados eficientes, a exemplo do que ocorria nos Estados Unidos, que contavam com 
uma legislação antitruste há muito tempo.  
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Jaeger Junior (2006, p. 51) assevera que o Tratado de Paris e a constituição da 

Comunidade Europeia do Carvão e do Aço estimulou o surgimento de outras iniciativas de 

integração política e econômica no continente europeu. Dentre eles, para os propósitos do 

presente trabalho, destaca-se a assinatura do Tratado de Roma, em 1957, que constituiu a 

Comunidade Econômica Europeia (CEE), até então a única que não se limitava a um setor 

econômico específico, razão pela qual alcançou maior significado.16 

Especificamente no que tange à defesa da concorrência, o Tratado de Roma 

estabeleceu duas importantes normas que, apesar de posteriores reformas, podem ser 

consideradas até hoje os pilares do combate a condutas anticompetitivas no âmbito da 

Uniao Europeia. Tratam-se dos artigos 81 e 82, abaixo transcritos: 

Artigo 81 (1). São incompatíveis com o mercado interno e proibidos 
todos os acordos entre empresas, todas as decisões de associações de 
empresas e todas as práticas concertadas que sejam susceptíveis de 
afectar o comércio entre os Estados-Membros e que tenham por objectivo 
ou efeito impedir, restringir ou falsear a concorrência no mercado interno, 
designadamente as que consistam em: 

a) Fixar, de forma directa ou indirecta, os preços de compra ou de venda, 
ou quaisquer outras condições de transacção; 

b) Limitar ou controlar a produção, a distribuição, o desenvolvimento 
técnico ou os investimentos; 

c) Repartir os mercados ou as fontes de abastecimento; 

d) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no 
caso de prestações equivalentes colocando-os, por esse facto, em 
desvantagem na concorrência; 

e) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros 
contraentes, de prestações suplementares que, pela sua natureza ou de 
acordo com os usos comerciais, não têm ligação com o objecto desses 
contratos. 

2. São nulos os acordos ou decisões proibidos pelo presente artigo. 

3. As disposições no n.o 1 podem, todavia, ser declaradas inaplicáveis: 

- a qualquer acordo, ou categoria de acordos, entre empresas, 

- a qualquer decisão, ou categoria de decisões, de associações de 
empresas, e 

- a qualquer prática concertada, ou categoria de práticas concertadas, 

que contribuam para melhorar a produção ou a distribuição dos produtos 
ou para promover o progresso técnico ou económico, contanto que aos 
utilizadores se reserve uma parte equitativa do lucro daí resultante, e que: 

a) Não imponham às empresas em causa quaisquer restrições que não 
sejam indispensáveis à consecução desses objectivos; 

                                                 
16Cita-se também a criação da Comunidade Europeia para a Energia Atômica, cujo tratado entrou em vigor 
em 1958. 
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b) Nem dêem a essas empresas a possibilidade de eliminar a concorrência 
relativamente a uma parte substancial dos produtos em causa. 

Artigo 82 É incompatível com o mercado interno e proibido, na medida 
em que tal seja susceptível de afectar o comércio entre os Estados-
Membros, o facto de uma ou mais empresas explorarem de forma abusiva 
uma posição dominante no mercado interno ou numa parte substancial 
deste. 

Estas práticas abusivas podem, nomeadamente, consistir em: 

a) Impor, de forma directa ou indirecta, preços de compra ou de venda ou 
outras condições de transacção não equitativas; 

b) Limitar a produção, a distribuição ou o desenvolvimento técnico em 
prejuízo dos consumidores; 

c) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no 
caso de prestações equivalentes colocando-os, por esse facto, em 
desvantagem na concorrência; 

d) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros 
contraentes, de prestações suplementares que, pela sua natureza ou de 
acordo com os usos comerciais, não têm ligação com o objecto desses 
contratos. 

 

Vê-se, portanto, que, apesar de o Tratado de Roma conter cláusulas estabelecendo a 

proibição de condutas anticompetitivas, ele não estabelecia um regime de controle de atos 

de concentração17. De acordo com Nusdeo (2002, p. 107), tal ausência gerou debates 

intensos no âmbito da Comissão Europeia, cujas conclusões foram sistematizadas em um 

memorando de 1966. Verificou-se, pois, que a ausência de uma política antitruste 

                                                 
17Segundo Andrade (2002, p. 84-86), várias são as razões apontadas pela doutrina como possíveis 
justificativas para a ausência de previsões quanto ao controle de atos de concentração no Tratado de Roma: 
(i) pequeno número de operações de concentração que exigissem a instituição de um controle de estruturas 
em setores que não os de carvão e de aço (já regulamentados pelo Tratado de Paris); (ii) interesse na 
formação de grandes empresas europeias que fizessem frente à concorrência internacional; (iii) 
desconhecimento do problema; (iv) interpretação de que o art. 81 do Tratado de Roma, relativo ao combate a 
acordos entre concorrentes, poderia fundamentar a análise de atos de concentração.  
Cumpre tecer alguns comentários quanto à última suposta justificativa. Com efeito, diante da inexistência de 
tratativa quanto ao controle de atos de concentração no Tratado de Roma, a solução viável encontrada por 
alguns era a aplicação do art. 81. No entanto, a própria Comissão Europeia entendia que tal alternativa não 
era viável em razão de inúmeros problemas, tais como: (i) países que contavam com leis antitruste não 
tratavam de controle de atos de concentração e combate a condutas anticompetitivas no mesmo dispositivo 
normativo; (ii) os critérios de isenção previstos no art. 81 (3) do Tratado de Roma não eram apropriados para 
aprovação de operações de atos de concentração; (iii) o caráter temporário ínsito à aprovação nos termos do 
art. 81 (3) do Tratado de Roma não era adequado para aprovação de atos de concentração; (iv) sanções de 
nulidade não poderiam ser aplicadas a concentrações em virtude da difícil possibilidade de restabelecimento 
da situação anterior; e (v) operações instrumentalizadas por mecanismos distintos daqueles citados no art. 81 
do Tratado de Roma (tais coo aquisição de participações societárias) não poderiam ser questionadas pela 
Comissão Europeia (ANDRADE, 2002, p. 90-91). Ainda sobre o assunto, Nusdeo (2002, p. 107) argumenta 
que tal norma não poderia ser aplicada sobretudo por destinar-se a acordos econômicos cuja celebração 
implicava a manutenção da independência entre os agentes envolvidos. 
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preventiva poderia comprometer o processo de integração e o próprio direito concorrencial 

europeu. 

Sendo assim, foi somente em 1989, com a introdução do Merger Regulation18, que 

a política antitruste preventiva comunitária foi implementada. Tal regulamentação exigia a 

aprovação prévia de determinadas operações de concentração econômica pela autoridade 

concorrencial, que deveria reprovar aquelas que criavam ou reforçavam poder econômico. 

Após uma década de vigência de tal regulamentação, a Comissão Europeia 

começou a avaliar a necessidade/adequação de uma reforma para modernizá-la e atualizá-

la às novas condições econômicas. Nesse sentido, em julho de 2000 iniciou-se uma série 

de discussões acerca das melhorias necessárias para o regime de controle de atos de 

concentração no continente. Consequentemente, em 2004, foi aprovado o Council 

Regulation (EC) n. 139/2004, que, dentre outras inovações, alterou os critérios para 

notificação de atos de concentração à autoridade comunitária. 

Em 07.02.1992, celebrou-se o Tratado de Maastricht, por meio do qual a CEE 

tornou-se a União Europeia, abrindo os caminhos para a integração política do bloco. Por 

outro lado, tal modelo não alterou as regras substanciais de defesa da concorrência19. 

Já em dezembro de 2007 celebrou-se o Tratado de Lisboa (que entrou em vigência 

em dezembro de 2009, após as ratificações necessárias), conhecido como Tratado de 

Funcionamento da União Europeia (TFEU), que reformou diversas normas então vigentes. 

Especificamente no que tange ao controle de condutas anticompetitivas, tal tratado 

basicamente renumerou os arts. 81 e 82 do Tratado de Roma, que continuaram com 

redação idêntica, mas referenciados como arts. 101 e 102 do TFEU. 

Verifica-se, portanto, que disposições normativas estabelecendo uma política de 

defesa da concorrência foram previstas desde o início do processo de integração europeia, 

                                                 
18Trata-se da Council Regulation (EEC) No 4064/89, de 21.12.1989. EC. Merger control between companies. 
Disponível em: <http://europa.eu/legislation_summaries/other/l26046_en.htm>. Acesso em: 20 nov. 2012. 
19Jaeger Junior (2006, p. 55) assim resume as principais disposições de tal tratado: “Também o TUE [Tratado 
da União Europeia] é o resultado da necessidade de um fomento qualitativo na integração, pois o quantitativo 
já era visível com as sucessivas adesões. Ele alterou a numeração do art. 8º da TCEE [Tratado da 
Comunidade Econômica Europeia], sem mexer no seu conteúdo. Substituiu noutras regras o termo mercado 
comum pelo de mercado interno, nominalmente no art. 3º, letras c, d e g do TCEE. Tal modificação 
representa uma alteração de metas que, segundo será exposto, trata-se de uma modificação para cima. A 
Comunidade Econômica Européia foi ampliada e passou a se chamar somente Comunidade Européia, indo 
mais além do que o mero objetivo econômico, e o seu documento fundacional somente de Tratado da 
Comunidade Europeia. Em paralelo, foram definidas regras para uma união econômica e monetária, para que 
o Tratado representou a pedra fundamental. Da mesma forma para uma cidadania da União, com participação 
ativa e passiva dos cidadãos em eleições comunitárias e municipais”. 
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representando, na verdade, uma ferramenta para se alcançar tal objetivo. De acordo com 

Forgioni (1998, p. 87): 

A União Europeia, tal como hoje existe, não teria sido alcançada sem 
a implementação de política concorrencial consistente. Assim, as 
normas que disciplinam a concorrência são utilizadas para fins 
maiores, tendentes à implementação dos escopos impostos pelo 
Tratado da União Europeia e também pelo Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, especialmente pelo art. 3º do 
primeiro, ou seja, o ‘crescimento económico equilibrado’, a ‘estabilidade 
dos preços, numa economia social de mercado altamente competitiva que 
tenha como meta o pleno emprego e o progresso social’, ‘um elevado 
nível de protecção e de melhoramento da qualidade do ambiente’, além 
do fomento do ‘progresso científico e tecnológico’, além da ‘justiça e a 
protecção sociais, a igualdade entre homens e mulheres, a solidariedade 
entre as gerações e a protecção dos direitos da criança’. A política 
concorrencial deve também ser instrumento da promoção da ‘coesão 
econômica, social e territorial’ e da ‘solidariedade entre os Estados-
Membros’. Atente-se, ainda, para o art. 7º do TFUE que exige a 
‘coerência entre as suas diferentes políticas e acções, tendo em conta o 
conjunto dos seus objectivos [...]’. (grifos nossos) 

 

Por sua vez, Motta (2009, p. 15) argumenta que o Direito Concorrencial europeu 

possui como dois objetivos mais prováveis a promoção da eficiência econômica e a 

integração do mercado comum. Ademais, razões sociais também são levadas em 

consideração pela política comunitária: 

Here it is clear that social and political considerations influence the 
way in which competition policy is implemented: competition can be 
sacrificed when the social costs of it might be too high, since many 
firms might exit an industry under conditions of over-capacity, 
which would result in considerable job losses. Even if in the long-run a 
restructuring of the industry would be beneficial, in the short-run there 
might exist considerable costs that a government might want to avoid for 
political and social reasons. 20 (grifos nossos) 

 

A título exemplificativo, o autor menciona a joint venture entre Ford e Volkswagen 

celebrada para o desenvolvimento e produção de um determinado tipo de automóvel. 

Segundo Motta (2009, p. 15), é bem provável que tal operação não fosse aprovada pela 

                                                 
20 Tradução livre: “Aqui fica claro que considerações sociais e políticas influenciam a maneira pela qual a 
política de defesa da concorrência é implementada: a concorrência pode ser sacrificada quando seus custos 
sociais são muito altos, uma vez que muitas empresas podem sair do mercado em condições de excesso de 
capacidade, o que implicaria considerável redução de emprego. Ainda que no longo prazo uma reestruturação 
da indústria possa ser benéfica, no curto prazo pode haver custos significativos que o governo pode querer 
evitar por razões políticas e sociais”. 
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Comissão Europeia caso a autoridade antitruste levasse em consideração apenas aspectos 

concorrenciais. 

Também de acordo com Motta (2009, p. 15), a Corte Europeia de Primeira 

Instância reafirmou o posicionamento de que questões outras que não aspectos de 

eficiência podem ser levadas em consideração quando da análise de atos de concentração. 

De fato, assim relatou a Comissão Europeia em seu XXVth Report on Competition Policy 

1995: 

On 27 April the Court of First Instance (CFI) ruled on two cases, one 
brought by the employees of Perrier and the other by the employees of 
Vittel and Pierval against the Commission's decision of 22 July 1992 in 
the case Nestlé/Perrier. The Commission had approved the concentration 
with conditions and obligations. The principal points of the judgments 
were as follows:  

- while recognizing that the Merger Regulation is concerned primarily 
with questions of competition, the CFI concluded that this does not 
preclude the Commission from taking into account the social effects of a 
concentration if these affect the level or conditions of employment at the 
level of the European Community or a substantial part of it; […]21 

 

3. A construção de uma tradição: o antitruste brasileiro 

 

O primeiro sinal de um intervencionismo estatal na economia brasileira com o 

intuito de defender a livre concorrência foi previsto expressamente na Constituição Federal 

de 1934, cujo art. 115 afirmava caber ao Estado organizar a ordem econômica. Utilizou-se, 

pela primeira vez na história, a expressão economia popular (artigo 117). Juntamente com 

o art. 141 da Carta Magna de 1937, que determinava que a lei fomentaria a economia 

popular, de forma a assegurar-lhe garantias especiais, equiparando os crimes contra tal 

bem jurídico aos crimes contra o Estado, tais dispositivos propiciaram a edição de 

legislação excepcional sobre proteção da economia popular: os Decretos-lei 431, de 

18.05.1938, e 869, de 18.11.1938. (FORGIONI, 1998) 

Contudo, tais diplomas não conseguiram materializar uma efetiva preocupação com 
                                                 
21 Tradução livre: “Em 27.04, a Corte Europeia de Primeira Instância (CFI) decidiu dois casos, um trazido 
por funcionários da Perrier e outro por funcionários da Vittel e Pierval, contra decisão tomada pela Comissão 
em 22.07.1992 no Ato de Concentração Nestlé/Perrier. A Comissão tinha aprovado a operação com 
restrições, sendo os principais pontos de tal decisão os seguintes: 
- embora reconhecendo que a Merger Regulation preocupa-se essencialmente com questões relacionadas à 
concorrência, a CFI concluiu que isso não impede a Comissão de levar em consideração os efeitos sociais de 
uma concentração, e como ela afeta os níveis ou condições de emprego no âmbito da Comunidade Europeia 
ou de parcela substancial do mercado; [...]”. 
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a defesa da concorrência. Fato é que o modelo de desenvolvimento econômico escolhido 

pelo Estado brasileiro, à época, exigia pesada intervenção estatal, deixando pouco espaço 

para que a iniciativa privada (ainda incipiente) pudesse atuar em regime de livre 

concorrência. 

O primeiro diploma brasileiro que tratou da repressão do poder econômico foi o 

Decreto-lei nº 7.666, de 22 de junho de 1945, de tônica administrativa (e não penal). Fruto 

de um projeto nacionalista e protecionista do deputado Agamemnon Magalhães, ficou 

conhecido como Lei Malaia, disciplinando “a matéria de forma específica, firme e direta 

contra o abuso do poder econômico”. (FORGIONI, 1998, p. 111) 

O referido decreto criou a Comissão Administrativa de Defesa Econômica, a Cade, 

órgão autônomo subordinado ao Presidente da República. Era dada à Administração 

Pública, sob as vestes da Cade, a discricionariedade para avaliar e aprovar as práticas 

restritivas, que atentavam contra a livre concorrência.  

Mister salientar que a ilicitude das práticas e, portanto, sua reprovação, era medida 

pelos efeitos nocivos que tais condutas poderiam gerar à economia. Segundo Forgioni 

(1998, p. 112), “introduzia-se em nosso sistema jurídico o sistema de autorização prévia 

para formação, incorporação, transformação e agrupamento de determinadas empresas, 

além do registro de outros ajustes e acordos, com a interferência de produção e circulação 

de riquezas”.  

Contudo, ainda segundo a autora, a Lei Malaia teve pouco tempo de vigência, tendo 

em vista a ferrenha oposição por ela enfrentada. Com a queda do presidente Getúlio 

Vargas, a lei foi revogada pelo Decreto-lei 8.671/45.  

Em 1946, iniciou-se uma nova ordem constitucional. A Constituição de 1946 

previa, em seu art. 148, a edição de lei específica para reprimir toda e qualquer forma de 

abuso do poder econômico, inclusive as uniões ou agrupamentos de empresas individuais 

ou sociais, independentemente de sua natureza, que tivessem como objetivo dominar a 

concorrência e aumentar arbitrariamente os lucros.  

Este dispositivo constitucional de eficácia limitada somente veio a ser regulado por 

lei ordinária em 1962, com a edição da Lei nº 4.137. Tal diploma (i) criou o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE), (ii) tipificou com mais detalhes as condutas 

que configurariam abuso de poder econômico, e (iii) instituiu os procedimentos 

necessários para investigar e punir aqueles que cometessem ilícitos de cunho 
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concorrencial. 

Não obstante ter representado uma evolução do antitruste pátrio em matéria 

legislativa, referida lei teve pouca efetividade: até 1975, apenas 11 processos haviam sido 

julgados pelo CADE (RODAS; OLIVEIRA, 2004, p. 20). Segundo Forgioni (1998, p. 

127), “um dos principais problemas enfrentados na concretização das disposições da Lei 

4.137 pelo CADE derivou da atuação do Poder Judiciário, agindo para salvaguarda das 

garantias individuais dos cidadãos, constitucionalmente assegurados”. Em outras palavras, 

a atuação do Poder Judiciário, revendo constantemente as decisões do CADE, 

comprometia a efetividade de eventuais condenações. 

Por outro lado, a baixa efetividade de tal legislação pode também ser explicada em 

razão do modelo de desenvolvimento econômico então adotado, que visava à criação do 

parque industrial brasileiro. De acordo com Nusdeo (2002, p. 221), a atuação do CADE 

sob a vigência da Lei nº 4.137/62  

teve que se adaptar à política de desenvolvimento concentracionista 
levada a efeito pelos governos militares pós-1964, principal causa da 
reduzida eficácia material da Lei nº 4.137/62. Com efeito, a estratégia 
desenvolvimentista de substituição de importações escolhida pelo Brasil 
décadas antes ganhou novo impulso com o regime militar, quando 
investimentos diretos do Estado, crédito externo e incentivos fiscais e 
financeiros combinaram-se numa política concentracionista.  

 

Elaboraram-se, pois, planos para dinamizar a economia, tais como o Programa de 

Ação Econômica do Governo (PAEG), o Plano de Metas e o II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (II PND). A indústria nacional, que estava se consolidando, precisava de 

fortes incentivos para ter condições de competir com a iniciativa estrangeira. Assim, ao 

mesmo tempo em que o Estado atuava pesada e diretamente na economia, incentivava a 

concentração do poder econômico em torno de grandes conglomerados empresariais. Sobre 

o assunto, assevera Nusdeo (2002, p. 221-222): 

Criou-se um esquema de incentivos fiscais para as fusões, incorporações 
e abertura de capital de empresas, a serem aprovadas pela Comissão de 
Fusão e Incorporação de Empresas (COFIE), criada pelo Decreto-lei 
1.182, de 16.7.1971, e fundos especiais no âmbito do BNDE [Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico], destinados a incentivos a 
agrupamentos das empresas, a fim de a indústria brasileira superar a 
posição desvantajosa perante os concorrentes estrangeiros. 

 

Nesse sentido, tanto a jurisprudência do CADE como a do Poder Judiciário 
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amoldava-se a tal política, resultando em um enforcement extremamente tímido da 

legislação concorrencial. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe um título exclusivamente destinado à ordem 

econômica e financeira. Como princípio geral, positivou-se no art. 170, IV, a livre 

concorrência, prevendo-se, ainda, no art. 174, §4º, um comando para a repressão, por lei 

ordinária, do abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação 

da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. Demonstrava-se, assim, a preocupação 

do Estado com a proteção da livre concorrência, bem jurídico constitucionalmente 

protegido. 

Foi também no final da década de 1980 que o modelo de desenvolvimento até então 

adotado no país se viu esgotado, momento em que o Brasil acabava de sair de uma séria 

crise fiscal, período conhecido como década perdida. Inserido em um contexto mundial de 

celebração do chamado “neo-liberalismo”, optou-se pela desregulamentação e abertura da 

economia para o comércio internacional, momento em que o Estado começou a se afastar 

gradualmente da sua função de empresário. 

Editou-se, portanto, a Lei nº 8.158/91, com a intenção de atualizar a legislação 

concorrencial e tornar mais céleres os processos administrativos no âmbito das autoridades 

antitruste. O país, contudo, vivia um período de forte inflação monetária, que distorcia 

profundamente o sistema de preços e comprometia o funcionamento do livre mercado e, 

consequentemente, a aplicação eficiente de uma lei de defesa da concorrência. Não foi 

coincidência, pois, que a edição da Lei nº 8.884/94 confundiu-se com a estabilização 

monetária proporcionada pelo Plano Real, passando a viger no primeiro momento em que 

havia condições para efetiva concorrência e, portanto, razões para a existência de 

mecanismos legais para defendê-la. 

A nova legislação estruturou o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência 

(SBDC), formado (i) pelo CADE, que ganhou o status de autarquia vinculada ao 

Ministério da Justiça; (ii) pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério 

da Fazenda (SEAE); e (iii) pela Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça 

(SDE), que passaram a atuar em um cenário onde a cultura da livre concorrência era ainda 

muito pouco disseminada. 
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Cabe ressaltar que a Lei nº 8.884/94 foi fundada em dois pilares: (i) o controle de 

estruturas, previsto nos arts. 54 e seguintes22; e (ii) a repressão a condutas anticompetitivas, 

prevista nos arts. 20 e 21.23 

Em 30.11.2011, a presidente Dilma Rousseff sancionou, com alguns importantes 

vetos, a Lei nº 12.529/11, que passou por um tumultuado e longo processo legislativo24. 

                                                 
22Art. 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.  

§ 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 eqüitativamente 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. § 2º Também poderão ser considerados legítimos os atos 
previstos neste artigo, desde que atendidas pelo menos três das condições previstas nos incisos do parágrafo 
anterior, quando necessários por motivo preponderantes da economia nacional e do bem comum, e desde que 
não impliquem prejuízo ao consumidor ou usuário final. §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).  
§ 4º Os atos de que trata o caput deverão ser apresentados para exame, previamente ou no prazo máximo de 
quinze dias úteis de sua realização, mediante encaminhamento da respectiva documentação em três vias à 
SDE, que imediatamente enviará uma via ao CADE e outra à Seae.  
§5º A inobservância dos prazos de apresentação previstos no parágrafo anterior será punida com multa 
pecuniária, de valor não inferior a 60.000 (sessenta mil) Ufir nem superior a 6.000.000 (seis milhões) de Ufir 
a ser aplicada pelo CADE, sem prejuízo da abertura de processo administrativo, nos termos do art. 32.  
§6º Após receber o parecer técnico da Seae, que será emitido em até trinta dias, a SDE manifestar-se-á em 
igual prazo, e em seguida encaminhará o processo devidamente instruído ao Plenário do CADE, que 
deliberará no prazo de sessenta dias.  
§7º 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.  
§8º Os prazos estabelecidos nos §§ 6º e 7º ficarão suspensos enquanto não forem apresentados 
esclarecimentos e documentos imprescindíveis à análise do processo, solicitados pelo CADE, SDE ou SPE. 
§9º 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 de sociedade, 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. 
§ 10. As mudanças de controle acionário de companhias abertas e os registros de fusão, sem prejuízo da 
obrigação das partes envolvidas, devem ser comunicados à SDE, pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) e pelo Departamento Nacional de Registro Comercial do Ministério da Indústria, Comércio e 
Turismo (DNRC/MICT), respectivamente, no prazo de cinco dias úteis para, se for o caso, serem 
examinados. 
23Art. 20. 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; IV - exercer de 
forma abusiva posição dominante. Por sua vez, o art. 21 elenca um rol exemplificativo de diversas condutas 
que, caso produzam ao menos potencialmente algum dos quatro efeitos previstos pelo art. 20, serão 
consideradas como infrações à ordem econômica. 
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Com a entrada em vigência em 29.05.2012, essa legislação introduziu diversas e 

importantes inovações normativas e institucionais no antitruste brasileiro. 

A primeira grande alteração foi de cunho institucional. Com efeito, a nova lei 

antitruste reformulou o SBDC, de modo a estabelecer o CADE como uma única autoridade 

concorrencial (ao contrário das três existentes sob a égide da Lei nº 8.884/94) dotada de 

alguns órgãos internos, é saber: 

• Tribunal do CADE: composto por seis Conselheiros e um Presidente, sua principal 

atribuição é julgar os processos de investigações de condutas anticompetitivas e 

atos de concentração. Em suma, realiza as funções do “antigo CADE”.25 

                                                                                                                                                    
24O processo legislativo iniciou-se formalmente com a apresentação do Projeto de Lei nº 3.937/2004. 
25 De acordo com o art. 9º da Lei 12.529/11: 
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; 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. 
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• Superintendência-Geral: órgão que realiza a instrução de investigações de condutas 

anticompetitivas e atos de concentração26, nos moldes do extinto Departamento de 

Proteção e Defesa Econômica da SDE e da SEAE27. 

                                                 
26Cumpre destacar que, em alguns atos de concentração considerados “simples do ponto de vista 
concorrencial”, o Superintendente-Geral tem a competência de aprovar a operação, sendo certo que os 
Conselheiros do CADE podem, por sua vez, avocar o processo para si. 
27De acordo com o art. 13 da Lei nº 12.529/11: 
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;  
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; 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. 



36 
 

• Departamento de Estudos Econômicos: órgão que elabora pareceres econômicos, 

de ofício ou a pedido dos Conselheiros, Presidente do Tribunal ou 

Superintendente.28 

Cumpre destacar, ainda, o papel da Procuradoria do CADE (ProCADE), que, além 

de emitir pareceres não vinculativos nos processos de competência do CADE, representa a 

autarquia perante o Poder Judiciário, além de acompanhar o cumprimento das decisões do 

Tribunal.2930 

Por sua vez, a SEAE, embora não extinta, passou a ter papel limitado à advocacia 

da concorrência, é dizer, atua junto ao governo opinando quanto a iniciativas estatais e 

seus impactos à livre concorrência, bem como elabora denúncias de práticas 

anticompetitivas ao CADE quando vier delas a ter conhecimento.31 

                                                 
28De acordo com o art. 17 da Lei nº 12.529/11, “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”.  
29 De acordo com o art. 15 da Lei nº 12.529/11: 
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. 
30Deve-se destacar, ainda em tempo, a atuação do Ministério Público Federal junto ao CADE. De acordo com 
o art. 20 da Lei nº 12.529/11, “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”.  
31De acordo com o art. 19 da Lei nº 12.529/11: 
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 
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A racionalidade de tal alteração legislativa era reduzir o número de guichês e 

competências sobrepostas no sistema concorrencial pátrio, tornando os procedimentos no 

âmbito do CADE mais céleres e menos custosos32. 

Uma segunda importante mudança diz respeito ao controle de atos de concentração. 

Nesse sentido, a Lei nº 8.884/94 estabelecia um sistema de notificação ex post, por meio do 

qual os agentes econômicos, ao celebrar uma operação que se enquadrasse nos critérios 

legais, deveriam, dentro de 15 dias úteis da assinatura do primeiro documento vinculativo, 

submeter a transação ao crivo das autoridades antitruste. Como consequência, era comum a 

implementação de uma operação antes da análise e aprovação do CADE, o que 

potencialmente poderia gerar problemas caso a aprovação viesse a ser reprovada ou 

aprovada com restrições.33 

Um outro problema advindo dessa sistemática era a falta de definição precisa sobre 

“primeiro documento vinculativo”. Ainda que o CADE tentasse sinalizar um conceito em 

suas decisões, fato é que não havia uma súmula ou regulamentação que estabelecessem 

                                                                                                                                                    
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 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. 
32De acordo com Carvalho (2011, p. 32-33): “A nova lei promove uma completa alteração da estrutura dos 
órgãos do governo responsáveis pela proteção e defesa da concorrência no país. Pelo novo sistema, as 
funções de investigação de casos de conduta, instrução de atos de concentração e decisão final passam a ser 
unificadas em uma só autarquia independente, o CADE. Essa reestruturação procura sanar as deficiências do 
sistema atual em que há sobreposição de tarefas entre três agências distintas: a Secretaria de Direito 
Econômico (SDE) e a Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE) – ambos órgãos encarregados da 
instrução e da análise preliminar dos casos -, e o CADE, autarquia encarregada da decisão final. 
Ainda que o SBDC tenha, nos últimos anos, conseguido avanços com uma melhor divisão de tarefas – a 
SDE, órgão do Ministério da Justiça, tem se encarregado principalmente da investigação de casos de conduta, 
e a SEAE, órgão do Ministério da Fazenda, atua principalmente na instrução de atos de concentração e 
advocacia da concorrência – a consolidação de funções em uma só agência garante a tramitação mais ágil de 
processos, eliminação da sobreposição de tarefas e maior especialização de áreas técnicas. [...] 
A tendência, com isso, é que o CADE passe a funcionar de forma mais eficiente[...]”. 
33Deve-se ponderar, contudo, que (i) a grande maioria das operações notificadas ao CADE sob a égide da Lei 
nº 8.884/94 foi aprovada sem quaisquer restrições; (ii) a grande maioria das operações aprovadas com 
restrição não apresentava grandes riscos à livre concorrência, sendo certo que as restrições, muitas vezes, 
diziam respeito a pequenos ajustes em cláusulas de não concorrência; e (iii) as autoridades antitruste criaram 
um instrumento para minimizar o risco de decisões custosas ou ineficientes do CADE: o Acordo de 
Preservação da Reversibilidade da Operação (APRO), por meio do qual as partes e o CADE acordavam em 
não implementar a operação até sua aprovação. Cumpre destacar, contudo, que a negociação e celebração de 
um APRO não é a medida mais eficiente para endereçar o problema em comento, uma vez que implica custos 
significativos e envolve assimetrias de informação significativas, sendo muito difícil antecipar exatamente 
como evitar que a concretização de uma operação não causará riscos à livre concorrência. 
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uma definição concreta e incontestável, o que ocasionava certa insegurança jurídica nos 

administrados quando da decisão do momento em que se notificaria uma operação. 

Diante disso, a nova lei, aproximando o Brasil à maioria dos países que contam 

com legislações concorrenciais do mundo, estabeleceu um sistema de notificação prévia. 

Ou seja, as transações que se enquadram nos critérios legais devem ser submetidas e 

aprovadas antes de sua implementação. Isso elimina a insegurança jurídica com relação ao 

momento de notificação (que passa a ser qualquer momento antes da concretização do 

negócio), bem como evita o risco de o CADE ter que impor restrições ou reprovar uma 

operação já concretizada3435. 

Ainda com relação ao controle de atos de concentração, a nova lei alterou os 

critérios de notificação, na medida em que (i) positivou os tipos de operações que devem 

ser entendidas como atos de concentração, e (ii) eliminou o critério de 20% de market 

share previsto na antiga lei, inserindo, ainda, uma segunda trava de faturamento – é dizer, 

deve-se analisar os faturamentos de ambas as partes envolvidas no negócio, e não apenas 

de uma, como determinava a Lei nº 8.884/94. 

Nesse sentido, assim preconizam os arts. 88, §§ 1º a 4§, e 90 da Lei nº 12.529/11: 

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  

                                                 
34A respeito do sistema de notificação prévia, assim assevera Carvalho (2011, p. 37): “Conforme tem sido 
destacado nas análises da nova lei, a lei 12.529/2011 faz profundas alterações no controle de estruturas, com 
a introdução do sistema de análise prévia de atos de concentração, há muito recomendado pelas melhores 
práticas internacionais. O Brasil era um dos únicos países do mundo em que, somente após a realização da 
concentração econômica, as empresas estavam obrigadas a pedir a aprovação ao CADE. Tal procedimento, 
realizado a posteriori, era não só ineficiente do ponto de vista econômico como ineficaz na proteção e defesa 
do interesse público”. 
35Obviamente há críticas ao sistema de notificação prévia. Talvez a maior delas refere-se ao potencial risco 
de uma análise morosa por parte da autoridade antitruste, que pode comprometer a eficácia e a própria razão 
de ser do negócio notificado. No entanto, para afastar tal risco, o novo quadro normativo brasileiro estabelece 
prazo máximo de 240 dias (prorrogáveis por mais 60 dias, a pedido das partes envolvidas, e por mais 90 dias, 
mediante decisão fundamentada do Tribunal do CADE, nos termos do art. 88, §9º da Lei nº 12.529/11), 
sendo certo que o descumprimento de tal prazo implica aprovação tácita da operação, nos termos do art.133 
do Regimento Interno do CADE. Além disso, cumpre ressaltar que, conforme divulgado pelo CADE, o 
tempo médio de análise de atos de concentração em 4 meses de vigência da lei foi de apenas 17 dias, o que, 
até o presente momento, tem afastado a preocupação acima mencionada. (CONSELHO ADMINISTRATIVO 
DE DEFESA ECONÔMICA – CADE. Em quatro meses de vigência da nova lei, casos são decididos em 17 
dias. Disponível em: <http://cade.gov.br/Default.aspx?77ca5bae46db30f306330551ed52>. Acesso em: 02 
nov. 2012). 
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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.  

§ 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.  

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.  

 

Os faturamentos indicados no art. 88 foram alterados pela Portaria Interministerial 

dos Ministérios da Justiça e da Fazenda nº 994, de 30.05.2012. Com efeito, assim dispõe 

seu art. 1º: 

Art. 1º Para os efeitos da submissão obrigatória de atos de concentração a 
análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, 
conforme previsto no art. 88 da Lei 12.529 de 30 de novembro de 2011, 
os valores mínimos de faturamento bruto anual ou volume de negócios no 
país passam a ser de: 
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I - R$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais) para a 
hipótese prevista no inciso I do art. 88, da Lei 12.529, de 2011; e 

II - R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais) para a hipótese 
prevista no inciso II do art. 88, da Lei 12.529 de 2011. 

 

Percebe-se, pois, não somente a inserção de uma segunda trava, mas também um 

aumento substancial dos faturamentos a serem observados para obrigatoriedade da 

notificação. Como consequência, espera-se que haja uma redução significativa no número 

de operações notificadas ao CADE, que poderá alocar seus recursos (humanos e materiais) 

de forma mais eficiente, dedicando-se mais a investigações de condutas anticompetitivas e 

à análise de atos de concentração mais complexos e potencialmente danosos à livre 

concorrência36. 

No que se refere ao combate a condutas anticompetitivas, a nova lei trouxe 

importantes (e controversas) alterações nas sanções pecuniárias. O quadro abaixo compara 

os dispositivos legais das Leis nº 8.884/94 e 12.529/11 que tratam do assunto, 

evidenciando as mudanças: 

 

Quadro 1 – Análise das sanções aplicáveis a condutas anticompetitivas de acordo com 
as Leis nº 8.884/94 e 12.529/11 

A quem se aplica 
a multa? 

Lei nº 8.884/94 Lei nº 12.529/11 

Empresa 

Multa de 1% a 30% do valor 
do faturamento bruto no seu 
último exercício, excluídos os 
impostos, a qual nunca será 
inferior à vantagem auferida, 
quando quantificável. 
 

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. 

                                                 
36Nesse sentido, cumpre destacar que a grande maioria dos atos de concentração notificados sob a égide da 
Lei nº 8.884/94 era aprovada sem restrições. Ademais, a maior parte das restrições aplicadas pelo Conselho 
diziam respeito a ajustes em cláusulas de não concorrência. Poucos casos na história do antitruste brasileiro 
foram rejeitados. De acordo com Gonçalves (2011, p. 421), apenas oito atos de concentração foram 
reprovados pelo CADE entre 1994 e 2010: (i) a aquisição de uma divisão da Rockwell do Brasil pela Albarus 
(AC nº 1/94); (ii) a criação da Eterbrás pela Eternit e pela Brasilit (AC nº 6/94); (iii) a aquisição da 
siderúrgica Pains pela Gerdau (AC 16/94); (iv) a criação da Bolsa Brasileira do Álcool e da Brasília Álcool 
por 84 produtores de álcool (AC nº 08012.002315/99 e AC nº 08012.004117/99); (v) a aquisição da 
Chocoloates Garoto pela Nestlé (AC nº 08012.001697/2002); (vi) a aquisição da Saint-Gobain-Vetrotex pela 
Owens Corning (AC nº 08012.001885/2007); (vii) a transferência de ativos entre o Hospital Santa Caridade 
Dr. Astrogildo de Azevedo e a Unimed Santa Maria (AC nº 08012.008853/2008); e (viii) a aquisição da 
Cimentos Tupi pela Polimix (AC nº 08012.002467/2008). 
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Administrador 
direta ou 

indiretamente 
responsável pela 

infração 

Multa de 10% a 50% do 
valor daquela aplicável à 
empresa. 

Multa de 1% a 20% daquela 
aplicada à empresa, quando 
comprovada a sua culpa ou dolo. 

Demais pessoas 
físicas ou jurídicas 
de direito público 

ou privado 

Multa de 6 mil a 6 milhões 
de Unidades Fiscais de 
Referência (Ufir). 

Multa de R$ 50 mil a R$ 2 bilhões. 
 

Fonte: Elaboração própria a partir das Leis nº 12.529/11 e 8.884/94. 

 

Observa-se, pois, que os percentuais para cálculo das multas aplicáveis às empresas 

e aos administradores direta ou indiretamente responsáveis pela infração foram reduzidos. 

Além disso, a nova lei determina que a multa para a empresa deverá ser calculada com 

base em seu faturamento “no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a infração”, 

conceito que não se confunde com mercado relevante, tendo sido regulamentado pelo 

CADE mediante a expedição da Resolução nº 3, de 29.05.2012, que traz uma lista de 

ramos de atividade empresarial. 

Por fim, o quadro acima indica uma outra importante alteração: trata-se da previsão 

de que os administradores direta ou indiretamente responsáveis pela infração somente 

serão multados caso se comprove sua culpa ou dolo37. 

Há inúmeras outras alterações promovidas pela Lei nº 12.529/11, tais como (i) 

mudanças substanciais das regras procedimentais aplicáveis às investigações de condutas 

anticompetitivas, e (ii) substituição do Termo de Compromisso de Desempenho (TCD) 

pelo Acordo em Controle de Concentrações. No entanto, por não fazerem parte do objeto 

de estudo, não serão aqui analisados mais detidamente. 

                                                 
37De acordo com Cordovil (2011, p. 124-127), tal alteração acabou refletindo uma prática em certa medida já 
adotada pelo CADE – e confirmada pelo Poder Judiciário: “Quarta alteração a ser destacada é a necessidade 
de comprovação de culpa ou dolo para a aplicação da multa em relação ao administrador. [...] Embora nova 
em legislação, a disposição já era observada na prática, mesmo que de maneira implícita. Já é procedimento 
observado, em quase todas as condenações recentes do CADE, a individualização da conduta das pessoas 
físicas e a descrição pormenorizada dos atos praticados. Embora as decisões não mencionem a culpa ou dolo, 
até mesmo por falta da necessidade em previsão legal, de certa forma já esclarecem a presença de pelo menos 
um destes elementos. 
Em decisão recente, o Poder Judiciário anulou a decisão do CADE naquele que ficou conhecido como o 
alegado cartel dos genéricos, por entender eu não havia sido comprovada a efetiva participação das empresas 
(por suas pessoas físicas) na reunião do alegado conluio. [...] 
A decisão mostra que uma decisão justa não pode se furtar à análise da conduta de cada indivíduo, de cada 
empresa, demonstrando sua efetiva participação e contribuição, mesmo que potencial, à produção de efeitos 
anticompetitivos. Tal necessidade de individualização foi, agora, pacificada pela Lei 12.529/2011, que vai 
mais adiante relatando a importância do reconhecimento da culpa ou dolo, ou seja, da responsabilidade 
subjetiva do agente”. 
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O quadro abaixo sintetiza a evolução legislativa do Direito Concorrencial no Brasil: 

 

Quadro 2 – Síntese da evolução legislativa antitruste no Brasil 
Base 

Constitucional Legislação Ementa Observações 

CF/37 

Decreto-Lei 
869/38 

Define os crimes contra a 
economia popular, sua guarda e 
seu emprego. 

Nasce para reprimir 
o abuso de poder 
econômico e 
proteger o interesse 
do consumidor. 

Decreto-Lei 
7.666/45 

Dispõe sobre os atos contrários à 
ordem econômica. 

Cria a Comissão 
Administrativa de 
Defesa Econômica 

CF/46 

Lei 1.521/51 
Altera os dispositivos legais sobre 
crimes contra a economia popular. 

Contém dispositivos 
antitruste. 

Lei 1.522/51 
Regula a repressão ao abuso do 
poder econômico. 

Nomeia a Comissão 
Federal de 
Abastecimento e 
Preços (Cofap) como 
autoridade 
responsável pelo 
enforcement da lei. 

Lei 4.137/62 
Regula a repressão ao abuso do 
poder econômico. 

Cria o Conselho 
Administrativo de 
Defesa Econômica. 

CF/88 

Lei 8.158/91 
Institui as normas para a defesa da 
concorrência e dá outras 
providencias. 

Tentativa de 
racionalizar o 
Sistema Brasileiro 
de Defesa da 
Concorrência, 
modernizando a 
legislação antitruste 
nacional. 

Lei 8.884/94 

Transforma o CADE em autarquia 
federal, dispõe sobre a prevenção 
e repressão às infrações contra a 
ordem econômica. 

Estrutura o Sistema 
Brasileiro de Defesa 
da Concorrência. 

Lei 
12.529/11 

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 

Introduz 
significativas 
alterações 
substantivas, 
procedimentais e 
estruturais na 
política antitruste 
nacional. 
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11 de junho de 1994, e a Lei no 
9.781, de 19 de janeiro de 1999; e 
dá outras providências. 

Fonte: Adaptação a partir de Pinheiro e Saddi (2005, p. 383-384) 
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CAPÍTULO 2. AS CRISES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS 

 

1. Definições e crises como fenômeno recorrente no sistema capitalista 

 

Primeiramente, cumpre ressaltar que o termo “crise” deve ser entendido como 

crises econômicas e financeiras, não se tratando aqui de crises políticas, guerras, 

ambientais ou de outra natureza. Nesse sentido, destaca-se que não existe um conceito 

universalmente aceito de crise. Com efeito, a doutrina analisada menciona significados que 

variam de acordo com o propósito de cada autor estudado. 

A título exemplificativo Mello e Spolador (2010, p. 53) adotam, para os propósitos 

de seu trabalho, a seguinte definição: “efeitos advindos do estouro de uma bolha conjugada 

com mania e que trazem sérias consequências macroeconômicas”. 

Nota-se, pois, a existência de alguns elementos na definição acima transcrita. O 

primeiro deles é “bolha”, que pode ser entendido como um movimento de desvio nos 

preços de determinado ativo que não possa ser explicado em termos de seus fundamentos 

econômicos38. Ademais, há a ideia intrínseca de que a bolha certamente estourará em 

algum momento.39 

Outro elemento presente na definição ora em tela é “manias”, definido pelos 

autores como “padrão alucinado de compra, associado, em geral, com um aumento nos 

preços acompanhado por um crescimento no volume de negócios. As pessoas estão ávidas 

por comprar antes que os preços aumentem ainda mais”. (MELLO; SPOLADOR, 2010, p. 

54). 

                                                 
38De acordo com Posner (2009, p. 10-11): “A bubble is a steep rise in the value of some class of assets that 
cannot be explained by a change in any of the economic fundamentals that determine value, such as 
increased demand due to the growth in population or to improvements in product quality. But often a bubble 
is generated by a belief that turns out to be mistaken that fundamentals are changing – that a market, or 
maybe the entire economy, is entering a new era of growth, for example, because of technological advances. 
Indeed that is probably the main cause of bubbles”. 
Tradução livre: “Uma bolha é um acentuado aumento no valor de alguns ativos que não pode ser explicado 
por uma mudança nos fundamentos econômicos que determinam o valor, tais como aumento da demanda em 
razão do crescimento da população ou melhorias na qualidade do produto. Mas, geralmente, uma bolha é 
gerada pela crença, que eventualmente se mostra errônea, de que os fundamentos estão mudando – que um 
mercado, ou talvez toda a economia, está entrando em uma nova era de crescimento, por exemplo, em razão 
de avanços tecnológicos. De fato, essa é provavelmente a principal causa das bolhas”.  
39Conforme Kindleberger e Aliber (2009, p. 1), “as bolhas sempre estouram; por definição, a bolha envolve 
um padrão não sustentável de mudanças de preços ou fluxos de caixa”. 
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Por fim, a definição menciona a deterioração das condições macroeconômicas, sem, 

contudo, especificar de quais condições está se tratando. A título exemplificativo, tais 

condições podem se referir à queda do Produto Interno Bruto (PIB), aumento do 

desemprego, elevação das taxas de juros e redução do nível de empréstimos e de 

investimentos. 

Por sua vez, Kokkoris e Olivares-Caminal (2010, p. 74) aduzem que as crises 

possuem quatro componentes: (i) intensa dificuldade, (ii) turning point, (iii) emergência e 

(iv) tomada de decisões. A depender do tipo de crise com o qual se está lidando, tais 

componentes poderão variar. 

Posner (2009), após ressaltar que não há definição universalmente aceita do termo, 

propõe a seguinte definição:  

There is no widely agreed definition of the word, but I would define it as 
a steep reduction in output that causes or threatens to cause deflation and 
creates widespread public anxiety and, among the political and economic 
elites, a sense of crisis that evokes extremely costly efforts at 
remediation. 40 

 

Faz-se importante, ainda, tecer algumas considerações acerca da distinção entre 

crise econômica e crise financeira. Segundo Kokkoris e Olivares-Caminal (2010, p. 79), 

apesar de tais termos serem utilizados muitas vezes como sinônimos, eles se referem, 

tecnicamente, a fenômenos distintos. De fato, os autores aduzem que a palavra ‘financeira’ 

refere-se ao gerenciamento de grandes quantidades de dinheiro, pelo que crise financeira’ 

seria aquela situação em que o gerenciamento de recursos monetários torna-se 

comprometido. 

Em outras palavras, crises financeiras são situações em que a intermediação de 

recursos monetários, função desempenhada pelos bancos, encontra-se dificultada ou 

praticamente inexistente. Nas palavras dos autores: 

When financial intermediation is disturbed, the financial crisis becomes 
evident. When banks, the financial intermediaries, become insolvent or 
nearly so, they are less able to perform their intermediary function. 
Individuals may not recover all their savings and financial constraints 
increase, preventing firms and individuals from borrowing: a credit 
crunch has developed. This can lead to a disruption of the management of 

                                                 
40 Tradução livre: “Não há uma definição universalmente aceita do termo, mas eu o definiria como uma 
acentuada redução na oferta que causa ou ameaça a causar deflação e cria ansiedade pública generalizada e, 
entre a elite política e econômica, um sentimento de crise que exige esforços extremamente custosos a título 
de remédio”. 
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money and monetary resources and to events such as bank runs, stock 
Market crashes and/or bursting of speculative bubbles. The government 
has to choose how to react, for instance by bailing out a bank to avert its 
being declared insolvent41. (KOKKORIS; OLIVARES-CAMINAL, 
2010, p. 80) 

 

De acordo com Eichengreen e Portes (1987, p. 1-2): 

A financial crisis is a disturbance to financial markets, associated 
typically with falling asset prices and insolvency among debtors and 
intermediaries, which ramifies through the financial system, disrupting 
the market's capacity to allocate capital within the economy. In an 
international financial crisis, disturbances spill over national borders, 
disrupting the market's capacity to allocate capital internationally42. 

 

Ainda em tempo, Mello e Spolador (2010) apresentam sete modelos que descrevem 

os principais estágios de uma crise financeira. Suas ponderações foram sistematizadas no 

quadro abaixo: 

 

Quadro 3 – Os sete modelos de crises 

Modelo de 
Galbraith 

• Ideia de que há algo novo no mundo é a base de 
movimentos especulativos. 

• Elemento de orgulho quando da descoberta de um novo 
instrumento financeiro ou oportunidade de investimento 
altamente recompensadora. 

• Em regra, operações financeiras não se prestam à 
inovação. 

• Invenções financeiras envolvem criação de instrumentos 
de débito. 

• Inovações financeiras envolvem endividamento 
alavancado. 

• O inevitável colapso é acompanhado de momento de 
raiva, recriminações e busca por culpados. 

                                                 
41 Tradução livre: “Quando a intermediação financeira é perturbada, a crise financeira torna-se evidente. 
Quando os bancos, os intermediadores financeiros, tornam-se insolventes (ou perto disso), eles passam a ser 
menos capazes de desempenhar sua função de intermediação. Os indivíduos podem não conseguir recuperar 
toda sua poupança e restrições financeiras aumentam, dificultando a tomada de empréstimo por empresas e 
indivíduos: uma quebra do crédito se desenvolve. Isso pode levar a um rompimento do gerenciamento de 
dinheiro e de recursos monetários, bem como a eventos como corridas bancárias, quebras de bolsas de 
valores e/ou estouro de bolhas especulativas. O governo, então, deve escolher como reagir – a título 
exemplificativo, auxiliando bancos para evitar sua insolvência”. 
42 Tradução livre: “Uma crise financeira é uma perturbação de mercados financeiros tipicamente associada à 
queda dos preços de ativos e insolvência de devedores e intermediadores, que ramifica-se pelo sistema 
financeiro, rompendo a capacidade do mercado de alocar capital na economia. Em uma crise financeira 
internacional, perturbações transbordam as fronteiras nacionais, comprometendo a capacidade de mercados 
de alocarem capital em âmbito internacional”. 
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Modelo de Minsky 

• Existência de instabilidade que leva a economia a passar 
por booms especulativos. 

• Preocupação com o comportamento dos agentes 
econômicos durante os períodos de euforia. 

• Argumentação de que processos que geram fragilidade 
financeira são naturais ou endógenos ao sistema. 

• Discordância de análises econômicas mais convencionais 
– tranquilidade acaba por estimular comportamentos 
inovadores e de maior risco, que levam à instabilidade. 

• Oferta de crédito apresenta comportamento pró-cíclico. 
• Durante fase de expansão da economia, investidores ficam 

mais otimistas sobre o futuro e revisam suas estimativas 
de lucro, enquanto bancos tendem a diminuir sua 
avaliação de risco de crédito e sua aversão ao risco. 

• Argumento de que quando economia reduz ou contrai o 
ritmo de suas atividades, os investidores tornam-se mais 
pessimistas e cuidadosos. 

Modelo de 
Kindleberger 

• Acontecimentos que levam a uma crise começam com um 
desordenamento (e.g., choque exógeno, exterior ao 
sistema macroeconômico). 

• A natureza do desordenamento varia de um boom 
especulativo para outro. 

• Desordenamento alterará o quadro econômico se for 
suficientemente amplo e difuso. 

• Caso o desordenamento aumente as oportunidades de 
ganho sobre as perdas, os investimentos e produção 
recuperam-se e abrem espaço para novo boom. 

• O boom é alimentado por expansão do crédito. 
• Ciclo crescente de especulação (euforia), gerado pelo 

anseio de especular e alavancado pelo crédito em 
abundância. 

• Excesso de negociações. 
• Criação de manias ou bolhas. 
• Tendência de aumento das taxas de juros, velocidade de 

circulação e preços. Em determinado estágio, alguns 
agentes mais informados começam a vender seus títulos e 
realizar lucro. Pode haver hesitação e saída do mercado, 
fazendo com que os preços comecem a se nivelar, 
podendo gerar período de dificuldades financeiras. 

• Desenvolve-se uma consciência por parte de segmento da 
comunidade especulativa sobre perigo de corrida pela 
liquidez, quando especuladores iniciam um movimento de 
retirada do mercado. 

• Corrida pela liquidez pode vir a ser algo como o estouro 
de uma boiada. 

• Sinal específico da crise pode ser a falência de um banco 
ou empresa, revelação de fraude ou desfalque. 

• Reação violenta e descrédito podem aprofundar-se a 
ponto de levar a população ao pânico. 
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Modelo de 
Chancellor 

• O ato da especulação financeira é fundamentado pela 
propensão para o escambo e pela troca, bem como pela 
inclinação para tentar adivinhar o futuro, todos atributos 
da natureza humana. 

• As sociedades econômicas desenvolveram instrumentos e 
instituições que permitem a especulação econômica (e.g., 
bolsas de valores). 

• O ambiente em que o especulador atua não é 
caracterizado por ajustes racionais de preços. 

• O mercado cria bolhas e manias de investimento. 
• Não há um mercado eficiente ou racional. 
• Especulação desenfreada causa a quebra dos mercados. 

Modelo de Cooper 

• Sistema financeiro não opera de acordo com as 
postulações da Hipótese de Eficiência do Mercado. 

• Rejeição da ideia de que apenas choques adversos de 
origem externa desviam o mercado de seu estado ótimo de 
equilíbrio. Do contrário, há forças endógenas que podem 
desequilibrar o sistema. 

• Duas forcas internas desestabilizadoras geradas pelo 
sistema financeiro: (i) insuficiência da oferta como 
estimuladora da demanda no mercado de ativos, e (ii) 
variação dos preços desses ativos como incremento ao 
estímulo da demanda por ativos. Tais forças provocam 
ondas de expansão de crédito e inflação, seguidas por 
ondas de contração de crédito e deflação. 

• Sistema financeiro é inerentemente instável, o que requer 
que os bancos centrais sejam pró-ativos na gestão do 
processo de criação de crédito. 

Modelo de 
Hoffman-Vinay-
Rosenthal (HVR) 

• Crises financeiras são inevitáveis, sendo também 
importantes porque geralmente representam uma ruptura 
na evolução dos mercados financeiros e na trajetória de 
crescimento econômico. 

• Inovação financeira e mudança institucional são 
inseparáveis das crises. 

• Questão central é a determinação de como as crises 
financeiras afetam e são afetadas pelo desenvolvimento 
das instituições financeiras. 

• Manifestação da crise financeira ocorre quando contratos 
financeiros deixam de ser honrados. 

• Deflagração das crises financeiras ocorre por choques 
atribuídos a súbitas mudanças nos valores ou nas rendas 
líquidas geradas por ativos financeiros. 

• Instituições podem evitar que os choques se transformem 
em crises mais prolongadas. 

• Maiores causas das crises: (i) comportamento predatório 
do governo (calotes, inadimplências e mudanças súbitas 
das regras do jogo); e (ii) problemas advindos da 
assimetria de informações que perturbam as transações 
financeiras (e.g., contabilidade enganosa e insider 
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trading). 

Modelo da Escola 
de Princeton 

• Investidores negociam ações com uma flutuação limitada 
devido a restrições internas postas por sua psicologia e 
atitudes (grau de otimismo). 

• Bolhas surgem na medida em que o aumento dos preços 
ultrapassa as crenças otimistas quanto ao mercado, e os 
investidores antecipam as opções de revendê-las para 
compradores que se mostram ainda mais otimistas. Podem 
surgir também quando investidores mostram diferentes 
avaliações acerca do significado de uma inovação. 

• O tamanho das bolhas depende da flutuação. 
• O turnover e a volatilidade diminuem na medida em que 

caem as flutuações de preços e os próprios preços. 
• Aumento dos investimentos alimenta a bolha, e os preços 

vão cada vez mais se distanciando de seus fundamentos 
econômicos até que, para muitos investidores, os preços 
se afastam do limite superior de sua ‘faixa interna de 
conforto’ sobre uma razoável flutuação de preços daquela 
ação. Consequentemente, aumenta o número de céticos e 
pessimistas, vira-se a relação de forças e a bolha estoura. 

Fonte: elaboração própria a partir de Mello e Spolador (2010, p. 41-52) 

 

Por sua vez, crises econômicas se diferenciam na medida em que o fenômeno 

ocorre no âmbito da economia real, i.e., no âmbito da produção e consumo de bens, 

investimentos produtivos etc. Segundo Kokkoris, Olivares Caminal (2010): 

An economic crisis arises when the four above-mentioned components of 
a crisis (intense difficulty and emergency, decision-making, turning 
point) disturb the state of affairs of a country in terms of (1) production 
and consumption of goods and services, and (2) the supply of money43. 

 

Nesse sentido, fato é que, apesar de tecnicamente distintos, os termos referem-se a 

situações semelhantes, sendo certo que a principal diferença é o âmbito em que o 

fenômeno ocorre, i.e., no mercado financeiro ou na economia real. Ademais, certo é que 

crises financeiras podem levar (e certamente levam em várias ocasiões) ao surgimento de 

uma crise econômica, na medida em que o comprometimento do gerenciamento de 

recursos monetários pode trazer consequências desastrosas para a economia real, afetando 

o consumo e o investimento, por exemplo, pela falta de crédito disponível, ou até mesmo 

pela falta de confiança e pelo elevado pessimismo da população com relação ao futuro.  

                                                 
43 Tradução livre: “Uma crise econômica surge quando os quatro componentes de uma crise acima 
mencionados (intensa dificuldade, turning point, emergência e tomada de decisões) perturba a economia de 
um país em termos de (i) produção e consumo de bens e serviços, e (ii) oferta de dinheiro”. 
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Foi o que ocorreu, por exemplo, na Crise de 1929, que, apesar de ter se mostrado 

inicialmente como uma crise financeira, gerou uma grave depressão na economia real 

americana durante a década de 1930. Isso parece ter ocorrido também na recente crise de 

2007/08, que se iniciou como uma crise no mercado imobiliário americano, mas que 

rapidamente se espalhou pela economia real, implicando elevação do desemprego, redução 

do consumo e queda dos investimentos produtivos. 

Feitas tais considerações, deve-se ponderar que, ainda que diversas vertentes das 

Ciências Econômicas tentem mostrar causas diferentes para as crises, fato é que elas 

devem ser vistas como um fenômeno no mínimo recorrente no capitalismo44. Nesse 

sentido, argumenta Stiglitz (2010, pp. 12 e 13):  

Markets on their own evidently fail – and fail very frequently. There 
are many reasons for these failures, but two are particularly germane to 
the financial sector: agency – in today’s world scores of people are 
handling money and making decisions on behalf of (that is, as agents of) 
others – and increased importance of externalities.45  

 

Da mesma forma, Kindleberger e Aliber (2009) mostram que a história do 

capitalismo é permeada pela ocorrência de inúmeras crises, tendo identificado 

aproximadamente 50 crises financeiras entre 1618 e 1998 (sem contar, portanto, a bolha 

tecnológica nos Estados Unidos no final da década de 1990 e a crise do subprime no final 

dos anos 2000). Ademais, os autores chegam a sugerir, inclusive, um padrão de 

desenvolvimento de tais fenômenos: 

A história monetária dos últimos quatrocentos anos tem sido repleta de 
crises financeiras. O padrão era que o otimismo do investidor crescia 
com a expansão das economias, a taxa de difusão do crédito 
aumentava e o crescimento econômico se acelerava. Um número cada 

                                                 
44 Há autores que sugerem que as crises são um fenômeno intrínseco ao sistema capitalista, como Karl Marx, 
para quem o capitalismo é caracterizado por contradições intrínsecas tão fortes que geram, de tempos em 
tempos, crises econômicas inevitáveis . Nesse sentido, vide Marx (1988), Amaral e Carcanholo (2009), Hunt 
(2007) e Almeida (2009). Por sua vez, John Maynard Keynes ressalta que as crises econômicas são cíclicas, 
caracterizadas pela passagem de uma fase ascendente para outra descendente de forma violenta e repentina, 
enquanto a próxima fase ascendente não é observada tão repentinamente. Os problemas ocorrem, 
basicamente, quando, por algum motivo, as expectativas dos agentes econômicos quanto ao futuro se 
frustram, instalando-se um pessimismo generalizado que faz a Eficiência Marginal do Capital cair. Por 
consequência, observa-se uma forte retração dos investimentos (que causa uma redução da produção e um 
aumento do desemprego), além de um forte aumento da preferência por liquidez, que fará com que as taxas 
de juro aumentem significativamente. Nesse sentido, vide Keynes (1982), Hunt (2007) e Amaral e 
Carcanholo (2009). 
45 Tradução livre: “Mercados, por si só, evidentemente falham – e falham com muita frequência. Há muitas 
razões para tais falhas, mas duas parecem ser peculiares ao sistema financeiro: agência – atualmente pessoas 
tomam decisões em nome de outros (ou seja, atuam como agentes) -, e a importância crescente de 
externalidades”. 
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vez maior de indivíduos começava a investir para obter ganhos de 
capital de curto prazo ao invés de retornos associados a 
produtividade dos ativos que estavam adquirindo. O aumento no 
suprimento de crédito e as perspectivas econômicas mais dinâmicas 
conduziam geralmente a booms econômicos conforme os gastos com 
investimentos subiam, em resposta as previsões mais otimistas e a 
maior disponibilidade de crédito, e os gastos das famílias 
aumentavam com a elevação da riqueza pessoal. (KINDLEBERGER; 
ALIBER, 2009, p. 315, grifos nossos) 

 

2. Análise das duas maiores crises do sistema capitalista 

 

Tendo sido registrado que as crises econômicas são, no mínimo, um fenômeno 

recorrente no sistema capitalista, cabe averiguar, antes de adentrar ao escopo específico do 

presente trabalho, algumas crises históricas que chegaram a desafiar o capitalismo. 

Nesse sentido, apesar da existência de diversas crises ao longo dos séculos XIX a 

XXI, é possível apontar algumas cuja importância foi maior, tendo em vista os grandes 

impactos globais e seus nefastos efeitos para a economia. Apenas essas serão o foco desta 

dissertação, tendo em vista que, ao desafiarem as bases do sistema capitalista, podem 

requerer a atenção maior por parte do Estado, que pode vir a escolher determinados 

mecanismos não tradicionais de combate a depressões, tais como alterações no 

enforcement antitruste. 

Baseando-se em tais diretrizes, escolheu-se tratar da: (i) crise de 1929 (ou Grande 

Depressão), que assolou os Estados Unidos e posteriormente o mundo; e (ii) recente crise 

financeira global (crise do sub-prime).46 

 

2.1. A Crise de 1929 

 

A Crise de 1929 desencadeou a primeira grande e profunda depressão da história do 

capitalismo. Ainda que se observem outros períodos em que as condições econômicas de 

                                                 
46Não se pretende, com isso, minimizar os impactos que outras crises aqui não tratadas tiveram. É inegável 
que as crise da Ásia (final dos anos 1990) ou da Argentina (final da década de 1990 e início da década de 
2000) geraram abalos significativos para as economias regionais afetadas e, em menor escala, para a 
economia mundial. No entanto, seus impactos não podem ser comparados com aqueles trazidos pelas duas 
crises selecionadas para um estudo mais aprofundado, que representaram verdadeiras ameaças ao 
funcionamento do sistema capitalista de produção. 
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um país se deterioraram gravemente47, fato é que se trata da primeira vez que as próprias 

bases e fundamentos do sistema capitalista de produção foram questionadas. 

Para compreender suas causas, é necessário tecer algumas considerações com 

relação à economia internacional após a I Guerra Mundial, bem como à situação da 

economia americana durante a década de 1920.48  

De todo modo, cumpre destacar que talvez o principal efeito econômico da I Guerra 

Mundial tenha sido a destruição da Europa e o fortalecimento dos Estados Unidos, que se 

consagraram como a maior economia mundial. De acordo com Hobsbawm (1995, p. 101), 

“a guerra não apenas reforçou sua posição como maior produtor industrial do mundo, 

como o transformou no maior credor do mundo”. De fato, os Estados Unidos investiram 

largamente, mediante concessão de empréstimos, na reconstrução do continente europeu, 

então devastado pela guerra e pelas severas medidas impostas pelos vencedores no âmbito 

do Tratado do Tratado de Versalhes49. 

                                                 
47A título exemplificativo, pode-se citar a crise da década de 1890, que se iniciou a partir de uma quebra do 
mercado acionário, logo após um período de elevação contínua dos preços das ações. Conforme ensinam 
Akerlof e Shiller (2009, p. 60), o gatilho da depressão que se instaurou posteriormente, causando, dentre 
outros efeitos, elevação do desemprego, foi uma corrida desenfreada aos bancos, por meio da qual a 
população buscava liquidez, o que comprometeu toda a viabilidade do sistema financeiro de então. De todo 
modo, é frequentemente mencionado pela melhor doutrina que os efeitos de tal crise não foram tão relevantes 
como os da crise de 1929. 
Nesse sentido, ensina Hunt (2005, p. 428-429) que as três primeiras décadas do século XX foram marcadas 
por vários ciclos econômicos no capitalismo mundial. No entanto, as fases de depressão de tais ciclos haviam 
sido relativamente amenas e, em geral, essas foram décadas prósperas para a maioria dos países capitalistas. 
Tal era, contudo, foi interrompida na década de 1930: nos Estados Unidos, foram registradas mais de 85 mil 
falências de empresas somente entre 1929 e 1932. Ainda nesse período, mais de cinco mil bancos 
suspenderam suas operações; o valor das ações negociados na Bolsa de Nova York caiu de US$ 87 bilhões 
para US$ 19 bilhões; 12 milhões de trabalhadores perderam o emprego e um quarto da população americana 
ficou sem meios de sustento; a renda agrícola caiu mais da metade e a produção da indústria de 
transformação caiu quase 50%. (HUNT, 2005, p. 429). 
Da mesma forma, assim argumenta Hobsbawm (1995, p. 92): “No passado, ondas e ciclos, longos, médios e 
curtos, tinham sido aceitos por homens de negócios e economistas mais ou menos como os fazendeiros 
aceitam o clima, que também tem seus altos e baixos. Nada se podia fazer a respeito: criavam oportunidades 
ou problemas, podiam trazer a prosperidade ou a bancarrota a indivíduos ou indústrias, mas só os socialistas 
que, como Karl Marx, acreditavam que o ciclo fazia parte de um processo pelo qual o capitalismo gerava o 
que acabariam por se revelar contradições internas insuperáveis, achavam que elas punham em risco a 
existência do sistema econômico como tal. Esperava-se que a economia mundial continuasse crescendo e 
avançando, como havia claramente feito, com exceção das súbitas e breves catástrofes das depressões 
cíclicas, por mais de um século. O que parecia ser novo na recente situação era que, provavelmente pela 
primeira e até ali única vez na história do capitalismo, suas flutuações apresentavam perigo para o sistema. E 
mais: em importantes aspectos, a curva secular de subida parecia interromper-se”. 
Para uma avaliação completa da história das crises financeiras, vide Kindleberger e Alide (2009). 
48 Ressalva-se, contudo, que não será conduzido um estudo aprofundado quanto às origens e consequências 
do primeiro grande conflito mundial, sendo certo que tais análises são abundantes na doutrina  e não fazem 
parte do objeto do presente trabalho. 
49Com efeito, ao analisar as disposições do Tratado de Versalhes, John Maynard Keynes faz duras críticas às 
medidas impostas à Alemanha, considerada a responsável pela guerra. De acordo com o economista, tais 
medidas dificultariam a recuperação do país e, mais ainda, poderiam comprometer o próprio equilíbrio 
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Como resultado, a economia americana encontrava-se próspera no início da década 

de 1920, período conhecido como Golden Twenties ou Roaring Twenties. Segundo 

Rezende (2008, p. 202-203): 

As razões que permitiram esse notável crescimento podem ser 
encontradas na taxa de acumulação de capital e investimentos – cerca de 
20% do PNB durante 1919 a 1929 – e no crescimento demográfico, da 
ordem de 106 para 123 milhões de habitantes no mesmo período, embora 
a imigração tenha sido severamente limitada pelas leis de 1921 e 1924 
principalmente pelo temor da penetração ideológica socialista. E também, 
substantivamente, na enorme expansão do crédito: dada a disponibilidade 
de capitais, as compras a crédito tornaram-se ao mesmo tempo 
respeitáveis e familiares a todos. Comparados à Europa, os Estados 
Unidos haviam se tornado o paraíso. Seu crescimento interno foi 
acompanhado pelo reforço de sua posição hegemônica mundial, sendo 
em 1926-1929, responsáveis por 42,2% da produção mundial de 
industrializados, primeiros produtores mundiais de carvão, eletricidade, 
petróleo, aço e ferro fundido, metais não-ferrosos e fibras têxteis 
artificiais, e acumulando seguidos superávits em seus balanços de 
pagamentos, devido a sua condição de primeiro exportador mundial. 

 

Havia, de fato, um otimismo exacerbado. Galbraith (2010, p. 21) reproduz a última 

mensagem enviada pelo então Presidente dos Estados Unidos Calvin Coolidge sobre o 

estado da União ao Congresso americano, em 24 de dezembro de 1928: 

Nenhum Congresso dos Estados Unidos já convocado, examinando o 
estado da União, encontrou uma perspectiva mais agradável do que a 
apresentada neste momento. No cenário nacional reinam a 
tranquilidade e a satisfação... e o registro mais alto de anos de 
prosperidade. No cenário internacional reinam a paz e a boa vontade 
provenientes de uma compreensão mútua. (grifos nossos) 

 

Ademais, ainda segundo o autor, a década de 1920 revelou um aspecto da 

população americana que seria fundamental para a ocorrência da crise: o desejo de 

                                                                                                                                                    
econômico mundial (KEYNES, 2002). Ainda sobre o assunto, assim assevera Hobsbawm (1995, p. 93) sobre 
as medidas de reparação impostas à Alemanha e o inevitável impacto que teriam sobre o alastramento da 
Crise de 1929 à Europa: “Na verdade, obrigaram a Alemanha a recorrer a pesados empréstimos, de forma 
que as reparações que foram pagas vieram dos empréstimos maciços (americanos). Para seus rivais de 
meados da década de 1920, isso parecia ter a vantagem extra de fazer a Alemanha incorrer em profunda 
dívida, em vez de expandir suas exportações para equilibrar sua balança externa. E de fato as importações 
alemãs subiram às alturas. Contudo, todo o arranjo, como já vimos, deixou tanto a Alemanha quanto a 
Europa extremamente sensíveis ao declínio dos empréstimos americanos, que começou mesmo antes da crise 
e a suspensão completa de empréstimos americanos após a crise de Wall Street em 1929. Todo o castelo de 
cartas de reparações desmoronou durante a Depressão. A essa altura, o fim dos pagamentos não teve efeitos 
positivos sobre a Alemanha ou a economia mundial, porque esta tinha desabado como sistema integrado, o 
mesmo acontecendo, em 1931-3, com todos os acordos para pagamentos internacionais”. 
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enriquecimento rápido e sem esforços, sendo que a primeira manifestação de tal aspecto 

ocorreu por meio da bolha imobiliária na Flórida.50 

O otimismo com relação à economia, que, aparentemente ia muito bem, aliado ao 

desejo de enriquecimento rápido, levaram à criação de uma bolha especulativa que inflou 

significativamente os preços das ações transacionadas nas bolsas de valores dos Estados 

Unidos. Segundo Galbraith (2010, p. 26), é difícil especificar quando o boom do mercado 

acionário efetivamente se iniciou, sobretudo porque no início da década a economia ia 

bem. Com efeito, “houve razões sólidas pelas quais, durante esses anos, os preços das 

ações se elevaram. Ganhos empresariais eram bons e crescentes. As perspectivas pareciam 

benignas”. 

No entanto, na medida em que os anos passavam, o aumento dos preços das ações 

não parecia mais refletir as condições da economia real, ganhando contornos de uma 

verdadeira bolha especulativa alimentada pela ilusão do enriquecimento rápido e de 

histórias de investidores bem-sucedidos. Sobre o assunto, assim ponderam Akerlof e 

Shiller (2009, p. 66): 

That is what it appeared to happen in the 1920s. Many people really 
believed that investing genius was behind their success, even though it 
should have been plain that ‘the market did it’. Stories of brilliant 
investors were readily believed.51  

 

Com efeito, histórias de investimentos bem-sucedidos alastravam-se pelo país, 

fazendo com que cada vez mais americanos alocassem seus recursos no mercado acionário, 

que mostrava-se promissor por meio de valores sempre crescentes dos títulos 

transacionados (nesse sentido, vide gráficos 1 e 2 abaixo, que mostram a tendência de 

aumento nos valores das ações transacionadas nos Estados Unidos durante a década de 

1920). 

                                                 
50Trata-se de grande boom no mercado imobiliário de Miami nos anos 1920. Segundo Galbraith (2010, p. 25-
26): “O boom da Flórida foi a primeira indicação da atmosfera da década de 1920, e a convicção de que Deus 
pretendia que a classe média americana ficasse rica. Mas que essa atmosfera tenha sobrevivido ao colapso na 
Flórida é ainda mais notável. Compreendia-se amplamente que a situação desandara na Flórida. Embora o 
número de especuladores fosse certamente pequeno se comparado a sua posterior participação no mercado de 
ações, em quase todas as comunidades havia um homem conhecido por ter levado prejuízo à Flórida. Por um 
século após o colapso da South Sea Bubble [trata-se de uma bolha especulativa na Europa envolvendo as 
ações da South Sea Company no século XVIII], os ingleses contemplavam as mais conceituadas sociedades 
acionárias com alguma suspeita. Mesmo quanto o boom da Flórida sofreu um colapso, a fé dos americanos 
no enriquecimento rápido e sem esforço no mercado de ações tornava-se a cada dia mais evidente”.  
51 Tradução livre: “Isso é o que parece ter acontecido nos anos 1920. Muitas pessoas realmente acreditavam 
que gênios do investimento estavam por trás de seu sucesso, ainda que deveria ser claro que o mercado teria 
sido o verdadeiro responsável. Acreditava-se prontamente em histórias de investidores brilhantes”. 
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De todo modo, Galbraith (2010, p. 27) assevera que, em 1927, os valores das ações 

começaram a se elevar de forma bastante significativa. Ademais, no mesmo ano, a Ford 

havia parado de fabricar o Modelo T, tendo fechado fábricas para dar início à produção de 

um novo modelo de automóvel. Como consequência, “o índice de produção industrial do 

Federal Reserve retrocedeu, presumivelmente como resultado do fechamento da Ford, e 

houve boatos de recessão”. No entanto, o impacto sobre o mercado foi imperceptível. 

Outro fato ocorrido em 1927 torna esse ano histórico do ponto de vista do mercado 

acionário. Trata-se do ano em que o governo dos Estados Unidos deu início a uma política 

monetária branda, reduzindo a taxa de redesconto do Federal Reserve de Nova York, o que 

fez com que títulos mobiliários do governo fossem adquiridos “em volume considerável 

com a consequência matemática de sobrar dinheiro para os bancos e para os indivíduos que 

os havia vendido” (GALBRAITH, 2010, p. 27). Dessa forma, um grande volume de recursos 

foi alocado no mercado acionário, alimentando o boom acima comentado: 

Os fundos disponibilizados pelo Federal Reserve foram investidos em 
ações ordinárias ou (e mais importante) ficaram disponíveis para ajudar a 
financiar a aquisição de ações ordinárias por teceiros. Assim, dispondo de 
fundos, as pessoas correram para o mercado acionário. Talvez a mais lida 
de todas as interpretações do período, a do professor Lionel Robbins, da 
London School of Economics, conclui: ‘A partir dessa data, de acordo 
com toda evidência, a situação ficou completamente fora de controle’. 

 

Em 1928, a natureza do boom acionário definitivamente mudou, período em que o 

mercado começou a subir a grandes saltos extraordinários (GALBRAITH, 2010, p. 30), 

resultando em um volume de especulação até então nunca visto na história. Nesse sentido, 

assim pondera Galbraith (2010, p. 37): 

Entretanto, mesmo o mais circunspecto amigo do mercado admitiria que 
o volume dos empréstimos concedidos às corretoras – os empréstimos 
garantidos pelos títulos adquiridos a termo – é um bom indicador do 
volume da especulação. Medida por esse indicador, a quantidade de 
especulação intensificava-se muito depressa em 1928. No início da 
década de 1920, o volume de empréstimo às corretoras variava de 1 
bilhão a 1,5 bilhão de dólares. No início de 1926, haviam aumentado para 
2,5 bilhões de dólares e permaneceram nesse nível a maior parte do ano. 
No decorrer de 1927, houve um outro aumento de cerca de 1 bilhão de 
dólares, e no fim do ano alcançaram 3.480.780.000 dólares. Era uma 
soma incrível, mas isso era apenas o início. Nos dois tristes meses de 
inverno de 1928 houve um pequeno declínio e depois a expansão 
começou para valer. Os empréstimos às corretoras alcançaram 4 bilhões 
no primeiro dia de junho de 1928, 5 bilhões no primeiro dia de novembro 
e no fim do ano estavam a caminho de 6 bilhões. Jamais acontecera algo 
do gênero. 
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Fato é que, apesar de tal otimismo reinante, a base da expansão da economia 

americana concentrou-se na produção de bens de consumo, o que pressupunha um 

contínuo alargamento do mercado interno. No entanto, tal alargamento não ocorreu, e a 

demanda não conseguiu acompanhar o aumento da produção. Paralelamente, o mercado 

internacional estava se reconstruindo dos desastres da guerra, reduzindo-se o consumo dos 

bens produzidos pelos Estados Unidos. Consequentemente, começou a ocorrer uma 

acumulação paulatina de estoques que só poderiam ser adquiridos mediante financiamento 

do consumo, o que passou a ser cada vez mais frequente. (REZENDE, 2008, p. 204) 

No verão de 1929, a indústria automobilística já havia percebido a existência da 

superprodução, e cortou suas compras de matéria prima, gerando uma reação em cadeia 

que exibiu o frágil equilíbrio da economia. De acordo com Rezende (2008, p. 204-205), 

“os investidores começaram a se retirar do mercado acionário, que era instrumento 

fundamental para captação de recursos, o que causou um prejuízo de mais de US$ 25 

bilhões somente na Bolsa de Nova York entre setembro e novembro, contra um PIB de 

US$ 100 bilhões em 1929”.  

Independentemente, os valores das ações continuaram a subir até o outono de 1929, 

período em que a confiança da população americana no mercado acionário começou a se 

reduzir. Inúmeros fatos contribuíram para essa quebra na confiança e para o consequente 

aumento das transações de venda, que acabaram por resultar em queda drástica nos valores 

das ações. Dentre outros fatores, Galbraith (2010) cita previsões feitas por economistas e 

periódicos especializados no assunto, que alertavam para o fim do boom experimentado 

durante a década de 1920.  

Finalmente, o pânico começou a se instaurar: em 24.10.1929, dia que ficou 

conhecido como Black Thursday, e também como o primeiro dia que a história identifica 

como o pânico de 1929 (GALBRAITH, 2010, p. 102), a Bolsa de Nova York registrou um 

número muito elevado de transações52, fazendo com que os preços fossem 

substancialmente reduzidos. Conforme relata (GALBRAITH, 2010, p. 102): 

[...] o volume [de operações de venda de ações] era muito grande e logo 
os preços começaram a cair. De novo o registrador de cotações ficou para 
trás. Os preços caíram mais e mais depressa e o registrador atrasava-se 
cada vez mais. Às onze da manhã, o mercado havia degenerado em um 
tumulto enlouquecido de vendedores. Nas salas apinhadas com 
indicadores instalados, em todo o país, o registrador de cotações exibia 

                                                 
52Segundo Rezende (2010, p. 207), 12.894.650 ações foram negociadas. Melo e Spolador (2010, p. 178) 
apontam que o volume normal era de aproximadamente 3 milhões. 
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um colapso pavoroso. Mas as cotações selecionadas que apareciam no 
registrador também mostravam que os valores correntes estavam muito 
abaixo da antiga história da fita. A incerteza levou cada vez mais pessoas 
a tentarem vender. Outros, incapazes de atender às exigências de 
margem, venderam tudo. Às 11h30 o mercado havia se rendido ao medo 
cego e inexorável. Era o pânico. De fato. 

 

Diante da significativa queda nos preços das ações, alguns bancos e fundos de 

investimento reuniram-se para buscar uma solução e garantir nova credibilidade e 

segurança ao mercado. Tal iniciativa, apesar de relativamente bem-sucedida, na medida em 

que impediu o colapso naquele dia53, apenas adiou o desastre, que viria no início da 

próxima semana. 

Na segunda-feira, conhecida como Black Monday, o mercado continuava a registrar 

um elevado número de vendas a preços reduzidos, com poucas ordens de compra. Apesar 

                                                 
53A narração de Galbraith (2010) sobre tal evento é interessante e traz detalhes importantes, razão pela qual 
se decidiu reproduzi-la aqui: “Às 12 horas em ponto, jornalistas souberam que um encontro estava ocorrendo 
no número 23 da Wall Street, nos escritórios de J.P Morgan and Company. Logo circulou a notícia sobre os 
presentes à reunião – Charles E. Mitchell, presidente do Conselho do National City Bank, Albert H. Wiggin, 
presidente do Chase National Bank, William C. Potter, presidente do Guaranty Trust Company, Seward 
Prosser, presidente do Bankers Trust Company, e o anfitrião, Thomas W. Lamont, sócio sênior da Casa 
Morgan. De acordo com a lenda, durante o pânico de 1907, o Morgan mais velho detivera a discussão sobre a 
conveniência de salvar a vacilante Trust Company of America, dizendo que o lugar para controlar o pânico 
era ali. De fato foi controlado. Agora, 22 anos mais tarde, esse drama estava sendo reencenado. O Morgan 
mais velho estava morto. Seu filho estava na Europa. Mas homens de igual determinação estavam agindo. 
Eram os financistas mais poderosos da nação. Ainda não tinham sido ridicularizados nem difamados pelos 
New Dealers. A própria notícia de sua intervenção libertaria as pessoas do medo ao qual se haviam rendido. 
E isso aconteceu. Uma decisão foi rapidamente alcançada para juntar recursos a fim de apoiar o mercado. A 
reunião foi encerrada e Thomas W. Lamont encontrou-se com os jornalistas. Seu porte foi descrito como 
sério, mas suas palavras, tranquilizadoras. Naquilo que Frederick Lewis Allen mais tarde chamaria uma das 
mais notáveis declarações abrandadas de todos os tempos, ele contou aos jornalistas que ‘houve um pequeno 
apuro nas vendas na bolsa de valores’. Acrescentou que isso era ‘devido a uma condição técnica do 
mercado’, em vez de qualquer causa fundamental e contou que a situação era ‘suscetível de melhora’. Os 
banqueiros, que ele fez questão de assinalar, estavam decididos a melhorar a situação. 
A notícia de que os banqueiros estavam reunidos logo chegou ao recinto do pregão da bolsa e o registrador 
exibiu as palavras mágicas. Imediatamente os preços firmaram e começaram a subir. Então, às 13h30, 
Richard Whitney surgiu no recinto e foi ao local onde as ações da U.S. Steel eram negociadas. Whitney era, 
provavelmente, a pessoa mais conhecida ali. Fazia parte do grupo de homens de boa origem e educação 
apropriada que, naquela época, gerenciaria os negócios da bolsa. Na ocasião, era vice-presidente da bolsa, 
mas, na ausência de E. H. H. Simmons, que estava no Havaí, atuava como presidente. No momento, e muito 
mais importante, era conhecido como o principal agente da Morgan e, de fato, seu irmão mais velho era sócio 
do grupo. 
Ao abrir caminho através da multidão fervilhante, Whitney parecia complacente e autoconfiante – mais tarde 
alguns descreveram seu modo como elegante. Fez o lance de 205 para comprar 10 mil ações da Steel. Esse 
fora o preço da última venda, e os lances correntes estavam vários pontos mais baixos. Numa operação 
totalmente isenta da normal reticência comercial, comprou 200 ações e depois deixou o resto do pedido a 
cargo do especialista. Continuou seu caminho, fazendo pedidos similares por 15 ou 20 outras ações. 
Era o apoio. Os banqueiros, obviamente, haviam se movimentado. O efeito foi elétrico. O medo desapareceu 
e deu lugar à preocupação de que não se perdesse o novo avanço. Os preços dispararam”. (GALBRAITH, 
2010, p. 103-105) 
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de alguns agentes econômicos terem mostrado a intenção de novamente manifestar seu 

apoio à bolsa, de forma a evitar o pânico, tal plano não funcionou dessa vez. 

No entanto, o pior ainda estava por vir. A Black Tuesday, 29.10.1929, “foi o dia 

mais devastador na história da Bolsa de Valores de Nova York e, talvez, o mais devastador 

na história dos mercados. Combinou todas as más características de todos os maus dias 

anteriores. O volume foi imensamente maior do que na Quinta-Feira Negra54; as quedas 

nos preços foram quase tão grandes como na segunda. Incerteza e alarme foram tão 

maciços quanto em ambos os dias”. (GALBRAIT, 2010, p. 113) 

Não há como negar que a quebra da Bolsa de Nova York foi um desastre financeiro 

de proporções épicas, tendo representado o fim da bolha especulativa financeira que 

começou a se desenvolver no início da década. O gráfico abaixo mostra a evolução dos 

preços de ações nos Estados Unidos na segunda metade da década de 1920, evidenciando o 

aumento significativo nos preços das ações, sobretudo a partir de 1927, bem como a 

acentuada queda ocorrida no final de 1929: 

 

Gráfico 1 – Preços das ações nos Estados Unidos durante a década de 1920 

 
Fonte: Robbins (1971, p. 46) 

 

Da mesma forma, o gráfico abaixo mostra a evolução do Dow Jones Industrial 

Average55 entre 1920 e 1940, sendo possível perceber acentuada queda no final de 1929, 

que iniciou uma tendência duradoura de redução nos valores das ações ao longo da década 

de 1930: 

 

                                                 
54Com efeito, segundo Rezende (2010, p. 208), 16.410.030 ações foram negociadas. 
55Trata-se da média ponderada de 30 ações de empresas de grande porte, especialmente do setor industrial, 

negociadas na Bolsa de Nova York.  
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Gráfico 2 – A evolução do índice Dow Jones (1920 - 1940) 
 

 
Fonte: DOW Jones Industrial Average (1920-1940 Daily). Disponível em: 
<http://stockcharts.com/freecharts/historical/djia19201940.html>. Acesso em: 18 nov. 2012. 

 

Esse colapso financeiro logo se alastrou para a economia real americana, 

implicando retração da produção, aumento do desemprego, queda na renda da população e 

redução do consumo, dentre outras consequências econômicas e sociais desastrosas. Nesse 

sentido, relata Rezende (2005, p. 209-210): 

Os efeitos da depressão para os norte-americanos foram particularmente 
severos. De 1929 a 1933, o PNB caiu de 104,4 para 56 bilhões de dólares, 
o que equivale a uma redução da ordem de 46%. A produção industrial 
caiu 50%, com a de equipamentos ficando 75% menor. Enquanto o 
investimento bruto passou de 16 para 1 bilhão de dólares, registraram-se 
110 mil falências comerciais. A renda per capita caiu de 685 para 495 
dólares e as rendas brutas do setor agrícola de 11,9 para 5,3 bilhões de 



60 
 

dólares. Os preços dos produtos agrícolas caíram 55%, o custo de vida 
31% e os preços dos bens de produção 26%, o que configura uma grave 
crise deflacionária, que se agrava pela atitude tímida do governo Hoover 
em intervir para controlar a crise. [...] 

O desemprego passou de 1,5 para 13 milhões de pessoas, jamais 
descendo a menos de 7 milhões até 1940, o que equivaleria a 25% da 
força de trabalho. Os salários caíram em 60%, e o total da renda da mão-
de-obra de 53 para 31,5 bilhões de dólares entre 1929 e 1933. Uma onda 
de pobreza varreu os Estados Unidos.  

 

Em razão de tal situação alarmante em que se encontrava o país, os Estados Unidos 

passam a buscar a reimportação de seus capitais empregados para a reconstrução da 

Europa, o que gera, consequentemente, uma deterioração ainda maior das condições 

econômicas de diversos países europeus. A depressão, portanto, começa a ganhar 

contornos internacionais, na medida em que se alastra para várias nações que dependiam 

dos Estados Unidos – seja como mercado consumidor, seja como fornecedor de capital56. 

De acordo com Mello e Spolador (2010, p. 179), há duas interpretações distintas 

para as causas da depressão que se instaurou ao longo da década de 1930: (i) alguns 

autores, dentre os quais Milton Friedman, atribuem causas monetaristas à depressão, uma 

vez que se observou uma brusca redução da quantidade de moeda nas economias 

industrializadas (principalmente Estados Unidos), o que comprometeu a realização de 

empréstimos, agravando a crise de liquidez na economia; (ii) outros defendem que a crise 

teria tido início em função da redução do consumo e dos investimentos. 

Por sua vez, Kokkoris e Olivares-Caminal (2010, p. 83) assim argumentam: 

The causes of the 1929 crisis are widely debated. The monetarist and the 
Keynesian explanations are two of the most prominent theories. The 
former, led by Friedman and Schwartz, claims that the US Federal 
Reserve turned the recession into a depression by failing to prevent the 
fall in money supply. This theory is preferred by free-market allies. The 
latter, based on John Maynard Keynes’ theories, considers that monetary 
policy had little effect in times of low interest rates, and that it was rather 
fiscal policies (especially government spending) which could have helped 

                                                 
56Nesse sentido, de acordo com Rezende (2010, p. 208): “Os Estados Unidos representavam, em 1929, 45% 
da produção industrial mundial, e 12,5% das importações mundiais, além de terem até essa data literalmente 
sustentado, através de investimentos de capital e empréstimos, a recuperação europeia. Assim, os efeitos da 
crise estendem-se ao restante da economia-mundo, mergulhando-a em mais de uma década de depressão 
econômica, da qual ela só se recuperará plenamente no período de reconstrução que se segue à Segunda 
Guerra Mundial, e que marca o fim da crise do sistema capitalista em sua passagem da ‘adolescência’ para a 
idade ‘adulta’”. 
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countries out of the depression. This theory is rather promoted by free-
market opponents. 57 

 

Fato é que, independentemente das políticas lançadas pelo governo dos Estados 

Unidos para tentar se recuperar da depressão – dentre elas, o New Deal, que será mais 

discutido ao longo deste trabalho, a economia americana (e mundial) apenas conseguiu 

voltar a crescer em razão dos esforços para a II Guerra Mundial e da nova ordem 

econômica internacional que se instaurou posteriormente.  

 

2.2. A crise de 2007/2008 

 

Após analisar as principais causas da severa crise econômica iniciada em 1929, 

que, conforme se verá mais adiante, fez com que as autoridades americanas suspendessem 

o enforcement antitruste, deve-se investigar as principais características da crise de 

2007/2008, considerada por muitos como o maior desafio enfrentado pelo sistema 

capitalista desde a década de 1930. 

Cumpre ressalvar, inicialmente, que não é objetivo do presente estudo apresentar 

uma análise aprofundada e detalhada da crise de 2007/2008, nem das medidas tomadas 

pelo governo americano (e outros países) para restaurar o crescimento da economia e 

reverter a depressão que atingiu os Estados Unidos e o mundo. Pelo contrário, o trabalho se 

limitará a analisar brevemente as causas da crise. 

Feitas tais considerações preliminares, deve-se ponderar, como Stiglitz (2010, p. 1), 

que “the only surprise about the economic crisis of 2008 was that it came as a surprise to 

so many. For a few observers, it was a textbook case that was not only predictable but also 

predicted”.58 

                                                 
57 Tradução livre: “As causas da crise de 1929 são amplamente debatidas. As explicações monetarista e 
keynesiana são duas das teorias mais proeminentes. A primeira, encabeçada por Friedman e Schwartz, alega 
que o Federal Reserve transformou a recessão em depressão ao falhar em evitar a redução na oferta de 
dinheiro. Essa teoria é preferida por aliados do ideal do livre mercado. A segunda, baseada nas teorias de 
John Maynard Keynes, considera que a política monetária teria pouco efeito em tempos de baixa taxas de 
juros, e que foram as políticas fiscais (especialmente gastos governamentais) que poderiam auxiliar países a 
se recuperarem de uma depressão. Essa teoria é preferida por oponentes ao ideal do livre mercado”. 
58 Tradução livre: “A única surpresa acerca da crise econômica de 2008 foi que ela foi uma surpresa para 
muitos. Para alguns observadores, ela era um caso clássico que não era somente previsível, como de fato 
prevista”.  
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Com efeito, ao observar as características e a evolução do mercado financeiro 

americano ao longo dos anos, sobretudo as mudanças na regulamentação e o 

desenvolvimento de instrumentos financeiros cada vez mais sofisticados e complexos, 

muitos economistas previram e alertaram as autoridades competentes acerca do perigo 

iminente de desastre. 

Ressalta-se, desde logo, o presente trabalho estudará a crise de 2007/2008 em três 

momentos distintos. Primeiramente, serão analisadas as principais ponderações e alertas 

feitos por Rajan (2005). Posteriormente, serão apresentados os principais fatos que levaram 

à ocorrência da crise. Por fim, como consequência da segunda parte, será avaliado o 

momento de ocorrência da quebra de diversas instituições financeiras que, em última 

instância, desencadearam a crise de 2007/2008. 

 

a) As três forças de Rajan (2005) e a alteração da estrutura de incentivos na 

indústria financeira americana – o alerta da crise 

 

É interessante observar as considerações de Rajan (2005), que, ao avaliar o 

desenvolvimento do mercado financeiro nos Estados Unidos, e como tal desenvolvimento 

construiu uma estrutura de incentivos perversa para os agentes econômicos privados, 

acabou por aumentar os riscos existentes na economia. Seu trabalho, cuja finalidade era 

demonstrar que os desenvolvimentos financeiros não tornaram o mundo um lugar mais 

seguro, foi apresentado no simpósio anual de política econômica organizado pelo Federal 

Reserve Bank de Kansas City em 2005, anos antes de a crise ocorrer e prejudicar 

significativamente a economia mundial. 

Rajan (2005) começa seu trabalho analisando três grandes forças que atuaram nos 

últimos 30 anos nos Estados Unidos, alterando o ambiente financeiro naquele país: 

inovação (technical change), desregulamentação (deregulation) e mudanças institucionais 

(institutional changes): 

Consider the main forces that have been at work in altering the financial 
landscape. Technical change has reduced the cost of communication and 
computation, as well as the cost of acquiring, processing, and storing 
information. One very important aspect of technical change has been 
academic research and commercial development; Techniques ranging 
from financial engineering to portfolio optimization, from securitization 
to credit scoring, are now widely used. Deregulation has removed 
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artificial barriers preventing entry, or competition between products, 
institutions, markets, and jurisdictions. Finally, the process of 
institutional change has created new entities within the financial sector 
such as private equity firms and hedge funds, as well as new political, 
legal, and regulatory arrangements.59  

 

Foi a combinação de tais forças que acabou por criar uma estrutura de incentivos 

perversa que, acompanhada de má alocação de riscos e falta de monitoração estatal60, 

culminou na quebra dos mercados em todo mundo. 

Primeiramente, a inovação tecnológica não somente possibilitou uma redução nos 

custos de transação existentes em operações financeiras, como também possibilitou uma 

integração entre mercados outrora distantes. A busca por informação tornou-se mais fácil e 

menos custosa, possibilitando não somente um aumento no número de operações 

financeiras, como também uma mudança na natureza de tais operações: 

Technology has altered many aspects of financial transactions. In the area 
of lending, for instance, information on firms and individuals from a 
variety of centralized sources – such as Dun and Bradstreet – is now 
widely available. The increased availability of reliable timely information 
has allowed loan officers to cut down on their own monitoring. While, 
undoubtedly, some soft information that is hard to collect and 
communicate – direct judgments of character, for example -- is no longer 
captured when the loan officer ceases to make regular visits to the firm, it 
may be more than compensated by the sheer volume and timeliness of 
hard information that is now available. Moreover, because it is hard 
information – past credit record, accounting data, etc. - the information 
can now be automatically processed, eliminating many tedious and costly 
transactions. Technology has therefore allowed more arm’s length 
finance, and therefore expanded overall access to finance.  

Such methods undoubtedly increase the productivity of lending, reduce 
costs, and thus expand access and competition. Petersen and Rajan (2002) 
find that the distance between lenders and borrowers has increased over 
time in the United States, and the extent to which this phenomenon 

                                                 
59 Tradução livre: “Considere as principais forças que têm atuado na mudança da paisagem financeira. A 
inovação reduziu o custo de comunicação e computação, assim como os custos de aquisição, processamento 
e armazenamento de informação. Um aspecto muito importante da inovação tem sido a pesquisa acadêmica e 
o desenvolvimento comercial. Técnicas variando de engenharia financeira e otimização de portfólios, de 
securitização a credit scoring, são agora amplamente utilizadas. A desregulamentação removeu barreiras 
artificiais que impediam a entrada, ou concorrência entre produtos, instituições, mercados e jurisdições. 
Finalmente, as mudanças institucionais criaram novas entidades no âmbito do setor financeiro, tais como 
empresas de private equity e fundos hedge, assim como novos arranjos políticos, legais e regulatórios”. 
60Acerca da falta de regulamentação estatal, cumpre destacar que, nos anos que antecederam a crise de 
2007/2008, o FED era comandado por Alan Greenspam, adepto devoto do ideal clássico de livre mercado. 
Greenspam acreditava fortemente na mínima intervenção estatal na economia e no dogma de que os 
mercados funcionariam da maneira mais eficiente sem a intervenção do Estado. Ainda que tal conclusão 
possa ser matematicamente constatada, sua aplicação depende de uma série de pressupostos dificilmente 
observáveis na economia real, sobretudo no setor financeiro, caracterizado pela presença de inúmeras falhas 
de mercado (e.g., concentração, externalidades e assimetria de informações).  
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occurs in a region is explained by an increase in the bank loan to bank 
employee ratio in that region, a crude proxy for the increase in 
productivity as a result of automation.61 (RAJAN, 2005, p. 319-320) 

 

No entanto, tais inovações podem nem sempre tornar a economia mais segura. Pelo 

contrário, é possível que aumentem a assimetria de informações no mercado financeiro e 

os riscos envolvidos nas operações. Além disso, com a integração dos mercados, tais riscos 

são disseminados em diversos países: 

The financial markets were innovative, but not always in ways that led to 
a more stable and productive economy. They had incentives to create 
complex and non-transparent products, such as collaterized debt 
instruments (CDOs), slicing and dicing the mortgages into securities into 
ever more complicated products. When gambling – speculating – on corn, 
gold, oil, or pork bellies didn’t provide enough opportunities for risk-
taking, they invented ‘synthetic’ products, derivatives based on these 
commodities. Then, in a flurry of metaphysical ingenuity, they invented 
synthetic products based on the synthetic products. It was rarely clear 
whether these new products were helping the economy to manage 
meaningful risks well, but it was clear that they provided new 
opportunities for risk-taking and for earning hefty fees.62 (STIGLITZ, 
2010, p. 169) 

 

Com a inovação e a mudança na realidade da indústria financeira norte-americana, 

surgiram pleitos cada vez mais fortes para suprimir a regulamentação que, segundo os 

interessados e defensores do ideal do livre mercado, impediria que os mercados 

funcionassem da forma mais eficiente possível. De fato, quanto menor a presença do 

                                                 
61 Tradução livre: “A tecnologia alterou muitos aspectos das transações financeiras. Na área de empréstimos, 
por exemplo, informações sobre empresas e indivíduos de uma variedade de fontes centralizadas – como Dun 
and Bradstreet – são amplamente disponíveis. A crescente disponibilidade de informações permitiu que 
agentes de empréstimos reduzissem seu próprio monitoramento. Enquanto, indubitavelmente, algumas 
informações difíceis de se coletar e comunicar – julgamentos de caráter, por exemplo – não são mais 
capturadas quando o agente de empréstimo visita as empresas, isso pode ser mais que compensado pelo 
intenso volume de tais informações – histórico de crédito, dados de contabilidade etc. A informação passou a 
ser automaticamente processada, eliminando transações tediosas e custosas. A tecnologia permitiu, portanto, 
um aumento de transações arm’s lenght [aquelas em que as partes não possuem relação prévia entre si], 
expandindo o acesso ao crédito”. 
62 Tradução livre: “Os mercados financeiros eram inovadores, mas nem sempre de forma a levar a uma 
economia mais estável e produtiva. Eles possuem incentivos para criar produtos complexos e não 
transparentes, como instrumentos de débito colaterizado (CDOs), dividindo e securitizando hipotecas, 
criando produtos ainda mais complexos. Quando a especulação em milho, olho, petróleo ou porco não mais 
garantia oportunidades suficientes para tomada de riscos, inventaram-se produtos ‘sintéticos’, derivativos 
baseados em tais commodities. Então, em uma agitação de ingenuidade metafísica, inventaram-se produtos 
sintéticos baseados em produtos sintéticos. Era raramente claro se esses produtos ajudavam a economia a 
gerenciar de forma eficiente riscos significativos, mas era claro que eles criavam oportunidades para tomada 
de risco e obtenção de ganhos substanciais”. 
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Estado na economia, mais livre estariam os bancos para (i) realizar cada vez mais 

operações, (ii) investir em inovações e, em última instância, (iii) auferir mais lucros. 

Segundo Rajan (2005, p. 320-321): 

Thus technology helped spur deregulation, which in turn created a larger 
market in which technologies could be utilized, creating further 
technological advances. Both forces have come together to spur 
institutional change. For example, not only has there been an enormous 
amount of bank consolidation but also the activities of large banks have 
undergone change. As deregulation has increased competition for the best 
borrowers, and shaved margins from offering “plain-vanilla” products to 
these customers, large banks have reached out to nontraditional 
customers, or to traditional customers with innovative products. 63 

 

Dentre as diversas alterações na regulamentação da indústria financeira, pode-se 

citar a revogação de normas estaduais que impediam que bancos de fora daquele Estado 

abrissem ali uma filial (RAJAN, 2005, p. 320). Tais normas tinham a clara intenção de 

proteger campeões locais, não havendo dúvida de que geravam resultados ineficientes, 

uma vez que a escolha do consumidor não era necessariamente pelo melhor ofertante. Com 

o advento da tecnologia e a possibilidade de realização de operações à distância, tais 

normas não faziam mais qualquer sentido, sendo, por consequência, revogadas. 

Contudo, talvez o movimento de desregulamentação nos Estados Unidos que mais 

contribuiu para a ocorrência da crise de 2007/2008 foi a do Glass-Steagall Act, de 1933 

(também conhecido como Banking Act of 1933) e do Bank Holding Act of 1956. 

O Glass-Steagall Act foi aprovado no contexto da Grande Depressão da década de 

1930, e tinha por racionalidade conter e controlar a atividade dos bancos comerciais, 

evitando que eles se desviassem de sua função de emprestador para especular nos 

mercados financeiros. Com isso, pretendia-se evitar futuros desastres econômicos. Com 

efeito, a intenção de tal norma, expressa em seu preâmbulo, era “to provide for the safer 

                                                 
63 Tradução livre: “A tecnologia incentivou a desregulamentação, que, por sua vez, criou um mercado maior 
em que as inovações poderiam ser utilizadas, criando avanços tecnológicos posteriores. Ambas as forças 
atuaram em conjunto levando a alterações institucionais. A título exemplificativo, não apenas tem havido 
uma grande quantidade de consolidações bancárias, como também os incentivos dos grandes bancos foram 
profundamente alterados. À medida em que a desregulamentação aumentou a concorrência entre os melhores 
emprestadores, reduzindo a margem obtida por produtos comuns, grandes bancos alcançavam consumidores 
não tradicionais, ou consumidores tradicionais com produtos inovadores”. 
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and more effective use of the assets of Banks, to regualte interbank control, to prevent the 

undue diversion of funds into speculative operations”.64 

Essa lei inovou, em inúmeros aspectos, a regulação da indústria financeira, 

determinando, por exemplo, a criação do Federal Deposit Insurance Corporation, 

“providing for the insurance of deposits in member Banks of the Federal Reserve System 

and also in non member banks under certain conditions” 65. Com isso, evitar-se-ia que os 

bancos ficassem sem fundos para garantir os depósitos feitos por consumidores, 

prevenindo a ocorrência de quebra generalizada causada por eventual corrida aos bancos. 

No entanto, dentre as diversas disposições do Glass-Steagall Act, cumpre destacar 

suas Sections 16 e 20 que, em suma, proibiam que bancos comerciais fossem afiliados a 

e/ou realizassem atividades de bancos de investimento. A racionalidade era criar um 

sistema de compartimentos separados em instituições financeiras, evitando que eles se 

misturassem e confundissem incentivos e racionalidades distintas.66 

Sobre o assunto, assim sumarizam Barth, Brumbaught Jr. e Wilcox (2000, p. 7-8): 

Glass-Steagall barred national banks and state-chartered, Federal Reserve 
member banks from investing in shares of stocks, limited them to buying 
and selling securities as agent, and prohibited all banks from 
underwriting and dealing in most securities. It also prohibited Federal 
Reserve member banks from being affiliated with any company that is 
"engaged principally" in underwriting or dealing in securities. It made it 
unlawful for securities firms to accept deposits, and prohibited officer, 
director, or employee interlocks between a Federal Reserve member bank 

                                                 
64 Tradução livre: “incentivar a utilização mais segura e eficiente dos ativos dos bancos, regular o controle 
interbancário, evitar desvios indevidos de fundos para operações especulativas”. 
65 Tradução livre: “estabelecendo o seguro de depósitos em bancos membros do sistema do Federal Reserve, 
bem como em bancos não membros, em determinadas condições”. 
66Nesse sentido, assim explica Stiglitz (2010, p. 162): “The Glass-Steagall Act of 1933 was a corner-stone of 
that regulatory edifice. It separated commercial banks and investment banks to avoid the clear conflict of 
interest that arise when the same bank issues shares and lends money. Glass-Steagall had a second purpose: 
to ensure that those entrusted with caring for ordinary people´s money in commercial banks didn’t engage in 
the same kind of risk-taking as investment banks – which aim primarly to maximize the returns of the 
wealthy. Moreover, preserving confidence in the payment mechanism was so important that in the same Act, 
the government provided deposit insurance to those who put their money in commercial banks. With the 
public Treasury on the line, the government wanted commercial banks to be conservative. That was not the 
culture of the investment banks”.  
Tradução livre: “O Glass-Steagall Act de 1933 foi uma peça central do arranjo regulatório de então. Ele 
separou bancos comerciais e bancos de investimento para evitar o claro conflito de interesses surgido quando 
o mesmo banco emite ações e empresta dinheiro. O Glass-Steagall tinha um segundo propósito: assegurar 
que aqueles encarregados de lidar com o dinheiro alheio em bancos comerciais não passassem a tomar os 
mesmos riscos tomados pelos bancos de investimento – cuja meta principal é maximizar retornos de riqueza. 
Ademais, preservar a confiança no sistema de pagamentos era tão importante que, na mesma lei, o governo 
estabeleceu seguros de depósitos àqueles que colocavam seu dinheiro em bancos comerciais. Com o Tesouro 
público ameaçado, o governo pretendia que bancos comerciais fossem conservadores. Essa não era a cultura 
dos bancos de investimento”. 
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and any company "primarily engaged" in underwriting or dealing in 
securities."67  

 

Por sua vez, o Bank Holding Act of 1956 proibia que bancos comerciais 

desenvolvessem atividades de seguro, limitando, portanto, ainda mais o que tais 

instituições poderiam realizar no mercado. Em suma, a atividade de um banco comercial 

deveria se restringir a transferir recursos de poupadores para tomadores, funcionando, pois, 

como um coração da economia ao drenar recursos para ela. 

Tais normas vigoraram nos Estados Unidos por muito tempo, inclusive durante a 

chamada Era de Ouro do Capitalismo, período em que a economia americana 

experimentou notável crescimento.68 

Contudo, após anos de lobby por parte da indústria financeira, o Glass-Steagall Act 

e algumas disposições do Bank Holding Act foram revogados pelo Gramm-Leach-Bliley 

Act, de 12.11.1999 (também conhecido como Financial Modernization Act). Como 

consequência, as restrições outrora impostas aos tipos de atividade que um banco 

comercial poderia conduzir não mais existiam, levando à criação de gigantescos 

conglomerados financeiros ofertando inúmeros serviços. 

Ao explicar o papel dos bancos na crise de 2007/2008, Posner (2009, p. 18-19) 

busca a definição de “banco”, mostrando que as alterações regulatórias acima comentadas 

fizeram com que o termo ganhasse um significado extremamente amplo: 

To understand the central role of the bank’s problems in our economic 
plight, we need to understand the contemporary meaning of ‘bank’ and 
how that meaning was produced by the movement to deregulate the 
financial industry. The genus of which ‘bank’ is one of the species is 
‘financial intermediaries’ – firms that borrow money and then lend the 
borrowed money. The difference between the cost of the borrowed 
money to the firm and the price it charges when it lends out the money 
that it has borrowed covers the firm’s other costs and generates a profit. 
There are many different types of financial intermediaries – commercial 
banks, trust companies, home-loan banks, custodian banks, investment 

                                                 
67 Tradução livre: “O Glass-Steagall proibiu que os bancos investissem em ações transacionadas em bolsas, 
os limitou a comprar e vender títulos como agentes, proibiu que todos os bancos de emitir e negociar a 
maioria dos títulos mobiliários. A lei também proibiu que bancos membros do Federal Reserve se afiliassem 
a qualquer empresa cuja principal atuação era emitir e negociar títulos mobiliários. Ele tornou ilegal a 
aceitação de depósitos por fundos de investimentos, e proibiu também a existência de funcionários e diretores 
comuns entre bancos membros do Federal Reserve e qualquer empresa atuante principalmente com emissão 
e negociação de títulos mobiliários”.  
68O presente estudo não pretende insinuar ou demonstrar qualquer correlação entre o crescimento da 
economia americana e a vigência das normas que limitavam as atividades dos bancos comercias. Pelo 
contrário, o capítulo tem propósito puramente descritivo. 
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banks and other security broker-dealers, money market funds, others 
mutual funds, hedge funds, private equity funds, insurance companies, 
credit unions and mortgage lenders. But today the regulatory barriers 
separating the different types of financial intermediary have eroded to the 
point where, for most of my purposes in this book, all financial 
intermediaries can be regarded as ‘banks’, even when different types of 
bank are combined in one enterprise – and that has become common too. 
69 

 

Ao avaliar como tais forças trabalharam nos últimos anos, Rajan (2005) argumenta 

que elas geraram benefícios significativos ao aumentar a quantidade de empréstimos 

realizados, promovendo, por consequência, o empreendedorismo e o crescimento do PIB. 

No entanto, adverte que essas forças significativamente a natureza das transações 

financeiras, criando uma nova e perversa estrutura de incentivos que poderia levar a um 

inevitável economic meltdown. 

 

b) O que aconteceu nos Estados Unidos? 

 

Entre 1987 e 2006, o FED foi comandado por Alan Greenspam, adepto devoto do 

liberalismo clássico de mercado que advogava que os mercados são eficientes per se, 

sendo imperativa a intervenção mínima do Estado na economia. Com efeito, Greenspam 

foi um dos grandes arquitetos da desregulamentação financeira ocorrida nos Estados 

Unidos nos últimos anos. (CASSIDY, 2010) 

Em grande parte, a crise de 2007/2008 pode ser atribuída à aplicação quase cega da 

ideologia do livre mercado à economia americana, e, em suma, pode ser explicada a partir 

da combinação dos seguintes fatores: (i) longo período de baixas taxas de juros, (ii) a 

criação de uma bolha no mercado imobiliário, e (iii) inovação financeira, traduzida, em 

grande medida, na securitização de ativos podres. 

                                                 
69 Tradução livre: “Para entender o papel central dos problemas bancários em nosso apuro econômico, 
precisamos entende o significado contemporâneo do termo ‘banco’ e como tal significado foi produzido pelo 
movimento de desregulamentação da indústria financeira. O gênero do qual ‘banco’ é espécie é 
‘intermediadores financeiros’ – empresas que tomam dinheiro emprestado de poupadores e, depois, o 
emprestam para outros agentes. A diferença entre o custo do dinheiro emprestado à instituição e o que ela 
cobra dos tomadores cobre os outros custos da empresa e gera lucro. Há muitos tipos distintos de 
intermediadores financeiros. No entanto, as barreiras regulatórias separando os diferentes tipos de 
intermediadores financeiros desapareceram ao ponto que, para os propósitos deste livro, todos os 
intermediadores podem ser considerados bancos, mesmo quando vários tipos de bancos são combinados em 
uma única empresa – e isso se tornou bastante comum”. 
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A presente seção conduzirá uma análise de cada um desses fatores. 

 

� As baixas taxas de juros 

 

Para compreender o longo período de baixas taxas de juros na economia americana, 

é necessário fazer uma breve referência ao estouro da bolha tecnológica no final dos anos 

1990. 

Tal episódio refere-se a uma valorização extrema das ações das então novas 

empresas de tecnologia, conhecidas como ‘empresas.com’, proporcionada, em grande 

medida, pela vasta disponibilidade de crédito bancário. Mello e Spolador (2010, p. 204) 

relatam que aproximadamente US$ 120 bilhões foram absorvidos por tais agentes 

econômicos em 2000, sendo que sua capitalização de mercado atingiu US$ 2,7 bilhões no 

segundo trimestre daquele ano. 

Eventualmente, contudo, a bolha murchou de forma gradual, causando 

significativos prejuízos econômicos e sociais. A título exemplificativo, Kindleberger e 

Aliber (2009, p. 8) relatam que nos três anos seguintes à primavera de 2000, as ações 

perderam, como um todo, aproximadamente 40% de seu valor, enquanto os preços das 

ações da NASDAQ reduziram-se em 80%. 

Como consequência, para fomentar o consumo e, consequentemente, a recuperação 

da economia, o governo adotou uma política monetária excessivamente branda, reduzindo 

as taxas de juros70. 

Nesse sentido, relata Cassidy (2011, p. 236): 

Quando a bolha do Nasdaq finalmente estourou, em março de 2000, 
destruiu mais de US$ 2 trilhões em riqueza; no fim de 2001, novos 
declínios do mercado elevaram o custo total a US$ 7 trilhões. A maior 
parte desse dinheiro era imaginária, mas seu súbito desaparecimento 
deflagrou poderosas forças deflacionárias em toda a economia, levando 
Greenspam e seus colegas a ‘mitigarem os efeitos secundários’ cortando 
as taxas de juros. O dinheiro barato ajudou a fazer com que a recessão de 
2001 durasse apenas oito meses, mas o consumo e os investimentos 
continuaram lentos, levando o FED a cortar mais meio ponto nas taxas 
dos fed funds, em novembro de 2002, reduzindo-as a 1,25%. 

                                                 
70A relação entre taxa de juros e empréstimo não é difícil de ser demonstrada, sendo praticamente intuitiva. 
Sabendo que a taxa de juros é o custo do dinheiro, sua redução, tudo o mais constante, levará a um aumento 
dos empréstimos tomados e, consequentemente, do consumo.  
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Com efeito, o gráfico abaixo mostra a tendência de corte na taxa de juros 

americanas a partir dos anos 2000, como medida para buscar a recuperação do consumo e, 

por consequência, da economia como um todo: 

 

Gráfico 3 – Taxas de juro nos EUA (fed funds) (1990-2012) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE 
SYSTEM. Historical data. Disponível em: <http://www.federalreserve.gov/releases/h15/data.htm#fn1>. 
Acesso em: 10.01.2013. 

 

Ao avaliar os efeitos do longo período de baixas taxas de juros nos Estados Unidos, 

Cassidy (2011, p. 227) aduz que o resultado foi um aumento substancial dos empréstimos 

por parte dos compradores de imóveis, consumidores, comerciantes e especuladores. Com 

efeito, relata o autor que, entre o final de 2002 e o final de 2006, a soma total das dívidas 

em vigor nos Estados Unidos passou de US$ 31,84 trilhões para US$ 45,32 trilhões, um 

aumento de 42,3%, sendo que, em 2006, o endividamento total do país equivalia a 350% 

do PIB. O gráfico abaixo mostra a evolução do crédito concedido nos Estados Unidos entre 

1956 a 2006: em relação ao PIB: 
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Gráfico 4 – Evolução do crédito concedido nos Estados Unidos (1956-2006) 

 
Fonte: Cassidy (2011, p. 228) 

 

Vê-se, pois, que os empréstimos destinaram-se, em grande parte, a (i) a instituições 

financeiras, que se aproveitaram do baixo custo do dinheiro para se alavancarem e obterem 

mais lucros, e (ii) financiar a aquisição de imóveis.  

O empréstimo desenfreado por parte das instituições financeiras fez com que a taxa 

de alavancagem de algumas delas chegasse a 30 para 1, tornando-as extremamente frágeis 

e expostas a choques negativos. Já os recursos destinados a empréstimos imobiliários 

acabaram por auxiliar na criação e manutenção de uma significativa, irracional e perigosa 

bolha imobiliária nos Estados Unidos. (CASSIDY: 2011) 

 

� A bolha no setor imobiliário 

 

Conforme visto acima, uma bolha ocorre quando se observa um aumento 

significativo e contínuo nos preços de determinado bem, sem que haja qualquer explicação 

racional e econômica para tal aumento. Em outras palavras, nenhuma variável econômica 
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parece ter se alterado a ponto de causar o aumento injustificado nos preços dos ativos em 

questão.  

Foi o que ocorreu com o mercado imobiliário americano. O gráfico abaixo mostra 

que o aumento dos preços dos imóveis nos Estados Unidos apresenta uma tendência de 

aumento desde a década de 1940. No entanto, são bastante claros dois momentos: o 

aumento exponencial no início dos anos 2000, e o estouro da bolha, quando os preços 

começam a cair vertiginosamente: 

 

Gráfico 5 – Evolução dos preços de imíveis nos Estados Unidos (1890-2012) 

 
Fonte: IRRATIONAL Exuberance, Second Edition by Robert J. Shiller. Disponível em: 
<http://www.irrationalexuberance.com/>. Acesso em: 10 jul. 2012. 

 

Pode-se explicar o aumento dos preços dos imóveis no início dos anos 2000 a partir 

das baixas taxas de juros determinadas pelo FED, conforme visto acima: para realizar o 

sonho da casa própria, muitos americanos tomavam grandes quantidades de empréstimo, 

aproveitando-se das baixas taxas de juros. Além disso, o baixo custo do dinheiro fazia com 

que a população adquirisse imóveis com preços cada vez mais distantes de sua renda. A 

título exemplificativo, em 2006, a proporção entre a mediana dos preços dos imóveis e a 



73 
 

mediana da renda dos domicílios em Los Angeles – Long Beach – e San Francisco – 

Oakland era, respectivamente, de 10 e 9,8. (CASSIDY, 2011, p. 242) 

No entanto, as baixas taxas de juros não eram o único fator a sustentar o aumento 

na demanda por imóveis. O governo americano, com o intuito de fomentar a aquisição da 

casa própria (sobretudo por parte da população de baixa e média renda), estimulou a 

realização de empréstimos hipotecários: 

Os governos de Clinton e Bush pressionaram Fannie Mae e Freddie Mac, 
os dois gigantes hipotecários patrocinados pelo governo, a aumentar o 
financiamento das casas para compradores de classe média e de baixa 
renda. Nenhuma das duas empresas emite hipotecas diretamente. Elas 
compram empréstimos imobiliários de bancos e de outras empresas 
financeiras, alguns dos quais eles mantêm em seus livros, e alguns dos 
quais convertem em títulos lastreados em hipotecas que vendem para 
investidores. Até 2008, Fannie e Freddie tinham, juntas, cerca de US$ 1,5 
trilhão em empréstimos imobiliários e títulos lastreados em hipotecas e 
haviam emitido garantias hipotecárias no valor aproximado de mais US$ 
3,5 trilhões. Embora essas atividades estivessem confinadas aos níveis 
baixo e médio do mercado imobiliário, sua dimensão já era suficiente 
para ajudar a apoiar toda a indústria. A simples existência de Fannie e 
Freddie tornava mais líquido o mercado de títulos hipotecários, liberava 
dinheiro para os lançadores de hipoteca fazerem novos empréstimos e 
ajudava a manter baixos os juros hipotecários. (CASSIDY, 2011, p. 246-
247) 

 

Por sua vez, Krugman (2008, p. 148) argumenta que, apesar de as baixas taxas de 

juros explicarem o aumento nos preços dos imóveis – em razão do aumento da demanda –, 

elas não explicam a razão pela qual famílias americanas tomavam empréstimos 

hipotecários que sabiam que não poderiam pagar. “Low interest rates should have changed 

the mortgage payments associated with a given amount of borrowing, but not much else”. 71 

O que realmente ocorreu, segundo o autor, foi um abandono de princípios 

tradicionais, causado por uma crença de que os preços dos imóveis sempre subiriam e, 

mais importante, por uma mudança nas formas de empréstimo, que não mais exigiam 

aspectos simples associados a tal atividade, tais como demonstração de renda e/ou a 

realização de pagamentos de entrada: 

What actually happened, however, was a complete abandonment of 
traditional principles. To some extent this was driven by the irrational 
exuberance of individual families who saw house prices rising higher and 
decided that they should jump into the market, and not worry how to 

                                                 
71 Tradução livre: “Baixas taxas de juros deveriam ter alterado os pagamentos de hipotecas associadas a uma 
certa quantidade de empréstimos. Mas não mais que isso”. 
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make the payments. But it was driven to a greater extent by a change in 
lending practices. Buyers were given loans requiring little or no down 
payment, and with monthly bills that were well beyond their ability to 
afford – or at least would be unaffordable once the initial flow, teaser 
interest rate reset. Much though not all of this dubious lending went 
under the heading of ‘subprime’, but the phenomenon was much broader 
than that. And it wasn’t just low-income or minority home buyers who 
were taking on more than they could handle; it was happening across the 
board.72 

 

� A inovação financeira 

 

Ao contexto econômico acima analisado, deve-se acrescer a inovação financeira. 

Cumpre ressalvar desde já, contudo, que, conforme indicado no início do capítulo, o 

presente estudo não tem a pretensão de traçar um quadro pormenorizado da crise de 

2007/2008, não havendo razões, portanto, para analisar detida e detalhadamente as 

inovações financeiras criadas nos Estados Unidos nos anos que antecederam a crise em 

tela. 

De todo modo, é importante destacar que a indústria financeira sempre buscou 

inovações para que não fosse sujeita a regulamentação estatal. Com efeito, a partir da 

criação de, por exemplo, novos produtos e serviços, os agentes de mercado não teriam que 

observar restrições regulamentares e regras de conduta que, em última instância, reduzem a 

livre iniciativa e podem comprometer os lucros. 

Nesse sentido, explica Stiglitz (2010, p. 181): 

Critics of a new tough regulatory regime say that it will stifle innovation. 
But as we’ve seen, much of the innovation of the financial system has 
been designed to circumvent accounting standards designed to ensure the 
transparency of the financial system, regulations designed to ensure the 
stability and fairness of the financial system, and laws that try to make 
sure that all citizens pay their fair share of taxes. Meanwhile, the financial 
system not only has failed to innovate in ways that improve the ability of 

                                                 
72 Tradução livre: “O que realmente ocorreu, contudo, foi um completo abandono dos princípios tradicionais. 
Em alguma medida, isso foi motivado pela exuberância irracional de famílias que viam os preços dos 
imóveis aumentarem mais e decidiram que deveriam entrar no mercado, não se preocupando com como 
fariam os pagamentos. No entanto, o aumento foi motivado em maior medida pela mudança nas práticas de 
empréstimo. Forneciam-se empréstimos aos compradores sem a exigência de entradas, e com parcelas 
mensais que eram bem além do que eles poderiam pagar – ou ao menos tornavam-se muito além do que 
poderiam pagar. Nem todas essas hipotecas eram classificadas como subprime; o fenômeno não ocorria 
apenas com classes mais baixas, mas era generalizado. 
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ordinary citizens to manage the risks they face, but also has actually 
resisted welfare-enhancing innovations.73 

 

Cassidy (2011, p. 247) argumenta que a inovação financeira foi um dos grandes 

fatores que estimularam a bolha imobiliária nos Estados Unidos. O desenvolvimento da 

tecnologia da informação e a criação de mecanismos online de corretagem criaram uma 

cultura de apoio à especulação no mercado de ações. Paralelamente, o mercado imobiliário 

tornava-se cada vez mais complexo e competitivo, forçando os agentes a buscarem 

ferramentas cada vez mais sofisticadas para gerar altos lucros. De outra parte, a população, 

alimentada pelo sonho da casa própria, aproveitava-se dos novos instrumentos financeiros 

e das baixas taxas de juros para tomar empréstimos e adquirir imóveis com preços cada vez 

mais artificialmente inflados. Ademais, bancos e empresas hipotecárias passaram a 

oferecer hipotecas ‘exóticas’, tais como aquelas com juros ajustáveis (chamadas de ARM) 

e outras destinadas a população de baixa renda, chamadas de sub-prime. 

Outra importante inovação que acabou por criar condições econômicas 

insustentáveis que levariam a eclosão da crise foi à securitização de hipotecas, em especial 

daquelas sub-primes. De acordo com Krugman (2008, p. 149), a securitização de hipotecas 

não era uma novidade no mercado americano. Com efeito, a agência governamental Fannie 

Mae adotava tal prática desde 1930. No entanto, tratava-se de ferramenta limitada a 

hipotecas prime, em que, apesar de o risco de inadimplência existir, era baixo, e os 

consumidores eram razoavelmente cientes do produto que adquiriam. 

A novidade introduzida nos Estados Unidos no final do século XX foi, portanto, a 

securitização das hipotecas sub-prime, possibilitada pela criação dos CDOs (collaterized 

debt obligations). 

A CDO offered shares in the payments from a mortgage pool – but not all 
shares were created equal. Instead, some shares were ‘senior’, receiving 
first claim on the payments from the mortgage. Only once those claims 
were satisfied was money sent to less senior shares. In principle, this was 
supposed to make the senior shares a very safe investment: even if some 

                                                 
73 Tradução livre: “Críticos de um novo e mais forte regime regulatório argumentam que ele comprometerá a 
inovação. Mas, conforme visto, grande parte da inovação no sistema financeiro foi idealizada para contornar 
padrões de contabilidade criados para assegurar transparência, regulamentos idealizados para garantir a 
estabilidade e justiça do sistema financeiro e leis que buscavam assegurar que todos os cidadãos pagassem 
sua parte de impostos. Ao mesmo tempo, o sistema financeiro não somente falhou em inovar de forma a 
incrementar a habilidade de cidadãos ordinários em gerenciar seus riscos, como também resistiu a inovações 
que melhorariam o bem-estar”. 
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mortgages defaulted, how likely was it that enough would default to pose 
problems for the cash flow to these senior shares?74 

 

Em suma, tratava-se de uma forma de agrupar diversos títulos hipotecários, 

incluindo as hipotecas sub-prime, em um único produto que era transacionado no mercado 

financeiro internacional. A racionalidade era diluir o risco de inadimplência e não 

recebimento dos investimentos, possibilitando, assim, a criação de todo um mercado – e 

aumentando significativamente o número de hipotecas sub-prime emitidas no país.75 

Ademais, para aprimorar a venda de tais títulos e garantir ainda mais segurança aos 

investidores, os bancos passaram a contratar agências de classificação de risco para avaliar 

os CDOs. Como se sabe, tais agências, como Standard & Poors e Moodys, avaliam a 

possibilidade de um devedor pagar o que deve, ou, em outras palavras, o grau de risco de 

uma dívida. 

Tal atividade tem o condão de reduzir a assimetria de informações no mercado, 

sobretudo quando os elos da cadeia não se conhecem e/ou não têm possiblidade de buscar 

informações suficientes uma sobre a outra. No entanto, o fato de tais agências serem 

contratadas pelos bancos implicava uma deturpação na estrutura de incentivos para 

realizarem seu trabalho de forma imparcial, o que acabou gerando problemas relevantes: 

títulos eram classificados com a maior nota possível, mesmo se fossem altamente 

arriscados. 

Conforme aventado por Cassidy (2011, p. 268): 

As agências de classificação de risco foram a solução encontrada pelo 
setor privado para o problema da informação oculta: ao mergulhar fundo 
nas empresas e nos produtos que cobrem e atribuir pontos baseados no 
que encontram, elas realizam uma filtragem essencial. Fornecedores de 
capital, em vez de serem obrigados a descobrir se cada empresa ou 
obrigação específica é uma aposta sólida, podem confiar na opinião 
instruída de uma agência de classificação. 

                                                 
74 Tradução livre: “O CDO oferecia participação nos pagamentos advindos de um pool de hipotecas – mas 
nem todas as participações eram criadas da mesma forma. Do contrário, algumas participações eram senior, 
tendo direito de receber primeiro os pagamentos. Apenas quando os direitos seniores eram garantidos que os 
pagamentos às outras classes eram realizados. Em princípio, a racionalidade era fazer com que participações 
seniores fossem um investimento seguro: ainda que algumas hipotecas inadimplissem, qual a probabilidade 
de inadimplência suficiente para impor problemas ao fluxo de dinheiro para essas participações seniores?” 
75Com efeito, Cassidy (2011, p. 261) mostra que, em 2001, o valor total de emissões de hipotecas de alto 
risco aumento em 25%, para US$ 173,3 bilhões. Em 2002, o valor subiu para US$ 213 bilhões, chegando a 
US$ 332 bilhões em 2003. Entre 2004 e 2006, mais de US$ 1,7 trilhão de hipotecas subprime foi emitido 
pelos emprestadores. 
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Isso supõe, claro, que a pontuação atribuída pelas agências de 
classificação é objetiva e razoavelmente precisa. Quando o assunto são 
títulos hipotecários subprime, elas não são nem uma coisa nem outra. 
Dentro do modelo ‘o emissor paga’ de classificação de crédito, empresas 
de Wall Street pagavam as três grandes agencias – Moodys, Standard & 
Poor’s e Fitch – generosas taxas para classificar seus produtos. Esse 
sistema de pagamento era também usado no mercado de obrigações 
emitidas por empresas, mas a complexidade e opacidade dos títulos 
hipotecários agravaram o conflito de interesses que ele inevitavelmente 
implicava. 

 

A figura abaixo mostra a complexidade da cadeia de hipotecas no mercado americano: 

 

Figura 1 – A cadeia da hipoteca 

 

Fonte: Cassidy (2011, p. 262) 

 

O presente estudo não analisará cada um dos elos indicados na figura acima, 

bastando apenas verificar a quantidade imensa de agentes intermediários entre o 

comprador do imóvel residencial e o detentor do título76. A assimetria de informações era 

                                                 
76 Mello e Spolador (2010, p. 213) apresentam uma simplificada explicação do funcionamento do mercado 
hipotecário: “O mercado de hipotecas funcionava da seguinte maneira: 
Os compradores de imóveis com histórico de crédito ruim contrataram financiamentos hipotecários junto as 
corretoras de hipotecas; 
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muito elevada77, sendo certo que o detentor do título não possuía dados para avaliar o risco 

de seu ativo. Como muitos desses títulos eram baseados em hipotecas sub-prime de alto 

risco, inadimplências subsequentes poderiam levar (e de fato levaram) a perdas em cadeia, 

causando prejuízos financeiros descomunais. 

 

c) O advento da crise e a quebra do Lehman Brothers 

 

Em 2006, após ter atingido seu pico, os preços dos imóveis nos Estados Unidos 

começaram a se estabilizar e parar de subir, uma vez que a oferta de novas casas começou 

a superar a demanda (MIHM, ROUBINI, 2010, p. 103). Ao mesmo tempo, começou a se 

observar uma inadimplência crescente das hipotecas sub-prime. De fato, uma vez que 

continham cláusulas com juros variáveis e elevados, para compensar o risco de 

inadimplência, tais hipotecas dependiam de refinanciamento, o que somente era possível 

caso os preços dos imóveis continuassem com sua tendência de elevação contínua. 

Diante da estabilização dos preços dos imóveis e do aumento da inadimplência, 

diversos emprestadores de hipotecas passaram a ter dificuldades substanciais para 

permanecer no mercado, uma vez que dependiam largamente de financiamento e crédito – 

cuja concessão, por sua vez, também dependia da elevação dos preços dos imóveis. 

Consequentemente, centenas de instituições financeiras começaram a abrir falência. 

Segundo Mihm e Roubini (2010, p. 104): 

                                                                                                                                                    
O mercado se ampliou, mais corretores entraram no negócio e concedeu-se empréstimos a pessoas sem a 
menor condição, os jocosamente chamados de NINJA (no income, jobs or assets). As taxas de juros eram 
leoninas e continham cláusulas de reajuste. O mercado faturava (ilusão de curto prazo) com os altos juros 
contratuais; 
Grandes instituições financeiras entram no mercado, captam recursos de investidores e vendem títulos de 
securitização com base nas hipotecas (‘empacotamento’). Com isso, ampliam empréstimos hipotecários. 
Grandes bancos de investimento americano entram e ampliam ainda mais o mercado, e inovam os 
instrumentos financeiros com base nas hipotecas. 
As agências de rating passam a classificar os novos títulos, dando notas para o investimento, e nesse 
processo, fundos de pensão, seguradoras e outros investidores institucionais ingressam no negócio. 
O mercado fica globalizado, e bancos e investidores da Europa e Ásia adquirem os títulos, criando as 
condições para uma posterior crise financeira mundial.” 
77Segundo Cassidy (2010, p. 310), a cadeia de comercialização dos títulos hipotecários era tão complexa, e a 
assimetria informacional tão elevada, que os próprios bancos não sabiam exatamente o montante de recursos 
empregado nesse mercado. Com efeito: “O problema da informação era tão grave que muitas instituições 
financeiras não tinham ideia de quanto valiam as hipotecas subprime que possuíam. Devido a opacidade da 
cadeia de securitização hipotecaria, não havia como reinterpretar o passado e calcular o valor das hipotecas 
subjacentes. No que dizia respeito aos portadores de títulos hipotecários, esse tipo de informação granular 
simplesmente não existia. Anteriormente, eles tinham confiado no mercado para calcular o valor das diversas 
camadas de cada securitização. Agora, porém, o sistema de preços, em que as economias de livre mercado se 
baseiam, estava escangalhado”. 
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A primeira financeira a quebrar foi a que tinha o nome ridiculamente 
impróprio de ‘Merit Financial’, que, segundo dizem, treinava seus 
gerentes de crédito durante quinze minutos antes de despachá-los para 
liberar financiamentos que requeriam poucos documentos, assim como os 
empréstimos de mentiroso e os financiamentos NINJA. Mas a Merit 
Financial não estava só. Outras financeiras mantinham a aparência 
profissional, mas suas práticas de trabalho não eram menos suspeitas. No 
fim de 2006, dez instituições haviam falido, e o fluxo de hipotecas no 
canal da securitização começou a diminuir. No fim de março de 2007 o 
número de financeiras não bancárias quebradas havia disparado para 
cinquenta ou mais. Em 2 de abril, a segunda maior financeira de 
hipotecas subprime – a NewCentury Financial – abriu falência por falta 
de financiamento. Outros que batalhavam no negócio de originar 
hipotecas – milhares de pequenos corretores – também quebraram. 

 

Até esse momento, apesar de todos os sinais que indicavam um iminente e 

catastrófico colapso no sistema financeiro americano, caracterizado por excessiva 

alavancagem e uma rede complexa e intrincada de ativos podres securitizados, cujos riscos 

ninguém conseguia calcular, o governo dos Estados Unidos insistia em declarar que o 

problema estava restrito a um segmento específico da economia, e que não havia ameaça 

de uma crise de grandes proporções. 

De acordo com Roudini e Mihm (2010, p. 104), essa mentalidade começou a se 

alterar após a introdução, em janeiro de 2007, por uma empresa chamada Markit, do índice 

ABX. Esse índice media o estresse do mercado de títulos de alto risco ao “computar os 

preços de uma cesta de swaps de títulos de crédito usados para transferir o risco de 

inadimplência dos títulos derivados de hipotecas sub-prime” (MIHM, ROUDINI, 2010, p. 

105). 

O gráfico abaixo mostra que, logo após seu lançamento, o índice despencou, 

mostrando que algo estava muito errado com a economia americana: 
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Gráfico 6 – A evolução do índice ABX (02.07.2007 –09.11.2007) 

 
Fonte: CNN Money. Disponível em: <http://money.cnn.com/galleries/2007/news/0711/gallery.abx_index/>. 
Acesso em: 20 nov. 2012. 

 

Consequentemente, o mercado de crédito passou a minguar, sendo certo que 

inúmeros agentes passaram a adotar uma postura mais avessa ao risco. Com efeito, atestam 

Mihm e Roudini (2010, p. 105): 

Durante o ano de 2007 o índice ABX entrou em queda livre, com as 
tranches do fundo do poço perdendo mais de 80% do seu valor. Até as 
tranches mais seguras perderam 10% em julho de 2007. 

A queda no índice ABX revelava que algo terrivelmente errado estava 
ocorrendo. Pior ainda, os números do índice ABX forçaram todos os 
agentes do sistema bancário paralelo a examinar seus ativos e a recalcular 
o valor de todos os títulos que possuíam. As obrigações com garantias em 
hipotecas que valiam 100 centavos de dólar tiveram enormes perdas, o 
que deixou as instituições financeiras com ativos menores que seus 
passivos. Com a diminuição de suas reservas, os bancos paralelos 
começaram a acumular caixa e adotaram medidas de segurança, 
recusando-se a fazer empréstimos com base em garantias que pareciam 
mais duvidosas a cada dia. 

 

As falhas do sistema construído a partir da bolha imobiliária começavam a se 

revelar paulatina e gradativamente. Grandes instituições financeiras que, além de estarem 

excessivamente alavancadas, dependiam de crédito para operar, passavam a ter cada vez 

mais dificuldades e a fechar seus negócios. 
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Nesse sentido, é emblemática a quase falência do Bear Sterns, tradicional banco de 

investimento de grande porte nos Estados Unidos. Tal instituição não estava ligada a 

qualquer banco comercial que lhe pudesse auxiliar e, em março de 2008, viu-se à beira da 

falência, com uma quantidade incalculável de ativos podres. Sua quebra certamente teria 

um efeito em cadeia significativo, prejudicando de forma substancial a economia 

americana. 

Tal contexto motivou o FED a intervir para contornar a situação, tendo orquestrado 

a venda do Bear Sterns para o JP Morgan Chase. O negócio implicava a aceitação, por 

parte do FED, da maioria das perdas futuras ligadas aos ativos podres outrora detidos pelo 

Bear Sterns78. 

A ação intervencionista do FED, porém, não parou por aí. As duas gigantes do 

mercado hipotecário, Fannie Mae e Freddie Mac, também na iminência de falência, 

receberam significativos recursos públicos após o Congresso americano ter aprovado a 

expansão das linhas de crédito do governo federal a tais instituições. Tinha-se como certo 

que as consequências da quebra de tais instituições seriam desastrosas para a economia. 

Por fim, talvez a maior representação da gravidade da crise pela qual os Estados 

Unidos já estavam passando, veio dois dias após tal decisão do Congresso americano: 

diante de uma notícia de que o Lehman Brothers não conseguiria segurar um investimento 

bilionário em um banco coreano, as ações do banco caíram quase 45%, sendo certo que sua 

quebra também se mostrava iminente. 

                                                 
78A intervenção do FED para salvar a Bear Sterns gerou inúmeras críticas. Dentre elas, destaca-se que tal 
iniciativa poderia ensejar um perigoso risco moral na indústria, resultando em comportamentos ineficientes e 
descuidados por parte dos agentes de mercado que, em última instância, saberiam que, caso viessem a falir, 
poderiam contar certamente com a ajuda do governo por serem too big to fail. Isto é, em razão de seu porte, 
as consequências de sua quebra seriam tão desastrosas que certamente ensejariam intervenção estatal. Além 
disso, outras críticas referiam-se ao fato de que o governo estava dispondo de recursos públicos para 
recompensar executivos que se comportaram de forma imprudente, o que prejudicaria, em última instância, 
os contribuintes americanos. Nesse sentido, assim argumenta Cassidy (2010, p. 327): “As ações do FED 
representaram, em conjunto, uma histórica ampliação do seu papel e o primeiro reconhecimento de que, no 
fim das contas, parte do prejuízo do débâcle das hipotecas de alto risco precisaria ser socializada. Apesar de 
independente do ponto de vista operacional, o FED é, na realidade, outra seção do governo federal. Quando 
assume um compromisso financeiro, o faz, em última análise, em nome do contribuinte americano. Ao 
estender sua facilidade de emprestador de última instância às firmas de Wall Street, aceitar títulos de crédito 
hipotecário como garantia e concordar em arcar com as perdas da carteira hipotecária de US$ 30 bilhões do 
Bear, o governo dos Estados Unidos parecia dizer que usaria o dinheiro do contribuinte para impedir novos 
colapsos e também pôr um piso sob o mercado hipotecário. Quando entrevistei Bernanke [presidente do FED 
à época] no fim de 2008, ele foi perfeitamente franco com relação a essa política. ‘Acho que agimos certo ao 
tentar preservar a estabilidade financeira’, disse ele, referindo-se à intervenção no Bear. ‘É o nosso trabalho. 
Sim, induz ao risco moral, mas a maneira correta de tratar desse assunto não é deixar as instituições falirem 
para termos uma catástrofe financeira’”. 
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No entanto, não houve ajuda pública para salvar a instituição. Da mesma forma, 

nenhum agente privado mostrou-se interessado em comprá-la e assumir a dívida e o 

portfólio de ativos podres. Como consequência, em 13.09.2008, o Lehman Brothers 

invocou a aplicação do Capítulo 11 da Lei de Falências americana, dando início ao seu 

processo falimentar.79 

A situação, então, agravou-se consideravelmente, sendo que a confiança no 

mercado e a concessão de crédito reduziram-se ainda mais, causando, inclusive, a 

contaminação da economia real e, consequentemente, o aumento do desemprego e a 

retração da atividade econômica. 

Inúmeros planos intervencionistas foram idealizados e aplicados pelo governo 

americano, injetando-se consideráveis recursos públicos para tentar salvar a economia de 

um colapso80.  

                                                 
79Segundo Cassidy (2010, p. 331): “A abordagem não intervencionista adotada pelo Departamento do 
Tesouro e pelo FED com relação ao Lehman representou uma mudança espantosa e inexplicável da política 
de não permitir o colapso de grandes e interligadas empresas financeiras. Até hoje não está bem explicada. 
[...] Muitas pessoas suspeitam que Paulson e Bernanke permitiram a falência do Lehman para restabelecer o 
princípio de que a conduta irresponsável será punida”.  
80Dentre tais medidas, incluem-se a intervenção direta para salvar outras instituições, nos moldes do ocorrido 
com o Bear Sterns. A título exemplificativo, cita-se ao American International Group, Inc (AIG), maior 
empresa de seguros do país, que recebeu do FED a promessa de empréstimos de até US$ 85 bilhões. 
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CAPÍTULO 3. O DIREITO CONCORRENCIAL E CRISES  

 

Após ter apresentado (i) uma breve descrição a respeito da evolução do antitruste 

nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, bem como (ii) considerações teóricas sobre as 

crises do sistema capitalista, tendo se atentado mais especificamente para as duas mais 

graves ocorridas até o momento, o presente trabalho volta-se para o principal ponto de 

análise, é dizer: as reações do Direito Concorrencial às crises. 

Sabe-se que em períodos de crise econômica e financeira são comuns pressões 

junto aos governos para flexibilizar o enforcement antitruste, de forma que as empresas 

possam, mediante adoção de soluções potencialmente anticompetitivas, buscar, dentre 

outros objetivos, a estabilização de preços ou a adequação da produção ao nível da 

demanda.81 

Para tanto, este terceiro capítulo é dividido em duas partes. Primeiramente, 

analisou-se empiricamente a experiência americana em que a flexibilização da aplicação 

das normas de defesa da concorrência foi eleita como arma de combate à Crise de 1929. 

Tal análise será importante para averiguar os motivos e as consequências de intervenções 

estatais referentes à aplicação do antitruste em tempos de crise. 

Com isso em mente, a segunda parte do capítulo discutirá os principais argumentos 

favoráveis e contrários a uma flexibilização das normas de defesa da concorrência em 

tempos de crise econômica, analisando, principalmente, (i) o controle de atos de 

concentração, e (ii) os cartéis de crise. Os argumentos identificados serão, posteriormente, 

sistematizados em uma matriz comparadora, que fundamentarão a análise desenvolvida no 

quarto capítulo e as conclusões.  

 

 

 

                                                 
81Nesse sentido. Vickers (2008, p. 9) assevera: “As to the short-term political consideration just mentioned, 
the incentive and opportunity for vested interests to seek favors from the political system are greater than 
usual in an economic recession”. 
Tradução livre: “Com relação à consideração política de curto prazo mencionada, o incentivo e oportunidade 
para interesses mascarados em busca de favores do sistema político são maiores que o comum em uma 
recessão econômica”.  
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1. O Direito Concorrencial norte-americano durante a Crise de 1929 – a experiência 

de Roosevelt 

 

1.1. Os anos antecedentes à suspensão do antitruste 

 

Sabe-se que os agentes, quando prejudicados por um período de crise, tentam evitar 

toda forma de concorrência que possa limitar seus ganhos. Nos Estados Unidos, isso não 

foi diferente: segundo Crane (2008, p. 4), durante mais de um século de vigência do 

Sherman Act, nenhum governo reagiu a uma crise por meio de uma aplicação mais 

rigorosa da legislação concorrencial. Pelo contrário, o que tem sido feito é, publicamente 

ou não, mitigar o enforcement antitruste: 

Indeed, antitrust seems to be a luxury that the country cannot afford 
in any crisis. 

Or at least this is the lesson one would draw from observing our 
national behavior during moments of economic crisis or war. 
Throughout our national history, wars and financial panics have been 
opportunities for consolidation of industrial power.82 (CRANE, 2008a, 
p. 3, grifos nossos) 

 

No período entre as duas Guerras Mundiais, a legislação antitruste americana teve 

fraca aplicação, seja em relação ao combate a cartéis, punição de práticas anticompetitivas 

unilaterais ou controle de atos de concentração, tal como mostram Kovacic e Shapiro 

(2000).  

Com efeito, a entrada dos Estados Unidos na I Guerra Mundial exigiu intensa 

intervenção do Estado na economia, sendo certo que o governo norte-americano, por meio 

do War Industry Board, atuava para controlar a produção, a alocação de recursos e até 

mesmo a precificação dos produtos e serviços. Sobre o assunto, asseveram Miller III, 

Walton, Kovavic e Rabkin (1984, p. 10-11): 

Through the War Industries Board (WIB), the federal government 
exercised sweeping power over the nation’s economy, controlling 
production priorities, resource allocation, and pricing. The WIB 
sanctioned and promoted cooperative business efforts that during 

                                                 
82 Tradução livre: “De fato, o antitruste parece ser um luxo que o país não pode se permitir em crise. 
Ou, ao menos, essa é a lição que poderia se apreender ao observar nosso comportamento em momentos de 
crise econômica ou guerra. Em toda nossa história, guerras e pânicos financeiros têm sido oportunidades para 
consolidação do poder industrial”. 
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peacetime could have resulted in criminal violations to the Sherman 
Act.83 

 

Tal experiência levou muitos economistas e autoridades dentro do governo a 

acreditar que a concorrência trazia perdas desnecessárias à indústria, propondo, como 

alternativa, uma colaboração entre o governo e os empresários para organizar a economia 

em tempos de crise (KOVACIC; SHAPIRO, 2000, p. 46). Os defensores dessa visão, por 

óbvio, tiveram grande influência na elaboração na suspensão da legislação concorrencial. 

“As support for competition waned, antitrust policy receded as well”.84 (KOVACIC; 

SHAPIRO, 2000, p. 47) 

Kovacic e Shapiro (2000) mostram que, mesmo antes do advento da Crise de 1929, 

com a consequente suspensão da legislação antitruste, como será visto, percebia-se a 

ascensão do “associalismo”, visão amplamente apoiada por Herbert Hoover, tanto como 

Secretário de Comércio, quanto como Presidente. 

O “associalismo” defendido por Hoover acabou por influenciar a atuação de órgãos 

que teoricamente deveriam atuar na defesa da livre concorrência. Como mostram Miller 

III, Walton, Kovavic e Rabkin (1984), a própria FTC atestava os benefícios da auto-

regulamentação dos mercados, organizando as chamadas conferências de práticas de 

comércio (trade practice conferences), que, em última instância, atuavam para contornar 

meios legítimos de competição. 

Tais conferências funcionavam da seguinte forma: a FTC convidava todas as 

empresas em determinado setor econômico para debater sobre práticas de comércio que 

geravam conflitos entre os players. Caso a maioria dos presentes se declarasse contrária às 

práticas discutidas, aprovavam-se resoluções estabelecendo o banimento de tais condutas 

do comércio. Consequentemente, se a FTC compartilhasse da visão dos presentes, ela 

endossava o quanto determinado em tais resoluções, podendo (i) classificá-las como 

violações per se ao FTC Act, ou (ii) determinar que as analisaria de acordo com as 

circunstâncias de cada caso (uma espécie de aplicação da regra da razão). (MILLER III; 

WALTON; KOVAVIC; RABKIN, 1984, p. 13) 

                                                 
83 Tradução livre: “Por meio do War Industries Board (WIB), o governo federal exerceu poder avassalador 
sobre a economia nacional, controlando prioridades de produção, alocação de recursos e preços. O WIB 
estimulava e promovia esforços empresariais cooperativos que, em tempos de paz, poderiam caracterizar 
violações criminosas ao Sherman Act”. 
84 Tradução livre: “À medida que o apoio à concorrência minguava, a política antitruste retrocedia”. 
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A importância dada pela FTC a tais conferências aumentou significativamente com 

o passar do tempo: 

The trade conference mechanism gradually grew from several meetings 
per year in the early 1920’s to become one of the Commission’s chief 
enforcement activities by the end of that decade. Approximately sixty 
conferences were held between July 1927 and November 1929.85 
(MILLER III; WALTON; KOVAVIC; RABKIN, 1984, p. 13) 

 

Percebia-se, portanto, uma crescente simpatia ao associalismo e práticas de 

cooperação entre agentes privados e governo, em detrimento do antitruste e das virtudes da 

livre concorrência, o que foi sentido até mesmo nas decisões da Suprema Corte americana, 

que adotou um comportamento no mínimo tolerante em relação a práticas 

anticompetitivas, sobretudo aquelas de natureza colusiva. Como exemplo, pode-se citar o 

precedente Board of Trade of the City of Chicago vs. United States (246 U.S. 231 [1918]), 

quando a Suprema Corte, ao reverter decisão tomada pela corte distrital, afirmou que 

restrições anticompetitivas deveriam ser analisadas mediante uma análise acerca de sua 

história, propósitos e efeitos: 

Every agreement concerning or regulating trade restrains, and the 
true test of legality is whether the restraint is such as merely 
regulates, and perhaps thereby promotes, competition, or whether it 
is such as may suppress or even destroy competition. 

To determine this question, the court must ordinarily consider the 
facts peculiar to the business, its condition before and after the 
restraint was imposed, the nature of the restraint, and its effect, 
actual or probable. 

The history of the restraint, the evil believed to exist, the reason for 
adopting the particular remedy, the purpose or end sought to be attained, 
are all relevant facts, not because a good intention will save an otherwise 
objectionable regulation or the reverse, but because knowledge of intent 
may help the court to interpret facts and predict consequences.86 (grifos 
nossos) 

                                                 
85 Tradução livre: “O mecanismo das conferências de comércio cresceu gradualmente de algumas reuniões 
anuais no início da década de 1920 para tornar-se uma das principais formas de enforcement utilizadas pela 
FTC no final daquela década. Aproximadamente 60 (sessenta) conferências foram realizadas entre julho de 
1927 e novembro de 1929”. 
86JUSTIA. US Supreme Court Center. Chicago Board of Trade v. United States - 246 U.S. 231 (1918) 
Disponível em: <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/246/231/case.html>. Acesso em: 16 jul. 2012. 
Tradução livre: “Todo acordo trata ou regulamenta restrições ao comércio, sendo certo que o verdadeiro teste 
de legalidade é se a restrição meramente regula, ou talvez promova concorrência, ou se a limita ou elimina. 
Para verificar tal questão, a corte deve levar em consideração os fatos particulares do negócio, suas condições 
antes e após a imposição da restrição, a natureza da restrição, e seus efeitos, efetivos ou potenciais. 
A história da restrição, o problema que se acredita existir, a razão para adoção da medida em questão, o 
objetivo ou fim buscado são fatos relevantes, não porque uma boa intenção salvará uma regulamentação 
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Ademais, em United States vs. Colgate Co. (250 U.S. 300 [1919]), a Suprema 

Corte, sob o fundamento de que o Sherman Act proibia práticas que visavam à 

monopolização dos mercados, com o potencial de alterar as relações econômicas de 

comércio, permitiu a imposição de políticas de distribuição que favoreciam alguns agentes 

no mercado a jusante, bem como práticas de recusa de venda a empresas que não 

cumprissem com as exigências do agente econômico verticalizado: 

In the absence of any intent to create or maintain a monopoly, the 
Sherman Act does not prevent a manufacturer engaged in a private 
business from announcing in advance the prices at which his good may 
be resold and refusing to deal with wholesaler and retailers who do not 
conform to such price87.  

 

No entanto, apesar de tolerante, a Suprema Corte ainda indicava que alguns tipos de 

coordenação entre concorrentes mereciam punição por violação à legislação concorrencial 

sem que fosse necessária a realização de uma análise profunda acerca da história, efeitos e 

propósitos da conduta. A título exemplificativo, cita-se o precedente United States vs. 

Trenton Potteries Co. (273 U.S. 392 [1927]), em que a Suprema Corte assim entendeu: 

2. An agreement of those controlling over 80% of the business of 
manufacturing and distributing sanitary pottery in the United States, to 
fix and maintain uniform prices, violates the Sherman Act whether the 
prices in themselves were reasonable or unreasonable.88  

 

Tal decisão parece ter rejeitado a conclusão aventada em Board of Trade of the City 

of Chicago vs. United States (246 U.S. 231 [1918]), segundo a qual acordos entre 

concorrentes deveriam ser analisados de maneira ampla. (KOVACIC; SHAPIRO, 2000, p. 

47) 

No início dos anos 1930, contudo, até mesmo o posicionamento acerca de 

restrições puras (naked restrictions) à oferta foi enfraquecido: em Appalachian Coals, Inc. 

                                                                                                                                                    
repreensível, mas porque o conhecimento da intenção pode auxiliar a corte a interpretar os fatos e prever as 
consequências”. 
87JUSTIA. US Supreme Court Center. United States v. Colgate & Co. - 250 U.S. 300 (1919). Disponível em: 
<http://supreme.justia.com/cases/federal/us/250/300/case.html>. Acesso em: 16 jul. 2012. 
Tradução livre: “Na ausência de qualquer intenção de criar ou manter um monopólio, o Sherman Act não 
proíbe que um produtor privado anuncie previamente os preços que seus produtos podem ser revendidos, ou 
que se recuse a negociar com atacadistas e revendedores que não concordam com tal preço”. 
88 JUSTIA. US Supreme Court Center. United States vs. Trenton Potteries Co. (273 U.S. 392 [1927]). 
Disponível em: <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/273/392/case.html>. Acesso em: 16 jul. 2012. 
Tradução livre: “2. Um acordo entre agentes que detêm 80% da produção e distribuição de cerâmica nos 
Estados Unidos para fixar e manter preços uniformes viola o Sherman Act, independentemente da 
razoabilidade dos preços”. 
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vs. United States (288 U.S. 344 [1933])89, a Corte, aparentemente perdendo toda a fé na 

livre concorrência, não condenou um acordo entre competidores para restringir a oferta de 

carvão no leste dos Estados Unidos, uma decisão que ficou conhecida como “Depression 

era aberration”. (KOVACIC; SHAPIRO, 2000, p. 48)  

Sobre o assunto, assevera Motta (2009, p. 6-7): 

This marks one of the very rare exceptions to the per se prohibition of 
price-fixing. This Supreme Court decision can be understood only 
considering the historical perspective. The Great Depression was 
having important consequences on many industries, and one such 
industry which suffered the hardship of the crisis was the coal mining 
industry. Facing a severe reduction in demand, and intent on avoiding 
further losses, 137 producers located in the Appalachian Mountain region 
formed a company which was to find best prices and to allocate outputs 
among members. The Court found that this agreement was not 
unlawful since it was to be considered as a reasonable response to 
protect the market from destructive practices. 

This is probably one of the best examples of how competition laws 
and their enforcement are to be understood in the political, 
economic, and historic context in which they are made.90 (grifos 
nossos) 

 

Em tal precedente, a Suprema Corte afirmou que as disposições do Sherman Act 

não deveriam ser interpretadas de forma literal, “but are to be construed by the essential 

standard of reasonableness”91. Com efeito, uma rápida análise dos fundamentos utilizados 

pela Suprema Corte revela a preocupação do órgão jurisdicional com o cenário econômico 

da época: 

Competing producers of bituminous coal formed a corporation to act as 
their selling agent, with authority to set the prices. The industry was in 
grave distress because of overexpansion, relatively diminishing 

                                                 
89 A Appalachian Coals, Inc. foi uma combinação de 137 produtores de carvão betuminoso na região dos 
Apalaches, especificamente nos territórios da Virginia, West Virginia, Kentucky e Tennessee. Esses 
produtores eram responsáveis por 74% do carvão betuminoso na área dos Apalaches. Areeda e Kaplow 
(1997, p. 188). JUSTIA. US Supreme Court Center. em Appalachian Coals, Inc. vs. United States (288 U.S. 
344 [1933]). Disponível em: < http://supreme.justia.com/cases/federal/us/288/344/case.html >. Acesso em: 
16 jul. 2012. 
90 Tradução livre: “Essa decisão é uma das raras exceções à proibição per se de fixação de preços, e somente 
pode ser analisada levando-se em consideração sua perspectiva histórica. A Grande Depressão estava 
causando importantes consequências em várias indústrias e, dentre elas, a de carvão. Diante de uma drástica 
redução na demanda, e com o intuito de evitar perdas, 137 produtores na região dos Apalaches formaram 
uma empresa que deveria encontrar melhores preços e alocar ofertas entre seus membros. A Suprema Corte 
entendeu que tal acordo não era ilegal, devendo ser considerado como uma resposta razoável para proteger o 
mercado de práticas destrutivas. 
Esse é provavelmente um dos melhores exemplos de como leis de defesa da concorrência e sua aplicação 
devem ser entendidas em seu contexto político, econômico e social”. 
91 Tradução livre: “devem ser analisadas sob o enfoque da razoabilidade” 
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consumption, organized buying, and injurious marketing practices 
within itself, and the members of the combination sought, through 
the agent, to escape those practices, promote the sale of their coal in 
fair competition, and sell as much of it as possible. Although they 
controlled a large proportion (73%) of the commercial production in the 
immediate region where they mined, the great bulk of their output was 
marketed in another and highly competitive region, and in view of the 
vast volume of other coal actually and potentially available, the 
conditions of production, and transportation facilities, there was no basis 
for concluding that competition anywhere could be injuriously affected 
by the operation of their plan. Held that there is no present reason for an 
injunction under the Sherman Act.92 (grifos nossos) 

 

Kokkoris e Olivares-Caminal (2010, p. 307) asseveram que Appalachian Coals, 

Inc. vs. United States (288 U.S. 344 [1933]) é o único precedente na história do Direito 

Concorrencial norte-americano em que a Suprema Corte aplicou a regra da razão em um 

caso de cartel, devendo ser interpretado como uma exceção à racionalidade do órgão e da 

tradição antitruste nos Estados Unidos. Segundo os autores: 

Regarding crisis cartels, the only case in which the Supreme Court 
applied the rule of reason to a cartel is Appalachian Coals, Inc. vs. 
United States, involving a price cartel established under emergency 
circumstances in the coal industry. […] Thus the Supreme Court 
accepted, albeit within narrow limits, crisis cartels. As the analysis of the 
US case law will indicate, this decision, which is an exception to the 
per se rule, was based on a detailed analysis of the extraordinary 
circumstances of the case. 93 (KOKKORIS; OLIVARES-CAMINAL, 
2010, p. 307, grifos nossos) 

 

                                                 
92JUSTIA. US Supreme Court Center. Appalachian Coals, Inc. v. United States - 288 U.S. 344 (1933). 
Disponível em: <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/288/344/case.html>. Acesso em: 16 jul. 2012. 
Tradução livre: “Produtores concorrentes de carvão betuminoso formaram uma instituição para atuar como 
seu agente, com autoridade para estabelecer preços. A indústria estava enfrentando grandes dificuldades em 
razão da expansão excessiva, redução do consumo, compras organizadas e práticas mercadológicas danosas, 
e os membros do contrato buscavam, por meio do agente, escapar daquelas práticas e promover a venda do 
carvão o máximo possível. Apesar de controlarem grande parte da produção na região em que atuavam 
(73%), a maior porção de sua oferta era destinada a outra região altamente competitiva, e, em razão do alto 
volume de carvão disponível, das condições de produção e de transporte, concluiu-se que a concorrência não 
seria prejudicada pelo acordo. Consequentemente, não houve violação ao Sherman Act”. 
93 Tradução livre: “Com relação aos cartéis de crise, o único caso em que a Suprema Corte aplicou a regra da 
razão foi Appalachian Coals, Inc vs. United States, que envolvia um cartel estabelecido para fixar preços em 
indústria que passava por situação emergencial. [...] Portanto, a Suprema Corte aceitou, ainda que em limites 
restritos, cartéis de crise. Tal decisão, que é uma exceção à regra per se, foi baseada em uma análise 
detalhada das circunstâncias extraordinárias do caso em questão”. 
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A tabela abaixo mostra a sensível redução no número de casos de cartel trazidos ao 

conhecimento das autoridades antitruste norte-americanas nos primeiros anos da década de 

193094: 

Tabela 1 – Número de casos de cartel levados ao 
conhecimento das autoridades antitruste americanas 

Período Número de casos 
1890-1894 5 
1895-1899 7 
1900-1904 6 
1905-1909 32 
1910-1914 78 
1915-1919 32 
1920-1924 55 
1925-1929 46 
1930-1934 23 
1935-1939 41 
1940-1944 192 
1945-1949 127 
1950-1954 137 
1955-1959 157 
1960-1964 172 
1965-1969 146 

Fonte: Posner (1970) 

 

Interessante analisar também a experiência no que se refere ao controle de atos de 

concentração. Nesse sentido, ressalta-se que os primórdios da teoria da Failing Firm 

Defense95 remontam a tal contexto de crescente flexibilização do antitruste nos Estados 

Unidos na década de 1930. Trata-se do precedente International Shoe Co. v. FTC, 280, US 

291 (1930)96, um processo movido para cumprir decisão proferida pela FTC, que havia 

determinado o desfazimento de um ato de concentração envolvendo empresas no mercado 

de calçados, uma vez que tal operação violava a Seção 7 do Clayton Act.  

                                                 
94 Percebe-se também uma acentuada queda durante a I Guerra Mundial. 
95Criação jurisprudencial norte-americana, a teoria da Failing Firm Defense determina que um ato de 
concentração não resultará em aumento de poder de mercado se ficar demonstrado que: (i) a empresa falida 
não conseguiria cumprir com suas obrigações financeiras no futuro próximo; (ii) a empresa falida não 
conseguiria se reorganizar com sucesso de acordo com as previsões do Capítulo 11 da Lei de Falências norte-
americana; (iii) esforços de boa-fé tenham sido feitos sem sucesso para que outra alternativa, que não a 
concentração excessiva de mercado, salvasse a empresa falida; e (iv) sem a operação, a empresa falida sairia 
do mercado (HOVENKAMP, 2005, p. 551-552). Atualmente, a teoria da Failing Firm Defense está prevista 
no guia de análise de atos de concentração horizontal, elaborado conjuntamente pela FTC e pelo DoJ. 
(FEDERAL TRADE COMMISSION; DEPARTMENT OF JUSTICE, 2010) 
96 JUSTIA. US Supreme Court Center. International Shoe Co. v. FTC, 280, US 291 (1930). Disponível em: 
<http://supreme.justia.com/cases/federal/us/280/291/>. Acesso em: 16 jul. 2012. 



91 
 

No entanto, apesar de o governo de Hoover não ter tido interesse em efetivamente 

aplicar a legislação antitruste, ele ao menos resistiu a pedidos para sua completa suspensão 

(Shapiro, 2010, p. 22). O mesmo não ocorreu com o governo de Franklin Roosevelt, que 

editou o New Deal, conjunto de medidas políticas, econômicas e sociais com caráter 

visivelmente keynesiano97. As políticas propostas previam uma intensa intervenção do 

Estado no domínio econômico, investindo pesadamente para que fossem gerados empregos 

e demanda em uma economia muito desaquecida. 

É interessante transcrever discurso proferido por Roosevelt em 1933, que mostra o 

posicionamento da época de que concorrência intensa teria causado inúmeros prejuízos à 

economia americana, sendo necessário a adoção de uma abordagem de cooperação entre os 

agentes: 

You and I acknowledge the existence of unfair methods of competition, 
of cutthroat prices and of general chaos. You and I agree that this 
condition must be rectified and that order must be restored. The 
attainment of that objective depends on our willingness to cooperate with 
one another to that end, and also your willingness to cooperate with the 
Government.98 (FRANKLIN D. Roosevelt XXXII President of 
United States: 1933-1945...) 

 

1.2. O New Deal e a suspensão do antitruste nos Estados Unidos 

 

De acordo com Peritz (2000), o New Deal foi composto de duas partes: o early New 

Deal, identificado no National Industrial Recovery Act (NIRA), compreendido entre 1933 

e 1935; e o later New Deal, compreendido entre 1935 e 1948. Para os propósitos do 

presente trabalho, apenas o early New Deal será analisado. 

O NIRA era composto por três grandes iniciativas: (i) promover o aumento do 

emprego e dos salários mediante acordos entre trabalhadores e empresários, por meio dos 

quais, em contrapartida, (ii) o governo permitiria a celebração de acordos limitando a 

                                                 
97De acordo com Rezende (2008, p. 429), a Crise de 1929 fez despencar a fé na teoria neoclássica e na 
automaticidade dos mercados, e Keynes, cuja mais importante obra foi lançada inicialmente em 1936, 
ganhou grande sucesso. 
98 Tradução livre: “Você e eu reconhecemos a existência de práticas injustas de competição, de preços 
predatórios e de caos generalizado. Você e eu concordamos que isso deve ser corrigido para que a ordem seja 
restaurada. Alcançar tal objetivo depende da nossa disposição e vontade para cooperar, bem como de sua 
vontade e disposição para cooperar com o governo”. 
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concorrência para garantir maiores lucros99, e (iii) um pacote de gastos públicos de US$ 3,3 

bilhões. (TAYLOR, 2002, p. 4) 

O intuito do NIRA, tal como estampado em seu art. 1º, era ordenar a economia 

norte-americana por meio da edição de códigos industriais éticos para reorganizar as 

empresas e o operariado nos Estados Unidos, confiando a recuperação econômica do país 

na auto-regulamentação das indústrias: 

Section. 1. A national emergency productive of widespread 
unemployment and disorganization of industry, which burdens interstate 
and foreign commerce, affects the public welfare, and undermines the 
standards of living of the American people, is hereby declared to exist. 
It is hereby declared to be the policy of Congress to remove 
obstructions to the free flow of interstate and foreign commerce 
which tend to diminish the amount thereof; and to provide for the 
general welfare by promoting the organization of industry for the 
purpose of cooperative action among trade groups, to induce and 
maintain united action of labor and management under adequate 
governmental sanctions and supervision, to eliminate unfair 
competitive practices, to promote the fullest possible utilization of the 
present productive capacity of industries, to avoid undue restriction of 
production (except as may be temporarily required), to increase the 
consumption of industrial and agricultural products by increasing 
purchasing power, to reduce and relieve unemployment, to improve 
standards of labor, and otherwise to rehabilitate industry and to 
conserve natural resources.100 (grifos nossos) 

 

Ademais, previa-se expressamente que as leis antitruste não seriam aplicáveis a 

nenhum ato que fosse tomado de acordo com os objetivos do NIRA. Em outras palavras, as 

indústrias que se organizassem mediante a elaboração dos códigos acima mencionados não 

                                                 
99Nesse sentido, argumentam Cole e Ohanian (2007, p. 6): “The Roosevelt Administration argued that two 
changes were required to end the Depression: limit competition and raise wages. They believed that limiting 
competition kept prices at reasonable levels, which in turn led to higher wages, higher household income, and 
higher consumer spending”. 
Tradução livre: “A Administração Roosevelt argumentava que duas mudanças eram necessárias para acabar 
com a depressão: limitar a concorrência e aumentar os salários. Acreditava-se que, ao limitar a concorrência, 
os preços seriam mantidos em níveis razoáveis, o que, por sua vez, levaria a um aumento dos salários, maior 
renda e mais gastos por parte dos consumidores”. 
100 Tradução livre: “Art. 1. Declara-se a existência de uma emergência nacional de desemprego e 
desorganização industrial generalizada que prejudica o comércio inter-regional e internacional, afeta o bem-
estar público, e compromete os padrões de vida de cidadãos americanos. Declara-se também ser política do 
Congresso a remoção de obstáculos ao livre comércio inter-regional e internacional; e a promoção do bem-
estar geral através do incentivo à organização da indústria, com o propósito de cooperação entre grupos, 
induzindo e mantendo ação unificada entre trabalho e gerência sob sanções e supervisão governamental, 
eliminando práticas anticompetitivas para promover a utilização máxima da presente capacidade produtiva da 
indústria, evitando restrições indevidas à produção (exceto quando temporariamente necessário), aumentando 
o consumo de bens industriais e agrícolas através do crescimento do poder de compra, reduzindo e aliviando 
o desemprego, melhorando as condições de trabalho e, assim, reabilitar a indústria e preservar os recursos 
naturais”.  
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estariam sujeitas à aplicação do Direito Concorrencial. Nesse sentido, assim estabelecia o 

art. 5º do NIRA: 

Section. 5. While this title is in effect and for sixty days thereafter, any 
code, agreement, or license approved, prescribed, or issued and in effect 
under this title, and any action complying with the provisions thereof 
taken during such period, shall be exempt from the provisions of the 
antitrust laws of the United States. Nothing in this Act, and no 
regulation thereunder, shall prevent an individual from pursuing the 
vocation of manual labor and selling or trading the products or regulation 
thereunder, prevent anyone from marketing or trading the produce of his 
farm.101 (grifos nossos) 

 

Ainda em tempo, o NIRA criou a National Industry Administration (NRA), agência 

federal responsável pela aprovação e fiscalização dos códigos aprovados sob sua vigência. 

Os códigos deveriam passar por aprovação estatal, o que era concedido apenas se 

previssem cláusulas garantindo a aceitação dos empresários a negociar salários elevados e 

garantir alto poder de barganha para seus empregados. Era evidente, portanto, um grande 

conflito de interesses: de um lado, o Estado e associações de trabalhadores buscavam a 

previsão de cláusulas que garantissem o máximo de direitos trabalhistas possíveis, e, de 

outro, os empresários tentavam impor cláusulas que limitassem a concorrência e lhes 

garantissem lucros.  

Dessa forma, a elaboração dos códigos era um processo de barganha entre governo 

e agentes privados, em uma disputa para garantir interesses trabalhistas e corporativos. No 

entanto, o governo não tinha uma política centrada e com metas e objetivos bem definidos. 

Pelo contrário:  

Actual policy depended largely upon the judgments and sympathies of 
individual deputy administrators; and these judgments and sympathies 
naturally varied from man to man, depending upon the deputy’s 
background, the way in which issues were presented, and the political 
pressures inherent in the underlying power structure. 102 (HAWLEY,  
1996, p. 56) 

 

                                                 
101 Tradução livre: “Art. 5. Todos os códigos, acordos ou licenças aprovados, receitados ou publicados, que 
estiverem sob os efeitos deste Título, e toda ação tomada em conformidade com tais previsões, estarão 
imunes da aplicação das leis antitruste dos Estados Unidos da América. Nenhuma previsão nesta Lei, e 
nenhuma regulação promovida sob a vigência dela, impedirão um indivíduo de buscar a vocação de seu 
trabalho manual e comercializar seus produtos”. 
102 Tradução livre: “A política dependia largamente de juízos subjetivos de administradores públicos, e tais 
juízos naturalmente variavam de pessoa para pessoa, dependendo do histórico do administrador público, da 
forma pela qual as questões eram apresentadas, e das pressões políticas inerentes a estrutura do poder”. 
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Obviamente o lado privado, mais organizado, ganhou o jogo de forças, fazendo 

com que os códigos previssem cada vez mais cláusulas que garantiam aos empresários 

lucros maiores mediante a supressão da livre concorrência. Com efeito, “as code-making 

proceeded, industrialists succeeded in incorporating a whole series of provisions that 

where designed essentially to eliminate competition and establish business cartels”103. 

(HAWLEY, 1996, p. 57) 

Hawley (1996, p. 58-62) argumenta que havia, basicamente, cinco grandes 

categorias de cláusulas com potencial anticompetitivo nos códigos: 

• Fixação de preços: a primeira categoria de cláusulas com potencial 

anticompetitivo geralmente previstas nos códigos referia-se à fixação de um preço 

mínimo. Geralmente, os particulares não tinham poder para estabelecer tais valores 

(apesar de que, em determinadas indústrias, tais como transporte, carvão e outros 

recursos naturais, era delegado aos empresários o poder para fixar preços mínimos), 

cabendo ao NRA indicar que não se poderia praticar preços abaixo de um 

determinado custo.  

• Open price systems: a segunda categoria refere-se a dispositivos que legalizavam e 

regulavam determinados mecanismos em que os empresários eram obrigados a 

publicar e compartilhar informações concorrencialmente sensíveis relacionadas a 

preços. Ainda que o suposto objetivo de tais cláusulas fosse evitar discriminações 

de preços, “they were designed to stabilize prices, reveal ‘chiselers’ and facilitate 

the enforcement of other price provisions”104 (HAWLEY, 1996, p. 59). Com efeito, 

tratava-se de instrumento complexo e amplo, que permitia extensa troca de 

informações sensíveis entre concorrentes: 

They called for the filing of current and future prices, not just statistics on 
past transactions; they required the identification of individual sellers; 
they allowed the disseminating agency to reinforce the statistical 
materials with interpretative comments and suggestions; they prohibited 
deviation from filed prices without notification of the code authority; they 
penalized those who failed to comply; and they required ‘waiting periods’ 
before a filed price became effective, periods during which pressure 
could be applied to prevent a price cut.105 (HAWLEY,  1996, p. 59-60). 

                                                 
103 Tradução livre: “Conforme a elaboração dos códigos progredia, os empresários conseguiam incorporar 
uma série de disposições designadas a, essencialmente, eliminar a concorrência e formar cartéis”. 
104 Tradução livre: “elas tinham por objetivo estabilizar preços, revelar ‘trapaceiros’ e facilitar o enforcement 
de outras disposições relacionadas a preços”. 
105 Tradução livre: “Era necessária a notificação de preços correntes e futuros, e não apenas estatísticas 
relativas a negócios passados; elas exigiam a identificação de vendedores individuais; elas permitiam que a 
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• Regulação de termos de venda e práticas de comércio: o terceiro grupo de 

cláusulas consistia em mecanismos para garantir o enforcement dos preços 

mínimos previstos nos códigos. Segundo Hawley (1996, p. 60), eram cláusulas das 

mais diversas naturezas, que atentavam severamente contra a livre concorrência: 

Some of these, like the restrictions on combination sales, trade-in 
allowances, credit terms, and premiums, were intended to prevent indirect 
concessions that might influence a sale. Some, like the requirements for 
customer classification or the restrictions on quantity discounts, 
advertising allowances, and brokerage fees, were designed to preserve 
existing channels of distribution. Others, like the requirements for basing-
point or zone pricing, attempted to preserve existing geographical 
relationships. And still others tried to regulate bidding and awarding 
practices, obstruct competition in quality and type, or modify advantages 
arising out of specialization. In all, they represented a bewildering variety 
of restraints on competitive freedom.106  

 

• Controle de produção: alguns dispositivos comumente previstos nos códigos 

buscavam controlar o preço de forma indireta, mediante controle direto da 

produção e da oferta. A título exemplificativo, tais cláusulas restringiam as horas 

de utilização de máquinas das indústrias, proibiam instalação de novo maquinário e 

limitavam a expansão da capacidade produtiva da empresa. 

• Cláusulas de autoridade: por fim, o quinto grupo consistia em delegações de 

autoridade a particulares para supervisionar e garantir o cumprimento das 

determinações dos códigos. Ainda que as entidades responsáveis por tal 

fiscalização contassem com representantes do governo, fato é que sua presença não 

significava um efetivo monitoramento ou limite aos poderes e discricionariedade 

dos particulares. 

                                                                                                                                                    
autoridade complementasse documentos estatísticos com comentários de interpretação e sugestão; elas 
proibiam desvios dos preços notificados sem comunicação prévia à autoridade governamental; elas puniam 
aqueles que descumpriam as normas; e elas requeriam um ‘período de espera’ antes de o preço tornar-se 
efetivo, períodos durante os quais poderia haver pressões para evitar reduções nos preços”. 
106 Tradução livre: “Algumas delas, como as restrições em vendas, comércio de abono, prazos de créditos e 
prêmios, tinham como objetivo evitar concessões indiretas que poderiam influenciar vendas. Outras, como 
exigências para classificação de consumidores ou restrições em descontos por quantidade, publicidade e 
taxas de corretagem, tinham como objetivo preservar canais de distribuição. Outras, como exigências de zona 
de precificação, buscavam preservar relações geográficas existentes. E, ainda, outras tentavam regular 
práticas de licitação, evitar concorrência por qualidade ou tipo de produto, ou alterar vantagens advindas de 
especialização. Assim, como um todo, tais cláusulas representavam grande variedade de restrições à 
liberdade de concorrência.” 
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A tabela abaixo mostra que cláusulas com potencial efeito anticompetitivo eram 

previstas na grande maioria dos códigos aprovados pelo governo americano sob a égide do 

NIRA: 

 

Tabela 2 - Percentual de códigos em que as cláusulas estavam presentes 
Função da cláusula Percentual de códigos em que as 

cláusulas estavam presentes 
Fixar preços mínimos 79% 

Garantir uniformização de custos 72% 
Estabelecer mecanismos de open prices 59% 

Evitar reduções de preços 36% 
Fonte: Cole e Ohanian (2001, p. 68) 

 

Cumpre destacar, ainda, que os códigos aprovados sob a égide do NIRA deveriam 

ser obrigatoriamente seguidos, havendo, inclusive, mecanismos de enforcement estatal de 

suas disposições e punição para aqueles que as violassem. 

Com efeito, o enforcement de tais códigos era garantido, essencialmente, por dois 

mecanismos. Primeiramente, uma vez celebrados e sancionados pelo Presidente dos 

Estados Unidos, os códigos de ética possuíam status de lei, com aplicação de sanções para 

seu descumprimento, conforme disposto em sua Section 10 (b). Sobre o assunto, explicam 

Taylor e Klein (2008, p. 7): 

Section 10(b) of the NIRA states that “any such violation of any such rule 
or regulation shall be punishable by fine of not to exceed $500 or 
imprisonment for not to exceed six months, or both.” Each day a 
violation continued was considered a separate offense and hence subject 
to a new round of penalties. Compliance boards also required that 
violators pay wage reparations – usually in the form of back wages to 
underpaid laborers – before they were considered in compliance. 
Assuming firms paid employees the NIRA – suggested $0.40 minimum 
wage, a $500 fine, even without reparations, would be the equivalent of 
1,250 hours of labor – a severe penalty, particularly for a small firm. 
Likewise, the cost to a business owner of spending up to six months in 
jail was certainly not trivial. The overall magnitude of this punishment 
also depends, of course, upon the expected probability of being caught, 
the business owner’s discount factor, the business owner’s subjective 
aversion to prison, and the expected probability that imprisonment will be 
imposed for the violation.107  

                                                 
107 Tradução livre: “A Section 10 (b) do NIRA estabeleceu que ‘qualquer violação a tal regra será punida com 
multa não superior a US$ 500 ou prisão de não menos de 6 meses, ou ambos’. Caso a prática durasse mais de 
um dia, um novo ilícito era caracterizado, sujeitando o infrator a novas penalidades. Conselhos de 
compliance também exigiam que infratores pagassem reparações salariais antes de se concluir pelo 
cumprimento das normas. Assumindo que as empresas pagassem o salário mínimo sugerido pelo NIRA de 
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Além das sanções, o NIRA criou um segundo mecanismo para garantir o respeito e 

full enforcement dos códigos de ética celebrados sob sua vigência: o emblema Blue Eagle. 

Tratava-se de um sinal que poderia ser utilizado apenas por empresas que respeitavam 

integralmente as disposições dos códigos de ética aplicáveis à sua indústria (TAYLOR; 

KLEIN, 2008, p. 7). 

O NIRA incentivava consumidores a adquirirem produtos e serviços apenas de 

estabelecimentos que ostentavam em suas fachadas o emblema Blue Eagle, conforme 

ensinam Taylor e Klein (2008, p. 7): 

The second – and, in the view of the Roosevelt Administration, far more 
important – enforcement mechanism was the Blue Eagle emblem. Firms 
deemed to be in full compliance with their industry’s code of fair 
competition were allowed to display the emblem on their storefronts, 
products, or in their advertisements.9 Intermediate, wholesale, and retail 
goods also had to be purchased from NIRA-compliant firms to avoid 
losing the Blue Eagle. The text of the NIRA encouraged consumers and 
producers (and required the federal government) to “support and 
patronize establishments which have also signed this agreement and are 
listed as members” of the NRA. The Blue Eagle emblem then supposably 
allowed consumers to differentiate between firms that had signed codes 
and remained in compliance with their cartels and firms that either 
refused to sign or lost the emblem as punishment for a violation. 108 

 

O governo americano promovia, inclusive, boicotes por parte dos consumidores a 

estabelecimentos que não estavam de acordo com seus códigos de ética. Nesse sentido, é 

interessante notar discurso proferido por Hugh Johnson, Administrador Chefe do NIRA, 

em 07.08.1933: 

Where should you spend? Can there be any question? You should spend 
under the blue eagle. If you spend there, you are spending for increased 

                                                                                                                                                    
US$ 0,40, uma multa de US$ 500, mesmo sem a reparação salarial, equivaleria a 1.250 horas de trabalho – 
uma sanção muito severa, especialmente para pequenas empresas. Da mesma forma, o custo da prisão por 6 
meses de um empresário era substancial. A magnitude de tal punição também depende, obviamente, da 
probabilidade esperada de ser pego, da aversão subjetiva do empresário à prisão, e da probabilidade de que a 
pena de prisão fosse imposta, dentre outros fatores.” 
108 Tradução livre: “O segundo – e, na visão da Administração Roosevelt, o mais importante – mecanismo de 
enforcement era o emblema Blue Eagle. Empresas que cumpriam as normas estabelecidas em seus 
respectivos códigos industriais poderiam exibir o emblema em seus estabelecimentos comerciais, produtos 
ou material de publicidade. Para não perder o direito de utilizar o emblema, a empresa deveria adquirir 
produtos de agentes que também respeitassem as disposições do NIRA, que encoraja consumidores e 
produtores (e exigia do governo federal) que ‘apoiassem estabelecimentos que assinaram esse acordo e são 
listados como membros’ do NIRA. O emblema Blue Eagle, portanto, supostamente permitia que 
consumidores distinguissem empresas que cumpriam com as regras dos códigos industriais e cartéis das 
empresas que se recusavam a fazê-lo e, consequentemente, perdiam o direito de utilizá-lo”. 
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employment. If you spend elsewhere you are hurting the chance to aid 
unemployment because you are helping to destroy the business of the 
men who are paying more for help, you are aiding them to refuse to do 
so”.109 

 

Nesse sentido, o NIRA acabou por alterar significativamente a estrutura de 

incentivos que geralmente governa a formação e funcionamento de um cartel. Com efeito, 

a existência de uma legislação antitruste efetiva aumenta os custos de formação de um 

cartel, na medida em que os agentes devem avaliar a probabilidade de serem investigados e 

eventualmente punidos. Somente quando os benefícios esperados com a prática superam os 

custos é que fará sentido para os concorrentes se organizarem para alterar variáveis 

competitivas no mercado. 

No entanto, o NIRA não somente excluiu a probabilidade de os agentes virem a ser 

investigados e punidos, como também reduziu de forma substancial os custos de 

monitoramento do cartel mediante (i) provisão de mecanismos de enforcement estatais a 

serem utilizados contra traidores, e (ii) previsão de cláusulas que garantiam mecanismos 

legítimos de troca de informações concorrencialmente sensíveis.  

Vê-se, portanto, que ao tentar recuperar a economia americana, permitindo a 

celebração de códigos com potenciais efeitos anticompetitivos, o governo Roosevelt 

acabou por criar uma estrutura de incentivos muito propícia para a ocorrência de práticas 

colusivas, garantindo, ao mesmo tempo, a suspensão das normas de proteção à livre 

concorrência. De fato, Baker (2003, p. 18) ressalta que os códigos industriais de ética 

foram utilizados pelas empresas como veículos para fixação de preços de diversas formas, 

tais como estabelecimento de preços mínimos, proibição de vendas abaixo de um custo 

médio, proibição de expansão da capacidade. 

Da mesma forma, assim ponderam Taylor e Klein (2008, p. 6): 

The NIRA altered the costs and benefits of coordination by specifying 
how firms would collude and providing legal sanctions for deviations 
from the cartel codes. In a voluntary cartel, deviations are typically 
“punished” through retaliation; if one firm cuts its price, the others cut 
their prices in response, leading to price competition that harms the 

                                                 
109NEWS.GOOGLE Disponível em: 
<http://news.google.com/newspapers?nid=1821&dat=19330807&id=V00tAAAAIBAJ&sjid=xJ4FAAAAIB
AJ&pg=2269,4410237>. Acesso em: 16 jul. 2012. 
Tradução livre: “Onde vocês devem gastar? Pode haver qualquer dúvida? Vocês devem gastar em 
estabelecimentos com o emblema Blue Eagle. Se vocês gastam lá, gastarão para aumentar o emprego. Se 
gastarem em outros locais, reduzirão as chances de combater o desemprego, porque estarão ajudando a 
destruir negócios de homens que pagam mais pela ajuda, vocês estão os levando a rejeitar a fazê-lo”. 
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defector. However, because such a punishment harms the retaliating 
firms as well, the threat of strong retaliation may not be credible.110 

 

Cumpre destacar, conforme relatam Miller III, Walton, Kovacic e Rabkin (1984, p. 

15), que o NRA, dentro de um ano, produziu 450 códigos abordando 5 milhões de 

empregadores e 23 milhões de trabalhadores. Trata-se de número bastante significativo, 

que representa a cartelização generalizada da economia americana sob o aval do Estado. 

 

1.3. O fracasso do NIRA 

 

Taylor e Klein (2008) argumentam que o NIRA sofreu uma crise de compliance 

antes de ser declarado inconstitucional pela Suprema Corte, advinda sobretudo de uma 

perda de entusiasmo por parte da população americana com relação a seus objetivos e 

mecanismos pretensamente patrióticos (tais como o emblema Blue Eagle), bem como uma 

falta de enforcement por parte das autoridades estatais contra empresas que não 

respeitavam o quanto determinado pelos códigos a que se afiliavam (em outras palavras, 

traíam os cartéis). Nas palavras dos autores: 

[...] as consumers lost enthusiasm for the Blue Eagle, firms realized that 
the NIRA compliance mechanism – including the Blue Eagle emblem – 
was largely innocuous, and firms began to defect from the cartel. When 
these defections went unpunished, other firms lowered their evaluations 
of punishment, leading to further defections. 

By the time the NRA Litigation Division began referring violators for 
prosecution in earnest, the compliance crisis was too far underway. The 
NRA Compliance and Litigation Divisions attempted to compensate with 
what we have called the “smoke-and-mirrors” and “pick-your-battles-
wisely” strategies. Specifically, the NRA attempted to prosecute a few 
high-profile firms in jurisdictions with NIRA-friendly judges. However, 
with thousands of complaints flooding field offices each month, these 
strategies were not enough to make the threat of prosecution credible in 
the eyes of most cartel participants. The lethal combination of declining 
enthusiasm for the Blue Eagle emblem and declining expectations of 

                                                 
110 Tradução livre: “O NIRA alterou os custos e benefícios de coordenação ao especificar como as empresas 
se comportariam de maneira colusiva, e ao prever sanções legais para desvios de comportamento dos 
membros do cartel. Em um cartel ‘voluntário’, desvios de comportamento são tipicamente punidos por 
retaliações: se uma empresa reduz seus preços, as outras também reduzirão em resposta, levando a um preço 
competitivo que prejudicará o infrator. No entanto, uma vez que tal retaliação também prejudica as outras 
empresas participantes do cartel, tal ameaça pode nem sempre ser crível”.  
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punishment ultimately doomed the NIRA cartel experiment.111 
(TAYLOR; KLEIN, 2008, p. 32-33) 

 

De qualquer forma, diversas ações judiciais foram ingressadas contra o NIRA, 

sendo que apenas algumas chegaram à Suprema Corte. A mais conhecida delas, ALA 

Schechter Poultry Corp. v. United States112, resultou na decretação de sua 

inconstitucionalidade em 26.05.1935. Peritz (2000, p. 130) relata que a decisão levou em 

consideração que a previsão do NIRA relativa à livre concorrência era por demais vaga, 

dando discricionariedade exacerbada para aqueles que elaboravam e aprovavam os códigos 

industriais de ética. Segundo os nove juízes, a Constituição Americana não permitia que o 

Congresso simplesmente delegasse sua discricionariedade legislativa, seja para o 

Presidente, seja para associações privadas. 

Com efeito, a fundamentação utilizada pela Suprema Corte ressalta que crises 

econômicas podem suscitar medidas extraordinárias por parte do Estado, mas não podem 

criar ou ampliar poderes constitucionais, razão pela qual a legislação foi declarada 

inconstitucional. Nas palavras da Suprema Corte: 

1. Extraordinary conditions, such as an economic crisis, may call for 
extraordinary remedies, but they cannot create or enlarge constitutional 
power.  

2. Congress is not permitted by the Constitution to abdicate, or to transfer 
to others, the essential legislative functions with which it is vested.  

3. Congress may leave to selected instrumentalities the making of 
subordinate rules within prescribed limits, and the determination of facts 
to which the policy, as declared by Congress, is to apply; but it must 
itself lay down the policies and establish standards.  

4. The delegation of legislative power sought to be made to the President 
by § 3 of the National Industrial Recovery Act of June 16, 1933, is 
unconstitutional, and the Act is also unconstitutional, as applied in this 

                                                 
111 Tradução livre: “[...] à medida que os consumidores perdiam entusiasmo pelo emblema Blue Eagle, as 
empresas passavam a observar que os mecanismos de enforcement do NIRA – incluindo o referido emblema 
– eram inócuos, e começaram a descumprir as regras dos cartéis. Quando tais violações não eram punidas, 
outras empresas reduziam sua avaliação da probabilidade de punição, o que levou a mais violações. 
Quando a Divisão de Processos do NRA começou a identificar infratores para serem punidos, a crise de 
compliance já estava muito avançada. As Divisões de Compliance e de Processos do NRA tentaram 
compensar tal situação com o que chamamos de estratégias ‘smoke-and-mirros’  e ‘pick-your-battles-wisely’. 
Mais especificamente, o NRA tentava processas algumas empresas high profile em jurisdições simpatizantes 
ao NIRA. No entanto, com milhares de reclamações surgindo a cada mês, tais estratégias não eram 
suficientes para fazer com que a ameaça de punição fosse crível para a maioria dos participantes dos cartéis. 
A combinação letal de entusiasmo declinante com relação ao emblema Blue Eagle e reduzidas expectativas 
de punição acabaram com a experiência de cartelização do NIRA”. 
112JUSTIA. US Supreme Court Center. A. L. A. Schechter Poultry Corp. v. United States - 295 U.S. 495 
(1935). Disponível em: <supreme.justia.com/cases/federal/us/295/495/case.html>. Acesso em: 25 nov. 2012. 
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case, because it exceeds the power of Congress to regulate interstate 
commerce and invades the power reserved exclusively to the States. 113 

 

1.4. Os efeitos do NIRA 

 

Há uma série de dados e de estudos empíricos que mostram os efeitos adversos que 

a suspensão da legislação antitruste e a cartelização generalizada promovidas pelo NIRA 

durante o início da década de 1930 tiveram sobre a recuperação da economia americana.  

A título exemplificativo, avaliando os efeitos pós NIRA, Hawley (1996, p. 130) 

mostra que a economia norte-americana estava definitivamente melhor em 1935 do que em 

1933: (i) o PIB havia subido de US$ 56 bilhões para US$ 72 bilhões; (ii) a produção 

industrial havia crescido em 28%; (iii) foram criados aproximadamente 2 milhões de 

empregos; (iv) o salário semanal de um trabalhador fabril médio havia aumentado em 

20%; e (v) os lucros empresariais eram os maiores desde 1930.  

Por outro lado, havia ainda 10,5 milhões de desempregados, a maioria da indústria 

ainda estava operando com pouco mais que metade de sua capacidade, e a renda real de 

uma família média era 13% inferior ao patamar de 1929. Ademais, ainda que as melhorias 

observadas tenham sido limitadas, elas certamente não foram atribuíveis diretamente ao 

NIRA, mas aos programas de investimento e às políticas fiscais e monetárias (HAWLEY, 

1996, p. 131). 

Taylor (2002) observou que os cartéis promovidos pelo NIRA reduziram em 10% a 

oferta mensal, concluindo que tais resultados “do not support recent literature suggesting 

that cartels may enhance economic efficiency by expanding output. On the contrary, 

                                                 
113 Tradução livre: "1. Condições extraordinárias, como uma crise econômica, podem exigir medidas 
extraordinárias, mas não podem criar ou ampliar poderes constitucionais. 
2. A Constituição não permite que o Congresso abdique ou delegue funções legislativas essenciais com as 
quais foi investido. 
3. O Congresso pode deixar que determinados órgãos elaborem regras infralegais dentro de limites pré-
estabelecidos, bem como a determinação de fatos que, tal como declarado pelo Congresso, submetiam-se à 
política, mas ele deve desenhar as políticas e estabelecer padrões. 
4. A delegação de poder legislativo ao Presidente, nos termos do parágrafo 3º do NIRA, é inconstitucional, e 
o NIRA é inconstitucional porque excede o poder do Congresso para regulamentar o comércio interestadual, 
invadindo competência exclusiva dos Estados”. 
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during the New Deal, the government-sponsored cartels behaved consistently with the 

traditional cartel theory by reducing output.” 114 (TAYLOR, 2002, p. 8) 

Da mesma forma, Taylor (2007) analisa dados mensais de um período de 132 

meses (janeiro de 1927 a dezembro de 1937) relativos a 66 indústrias regulamentadas por 

códigos aprovados pelo NRA – em outras palavras, 66 indústrias cartelizadas. Seu objetivo 

é verificar (i) como a organização interna de um cartel afeta sua probabilidade de sucesso, 

e (ii) avaliar os efeitos do NIRA sobre a quantidade ofertada – é dizer, investiga se os 

cartéis de fato restringiram a oferta para aumentar preços e lucros em detrimento dos 

consumidores. 

O autor avalia, ainda, o impacto que algumas cláusulas geralmente presentes nos 

códigos do NIRA tiveram sobre a economia. Mais especificamente, ele observa as 

seguintes cláusulas: (i) imposição de quotas de produção; (ii) imposição de restrições à 

criação de nova capacidade produtiva; (iii) obrigação de fornecimento de informações 

sobre preços presentes e intenções de alteração (geralmente com antecedência de 5 a 10 

dias) ao administrador do código; (iv) restrições à utilização de maquinário e fábricas; (v) 

obrigações de fornecimento de informações a um conselho central; (vi) obrigações de não 

vender a preços abaixo do custo; e (vii) permissões ao conselho central do cartel para 

inspecionar os registros financeiros das empresas participantes, de forma a averiguar 

eventuais desvios de comportamento. (TAYLOR, 2007, p. 603) 

Dentre os resultados encontrados, Taylor (2007, p. 613) constatou que a oferta de 

indústrias cartelizadas cresceu 1,1% mais devagar que o restante da economia, considerado 

por ele como “consistent with orthodox cartel theory, which suggests that colluding 

industries maximizes profits by restricting output, thus raising market price”. 115 

Além disso, observou que (i) quanto mais complexos os códigos, mais bem 

sucedidos eram os cartéis, e (ii) algumas cláusulas favoreciam a performance do cartel. 

Nesse sentido, cartéis que contavam com cláusulas relativas a quotas de produção, 

obrigações de fornecimento de informações e restrições à construção de nova capacidade 

produtiva implicaram crescimento de oferta significativamente abaixo da média da 

atividade empresarial como um todo. Mais especificamente, indústrias reguladas por 

                                                 
114 Tradução livre: “não estão de acordo com literatura recente que sugere que cartéis são eficientes porque 
expandem a oferta. Do contrário, durante o New Deal, os cartéis apoiados pelo governo, ao reduzirem a 
oferta, comportaram-se de forma consistente com a teoria tradicional”. 
115 Tradução livre: “consistente com a teoria ortodoxa do cartel, que sugere que indústrias em colusão 
maximiam lucros e restrinjam oferta, elevando, pois, o preço no mercado”. 
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cartéis com cláusulas relativas a quotas de produção ou restrições de capacidade tiveram 

crescimento na oferta 7% menor que o restante da economia. Por outro lado, cláusulas que 

determinavam o fornecimento de informações implicaram crescimento 2,4% inferior. 

(TAYLOR, 2007, p. 614-616) 

Como conclusão, o autor ressalta que o NIRA e a cartelização generalizada por ele 

promovida comprometeu a recuperação da economia americana: 

However, once an industry’s cartel code was passed, output growth fell 
relative to the growth rate of the macroeconomy, consistent with cartel 
theory. The NIRA cartels harmed economic recovery rather than helped it 
[…].116 (TAYLOR, 2007, p. 621) 

 

Alexander (1994), por sua vez, teve como objetivo avaliar se o NIRA alterou 

relação entre concentração e margens preço-custo nas indústrias cartelizadas. Segundo a 

autora: 

If the switch from a Sherman Act regime to the NRA regime was in fact 
significant, one would expect a different relationship between 
concentration and price-cost margin under the two regimes. One would 
expect a shift in the relationship between price-cost margin and 
concentration regardless of whether the NRA simply allowed cartels to 
form, or in fact forced cooperation. The impact would be more extensive, 
the greater the enforcement powers of the National Recovery 
Administration. 117 

 

Dentre as conclusões a que chegou, destaca-se a seguinte: legislações que reduzem 

os custos de monitoramento dos cartéis, ainda que temporariamente, tendem a aumentar a 

habilidade de empresas atuarem de forma cooperativa por um longo período de tempo. 

(ALEXANDER, 1994, p. 253) 

Ao rever tais conclusões, Krepps (1997) constatou que, ainda que de fato 

aplicáveis, o que realmente ajudou as empresas a superarem os custos de formação dos 

cartéis foram cláusulas específicas previstas pelos códigos aprovados pelo NIRA, bem 

                                                 
116 Tradução livre: “Contudo, uma vez aprovado o código de uma indústria, o crescimento da oferta caía 
relativamente à taxa de crescimento da economia como um todo, resultado consistente com a teoria de cartel. 
Os cartéis do NIRA prejudicaram a recuperação econômica, ao invés de ajudá-la”. 
117 Tradução livre: “Se uma mudança no regime do Sherman Act para um regime do NIRA for significativa, é 
possível esperar uma diferente relação entre concentração e margem preço/custo nesses dois regimes. Pode-
se esperar uma alteração em tal relação independentemente de o NIRA ter simplesmente permitido a 
formação de cartéis ou forçado a cooperação. O impacto seria mais substancial quanto maiores fossem os 
poderes de enforcement do NRA”. 
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como a possibilidade de enforcement de tais acordos pelo próprio governo americano. 

(KREPPS, 1997, p. 154) 

Cole e Ohanian (2001) também concluem que o NIRA dificultou a recuperação da 

economia, na medida em que as políticas de cartelização reduziram o consumo e os 

investimentos em aproximadamente 14% se comparados a uma situação de mercado 

competitivo: 

Our results suggest that New Deal policies are an important 
contributing factor to the persistence of the Great Depression. The 
key depressing element behind these policies was not monopoly per se, 
but rather linking the ability of firms to collude with paying high wages. 
Our model indicates that these policies reduced consumption, and 
investment about 14 percent relative to their competitive balanced 
growth path levels. Thus, the model accounts for about half of the 
continuation of the Great Depression between 1934 and 1939.118 (grifos 
nossos) 

 

Miller III, Walton, Kovacic e Rabkin (1984, p. 18-19) asseveram que os cartéis 

formados sob a vigência do NIRA geraram significativos prejuízos aos consumidores, 

pequenas empresas e, por consequência, à economia americana: 

All such practices led to ‘consumer gouging’. They also harmed 
smaller firms because the larger firms dominated the code-making 
deliberations. Moreover, although NRA activities successfully raised 
profits and wages for many of the favored firms and their employees, 
the agency substantially impeded recovery from the Depression. In 
1935, when the NRA was effectively abolished by a Supreme Court 
decision, the unemployment rate stood at 20 percent. This figure was less 
than the rate inherited by the Roosevelt Administration, but was more 
than six times the rate in 1929. In the words of Charles F. Roos, who had 
served as the NRA’s Director Research, the Court’s action had ‘destroyed 
the monstrosity, that during 1934 and 1935 had kept business in a churn, 
prevented reemployment, and consequently retarded economic 
development.119 (grifos nossos) 

 
                                                 
118 Tradução livre: “Nossos resultados sugerem que as políticas do New Deal contribuíram bastante para 
persistência da Grande Depressão. O fator chave por trás dessas políticas não foi o monopólio em si, mas 
sujeitar a possibilidade de colusão ao pagamento de salários elevados. Nosso modelo indica que essas 
políticas reduziram consumo e investimento em aproximadamente 14% com relação a um estimado e 
alternativo cenário competitivo”. 
119 Tradução livre: “Todas essas práticas geraram prejuízos aos consumidores. Elas também causaram danos 
a pequenas empresas, uma vez que as empresas maiores dominavam a elaboração dos códigos. Ademais, 
apesar de as atividades do NIRA terem aumentado salários e lucros para muitas das empresas favorecidas e 
seus empregados, a agência impediu a recuperação econômica. Em 1935, quando o NIRA foi efetivamente 
extinto por uma decisão da Suprema Corte, a taxa de desemprego era 20% inferior àquela herdada por 
Roosevelt, mas seis vezes maior do que em 1929. Nas palavras de Charles F. Roos, que foi Diretor de 
Pesquisa do NRA, a decisão da Suprema Corte ‘destruiu a monstruosidade que, entre 1934 e 1935, evitou o 
aumento do emprego e retardou a recuperação econômica’”. 
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Crane (2008, p. 10), por sua vez, observa, sem fazer uso de evidências empíricas, 

que, apesar de situações de crise econômica poderem justificar uma aplicação diferenciada 

da legislação antitruste, uma flexibilização muito acentuada apenas aprofunda a recessão, 

já que comportamentos monopolistas reduzem o total ofertado em uma economia, 

restringindo a produção e, por consequência, a quantidade de empregos. De acordo com o 

autor, a legislação americana já prevê um mecanismo de flexibilização moderada no que 

tange ao controle de atos de concentração, a saber, a teoria da Failing Firm Defense.  

Ainda neste sentido, de acordo com Shapiro (2010, p. 26), a lição microeconômica 

que pode ser apreendida da experiência com o NIRA é que mercados competitivos são 

superiores aos monopólios ou mercados cartelizados para promover crescimento e 

recuperação econômica. 

 

2. Impactos das crises sobre o antitruste – o que geralmente está em debate? 

 

Tendo avaliado a reação do antitruste frente à principal crise do século XX, e 

verificado as consequências da flexibilização orquestrada pelo governo norte-americano 

durante a Grande Depressão, o presente estudo passará a analisar as principais questões 

envolvendo o debate entre antitruste e crises econômicas e financeiras. 

Para tanto, tratar-se-á dos dois grandes pilares do Direito Concorrencial, é dizer, o 

controle de atos de concentração e o combate a condutas anticompetitivas. 

 

2.1. Controle de atos de concentração e crises  

 

Sabe-se que o controle de atos de concentração é um mecanismo amplamente 

utilizado pelas autoridades antitruste ao redor do mundo para evitar a formação de 

estruturas econômicas que criam incentivos para a prática de condutas anticompetitivas 

que, em última instância, prejudicam o consumidor e a sociedade como um todo. 

Com efeito, diante de uma operação de concentração de mercado (seja fusão, 

aquisição, parcerias estratégicas, joint ventures, a depender do ordenamento jurídico em 

tela), a autoridade concorrencial deve realizar uma análise prospectiva, de forma a avaliar 



106 
 

se tal transação poderá gerar efeitos anticompetitivos (sejam eles de cunho horizontal ou 

vertical) no futuro mediante a criação ou fortalecimento de uma posição dominante.  

Nesse sentido, assim pondera Forgioni (1998, p. 367): 

De outra parte, o processo de concentração pode levar ao 
comprometimento do normal funcionamento do mercado, uma vez que se 
presta a concentrar o poder econômico em mãos de poucos agentes. 
Estes, após obtida a condição monopolística, agem com completa 
independência e indiferença em relação a outros agentes econômicos, 
muitas vezes abusando de sua posição e gerando instabilidade. 

 

Da mesma forma, OCDE (2009, p. 19) atesta: 

Merger control provisions aim to block or condition transactions that 
would substantially lessen (or significantly impede) competition as a 
result of an increase in the market power of the merging parties. 120 

 

Ainda em tempo, segundo Kokkoris e Olivares-Caminal (2010, p. 105): 

Merger control has a significant role in today’s economies, a fact which 
is underlined by the ever-increasing number of mergers that are 
completed. The purpose of the merger legislation is to capture mergers 
that may have anticompetitive effects on the market structure. 121 

 

Alguns dos principais aspectos que as autoridades concorrenciais geralmente 

analisam são, dentre outros, (i) o nível de concentração de mercado, (ii) a existência de 

barreiras à entrada que possam comprometer a concorrência potencial, (iii) a existência de 

importações que possam fazer frente a eventual tentativa de exercício de poder de 

mercado, (iv) a rivalidade efetiva no mercado em questão, (v) estrutura de incentivos para 

adoção de condutas verticais que possam resultar em fechamento de mercado ou exclusão 

de concorrentes, e (vi) eficiências criadas com a operação. 

 

 

 

                                                 
120 Tradução livre: “O controle de atos de concentração tem por objetivo rejeitar ou condicionar operações 
com potencial de reduzir substancialmente a concorrência mediante o aumento do poder de mercado das 
partes envolvidas”. 
121 Tradução livre: “O controle de atos de concentração tem um papel fundamental na economia atualmente, 
caracterizada pelo sempre crescente número de fusões. A racionalidade de tais normas é identificar operações 
que possam gerar efeitos anticompetitivos na estrutura do mercado”. 
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2.1.1. A Teoria da Failing Firm Defense 

 

Sabe-se que a atividade econômica é desenvolvida em um ambiente marcado por 

incertezas e riscos. Os agentes econômicos realizam investimentos, passam a operar em 

determinado mercado, estabelecem níveis de preço e produção baseando-se em suas 

expectativas quanto à demanda e ao futuro. Obviamente, uma vez que há assimetria de 

informações, tais expectativas podem não vir a se consolidar, implicando, por vezes, o 

insucesso do empreendimento e a falência de um negócio. 

Pode-se argumentar, portanto, que o fechamento e o insucesso de uma atividade 

empresarial faz parte da própria natureza do sistema capitalista e do processo competitivo, 

de forma que apenas os agentes econômicos mais eficientes sobrevivam no mercado, 

resultando, consequentemente, em maior bem-estar social, na medida em que aqueles que 

atuarão no mercado são mais preparados para tanto, ofertando melhores produtos a preços 

mais acessíveis. 

Por outro lado, o fechamento de uma empresa pode causar consequências 

econômicas e sociais desastrosas, tais como desemprego, inadimplência de obrigações com 

credores, perda de investimentos e redução da renda e do consumo da população. De 

acordo com Coelho (2005, p. 233): 

A crise da empresa pode ser fatal, gerando prejuízos não só para os 
empreendedores e investidores que empregaram capital no seu 
desenvolvimento, como para os credores e, em alguns casos, num 
encadear de sucessivas crises, também para outros agentes 
econômicos. A crise fatal de uma grande empresa significa o fim de 
postos de trabalho, desabastecimento de produtos ou serviços, diminuição 
na arrecadação de impostos e, dependendo das circunstâncias, paralisação 
de atividades satélites e problemas sérios para a economia local, regional 
ou, até mesmo, nacional. (grifos nossos) 

 

Em função de tais problemas, aliás, é que a legislação falimentar de diversos países 

positivam o princípio da preservação da empresa, de modo que se empreendam todos os 

esforços possíveis para que ela consiga se reestruturar e permanecer ativa no mercado.122 

                                                 
122A título exemplificativo, pode-se citar a Lei nº 11.101/05, que “regula a recuperação judicial, a 
extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária” no Brasil. Tal legislação introduziu o 
procedimento de recuperação das empresas em substituição à concordata De fato, assim estabelece seu art. 
47: “A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-
financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função 
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Sabendo disso, cumpre destacar que uma das formas pelas quais a empresa pode se 

reestruturar e se reorganizar, mantendo-se no mercado, é a celebração de acordos com 

outros agentes econômicos que podem vir a resultar em concentração de mercado, tais 

como aquisições, fusões, joint ventures e outras parcerias. De fato, Kokkoris e Olivares-

Caminal (2010, p. 104-105 e 203) assim argumentam: 

A strategic response for struggling firms and one of the means of 
implementing a successful debt restructuring process is to combine in 
order to achieve competitively necessary efficiencies. Either a failing 
firm within a booming industry or firms in a distressed industry will 
choose to merger, acquire or be acquired, or choose to sell loss-making 
divisions in order to enhance the firm’s viability and profitability. […] 

Mergers and joint ventures in industries may be essential during 
crises as a means to ensure the viability not only of the firms themselves 
but also of whole industries […]. 123 (grifos nossos) 

 

Uma vez que tais acordos podem vir a ter que ser analisados pela autoridade 

concorrencial no âmbito da política antitruste preventiva, a depender, obviamente, do 

ordenamento jurídico de cada país, ela deverá avaliar se eles são capazes de reduzir a 

competição nos mercados afetados. 

E é exatamente nesse sentido que se insere a teoria da Failing Firm Defense (FFD), 

uma criação do antitruste norte-americano como uma tentativa de flexibilizar o controle de 

estruturas. Trata-se do reconhecimento de que, em determinadas e específicas ocasiões, 

aprovar uma operação problemática do ponto de vista concorrencial (diante, por exemplo, 

do incremento excessivo da concentração) não implica efeitos anticompetitivos, sendo, de 

fato, a alternativa mais eficiente. 

Mais especificamente, a FFD foi desenvolvida a partir da análise de casos em que 

ao menos uma das partes envolvidas na operação apresentava condições econômicas e 

financeiras tão deterioradas que, se não fossem adquiridas (ou participassem de outra 

operação de concentração), certamente sairiam do mercado. 

                                                                                                                                                    
social e o estímulo à atividade econômica” (grifos nossos). Da mesma forma, o Capítulo 11 do Bankruptcy 
Code, legislação falimentar americana, também estabelece procedimentos visando à recuperação e 
reorganização da empresa, de modo a evitar seu fechamento e as negativas consequências daí decorrentes.  
123 Tradução livre: “Uma resposta estratégica para empresas em dificuldade, e uma das formas de 
implementação bem-sucedida de um processo de reestruturação, é combinar negócios para alcançar as 
eficiências competitivas necessárias. Failing firms em uma indústria em crescimento, ou empresas em uma 
indústria em crise, decidirão se fundir, adquirir ou serem adquiridas, ou vender divisões deficitárias para 
fortalecer sua viabilidade e lucratividade.  
Fusões e joint ventures podem ser essenciais durante uma crise como instrumento para assegurar a 
viabilidade não somente das empresas, como também de toda uma indústria”. 
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Dessa forma, a jurisprudência foi se consolidando para firmar entendimento de que, 

respeitadas certas condições, um ato de concentração envolvendo uma failing company não 

causaria prejuízos à livre concorrência – ainda que implicasse elevados níveis de 

concentração horizontal ou integração vertical. De acordo com Kokkoris e Olivares-

Caminal (2010, p. 127): 

The failing-firm defence refers to the supposedly neutral effect on 
competition of concentrations where one (or both) of the merging parties 
(the acquirer and/or the target) are failing or will fail, due to poor 
financial performance. 124 

 

Da mesma forma, assim assevera Fernandez (2010, p. 127): 

La expresión failing Company defense, o, como ha venido a traducirse 
más comúnmente en español, la excepción de la empresa en crisis, hace 
referencia a la posibilidad de autorizar un operación de concentración que 
es susceptible de afectar la competencia a la vista de la situación de crisis 
en que se encuentra la compañía objeto de la adquisición.125 

 

Segundo Posner e Easterbrook (1999, p. 472), a FFD é um dos exemplos mais 

claros de submissão da política de defesa da concorrência a outros objetivos. 

Hovenkamp (2005, p. 552), por sua vez, afirma que a FFD pode levar a resultados 

eficientes basicamente em duas situações: (i) quando permite que uma empresa evite os 

altos custos administrativos da falência; e (ii) quando consegue manter no mercado ativos 

produtivos que merecem permanecer no processo de produção, e que provavelmente 

sairiam do mercado se não fosse pela concentração. 

Para Salomão Filho (2002, p. 195-196), a justificativa para a FFD é óbvia: 

A saída da empresa do mercado, tanto quanto a concentração empresarial, 
leva ao aumento do poder no mercado dos agentes que já estão no 
mercado. Portanto, a aquisição de uma empresa em crise não importa 
substancial aumento do poder de mercado, uma vez comparada essa 
situação com o que se verificaria se a empresa fosse à falência e sua 
capacidade produtiva fosse desmontada ou dirigida a outra 
atividade. Assim, desde que haja realmente garantia da existência de 
crise irremediável, a concentração não implica real aumento do 
poder de mercado do adquirente. (grifos nossos) 

                                                 
124 Tradução livre: “A FFD refere-se ao efeito concorrencial supostamente neutro gerado por atos de 
concentração envolvendo uma ou duas empresas que estão falindo (ou na iminência de falir) em razão de 
resultados ou condições financeiras deteriorados”. 
125 Tradução livre: “A FFD refere-se à possibilidade de se aprovar um ato de concentração que é capaz de 
afetar a concorrência em virtude da situação de crise em que se encontra a empresa alvo”. 
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Hovenkamp (2005, p. 552) vai além. Para ele, a FFD é justificável ainda que sua 

aplicação resulte em um monopólio, desde que: (i) a empresa falida não consiga sobreviver 

e se reabilitar, mantendo-se um mercado competitivo; (ii) a empresa falida não seja 

adquirida por outra empresa que continue a atuar de forma competitiva no mercado; e (iii) 

a empresa falida não saia do mercado e seus ativos sejam desmantelados, conferindo poder 

de monopólio ao agente remanescente. 

Ressalta-se, ainda, que, apesar de o embrião jurisprudencial dessa teoria ter sido 

elaborado na década de 1930, período em que os Estados Unidos estavam imersos em uma 

severa crise econômica, a FFD foi constituída para ser aplicada em quaisquer situações 

macroeconômicas, prevendo somente a situação microeconômica das empresas envolvidas. 

No entanto, em casos de crises econômicas, que impõem aos agentes restrições artificiais e 

exógenas de eficiência, é possível prever que o número de pedidos de aplicação da FFD 

aumente, exigindo das autoridades antitruste um conhecimento acerca do seu conteúdo e 

critérios de aplicação, de forma a buscar sempre o resultado mais eficiente. 

Com efeito, crises podem elevar significativamente o número de failing companies 

nas economias por elas afetadas, e, consequentemente, também aumentar a quantidade de 

pedidos de aplicação da FFD.  

In times of financial and economic distress, many firms are likely to find 
themselves in financial trouble. In the United States, total bankruptcy 
filings (business and non-business) increased from 603,633 in 2006 to 
847,141 in 2007 and rose further to 1,117,771 in 2008.5 A similar trend 
can be found in Europe. Standard & Poor‘s (S&P) estimates that the 
overall default rate could increase to as high as 11% in 2009, compared 
with an average rate of about 3% for the past 15 years.6 Also in Japan, 
company bankruptcies in December 2008 were approximately 25% 
higher than a year before. 126 (OCDE, 2009, p. 19-20) 

 

Sendo assim, seria necessária e/ou conveniente a flexibilização da FFD em tempos 

de crise? O presente trabalho buscará responder a tal pergunta com base na análise de 

extensa experiência internacional, conforme desenvolvido no item abaixo. 

 

                                                 
126 Tradução livre: “Em tempos de dificuldades econômicas e financeiras, muitas empresas podem encontrar-
se com problemas financeiros. Nos Estados Unidos, o número total de pedidos de falência aumentou de 
606.633 em 2006 para 874.141 em 2007, crescendo posteriormente para 1.117.771 em 2008. Uma tendência 
semelhante é observada na Europa. A agência de classificação de riscos Standard & Poors estima que a taxa 
geral de inadimplência pode aumentar para 11% em 2009, comparada com 3% ao longo dos últimos quinze 
anos. No Japão, as falências em dezembro de 2008 foram 25% superiores do que no ano anterior”. 
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2.1.1.1. A experiência internacional com a aplicação da FFD 

 

Diante da recente crise do sub-prime, e das consequências perversas causada em 

diversas economias, vários países e organizações internacionais passaram a estudar e 

analisar se o controle de atos de concentração deveria ou não ser flexibilizado como uma 

ferramenta para buscar a recuperação econômica (já que, conforme visto, operações de 

concentração podem ser vistas como instrumento para reestruturação de empresas). 

O tema é tão importante e atual que foi uma das principais preocupações do V 

Global Competition Forum organizado pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) em fevereiro de 2009, além de ser objeto de 

preocupação por parte de autoridades antitruste estrangeiras e outra organizações 

internacionais. 

Com efeito, o comitê de defesa da concorrência da OCDE debateu, em 17 e 18 de 

fevereiro de 2009, questões concorrenciais que devem ser levadas em consideração em 

situações de crise econômica, tendo recebido contribuições de diversos países sobre o 

assunto. Tal debate gerou uma grande e importante fonte de pesquisa para se avaliar como 

a FFD é aplicada em diversas jurisdições (inclusive em tempos de crise), de acordo com os 

próprios governos e autoridades de defesa da concorrência consultadas. 

Para os propósitos do presente trabalho, a análise de todo esse material foi 

direcionada para responder a quatro perguntas, cujas respostas fornecerão substrato 

imprescindível para se chegar às conclusões pretendidas: 

• Há previsão legal/regulamentar para a aplicação da FFD? 

• Há aplicação da Failing Division Defense (FFD)? 127 

• Quais os critérios para aplicação da FFD? 

• A aplicação da FFD deve ser diferenciada em tempos de crise econômica? 

Ressalva-se, contudo, que não foram feitas considerações no presente estudo acerca 

do setor financeiro, uma vez que se trata de segmento marcado por peculiaridades 

                                                 
127 A FDD utiliza os mesmos fundamentos da FFD, e, conforme será visto, geralmente exige os mesmos 
critérios para ser aplicada. Com efeito, trata-se da aplicação da racionalidade da FFD a divisões que 
apresentam fluxos de caixa negativos e prejuízos dentro de uma estrutura corporativa, sendo certo que, 
respeitados certos requisitos, sua aquisição por um concorrente pode não vir a gerar ou reforçar poder 
econômico. (HOVENKAMP, 2005) 
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tamanhas que exigem uma abordagem antitruste diferenciada, sobretudo em virtude de 

questões atinentes a risco sistêmico e higidez. 

 

a) Estados Unidos 

 

i. Há previsão legal/regulamentar para a aplicação da FFD? 

 

Conforme indicado acima, a FFD foi uma criação do direito antitruste norte-

americano. Suas origens remontam à década de 1930, período em que, como visto, os 

Estados Unidos estavam imersos em uma grave crise econômica e em que o enforcement 

antitruste estava sendo questionado (tendo, inclusive, sido suspenso durante a vigência do 

NIRA). 

O embrião da FFD, nesse sentido, foi o precedente International Shoe Co. v. FTC, 

280, US 291 (1930), quando a Suprema Corte se deparou com pedido para garantir 

enforcement a uma decisão da FTC que havia reprovado um ato de concentração entre dois 

produtores de calçados (International Shoe e McElwain Company) em razão da 

concentração excessiva gerada que, em última instância, prejudicaria a livre concorrência. 

A operação consistia na aquisição, pela International Shoe, da McElwain Company, 

que se encontrava em situação econômica e financeira bastante deteriorada. 

Ao rever o caso, a Suprema Corte identificou que a empresa alvo enfrentava 

significativa dificuldade financeira em razão de uma queda expressiva nos preços e vendas 

de calçados, bem como da impossibilidade de quitar suas dívidas, e certamente sairia do 

mercado caso não fosse adquirida. Com efeito, o Mr. Justice Sutherland asseverou em seu 

voto que a transação teria como objetivo salvar os ativos de uma empresa à beira da 

falência, beneficiando empregados, empregadores e acionistas. Ademais, era clara a 

inexistência de alternativa viável para evitar fechamento da McElwain Company. Todos 

esses fatores o levaram a concluir pela inexistência de efeitos anticompetitivos 

Second. Beginning in 1920, there was a marked falling off in prices 
and sales of shoes, as there was in other commodities; and, because 
of excessive commitments which the McElwain Company had made 
for the purchase of hides, as well as the possession of large stocks of 
shoes and an inability to meet its indebtedness for large sums of 
borrowed money, the financial condition of the company became 
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such that its officers, after long and careful consideration of the 
situation, concluded that the company was faced with financial 
ruin, and that  the only alternatives presented were liquidation 
through a receiver or an outright sale. New orders were not coming 
in; losses during 1920 amounted to over $6,000,000; a surplus in May, 
1920, of about $4,000,000 not only was exhausted, but within a year 
had been turned into a deficit of $4,382,136.70. In the spring of 1921, 
the company owed approximately $15,000,000 to some 60 or 70 banks 
and trust companies, and, in addition, nearly $2,000,000 on current 
account. Its factories, which had a capacity of 38,000 to 40,000 pairs of 
shoes per day, in 1921 were producing only 6,000 or 7,000 pairs. An 
examination of its balance sheets and statements, and the testimony of 
its officers and others conversant with the situation clearly shows that 
the company had reached the point where it could no longer pay its 
debts as they became due. […] 

The condition of the International Company, on the contrary, 
notwithstanding these adverse conditions in the shoe trade 
generally, was excellent. […] In this situation, with demands for its 
products so much in excess of its ability to fill them, the International 
was approached by officers of the McElwain Company with a view 
to a sale of its property. After some negotiation, the purchase was 
agreed upon. The transaction took the form of a sale of the stock, 
instead of the assets, not, as the evidence clearly establishes, because 
of any desire or intention to thereby affect competition, but 
because, by that means, the personnel and organization of the 
McElwain factories could be retained, which, for reasons that seem 
satisfactory, was regarded as vitally important. It is perfectly plain 
from all the evidence that the controlling purpose of the International in 
making the purchase in question was to secure additional factories, 
which it could not itself build with sufficient speed to meet the pressing 
requirements of its business. 

Shortly stated, the evidence establishes the case of a corporation in 
failing circumstances, the recovery of which to a normal condition 
was, to say the least, in gravest doubt, selling its capital to the only 
available purchaser in order to avoid what its officers fairly 
concluded was a more disastrous fate. It was suggested by the court 
below, and also here in argument, that, instead of an outright sale, any 
one of several alternatives might have been adopted which would have 
saved the property and preserved competition; but, as it seems to us, all 
of these may be dismissed as lying wholly within the realm of 
speculation. The company might, as suggested, have obtained further 
financial help from the banks, with a resulting increased load of 
indebtedness which the company might have carried and finally paid, 
or, on the other hand, by the addition of which it might more certainly 
have been crushed. As to that, one guess in as good as the other. It 
might have availed itself of a receivership, but no one is wise enough to 
predict with any degree of certainty whether such a course would have 
meant ultimate recovery or final and complete collapse. If it had 
proceeded, or been proceeded against, under the Bankruptcy Act, 
holders of the preferred stock might have paid or assumed the debts and 
gone forward with the business; or they might have considered it more 
prudent to accept whatever could be salvaged from the wreck and 
abandon the enterprise as a bad risk. 
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As between these and all other alternatives, and the alternative of a 
sale such as was made, the officers, stockholders, and creditors, 
thoroughly familiar with the factors of a critical situation and more 
able than Commission or court to foresee future contingencies, 
after much consideration, felt compelled to choose the latter 
alternative. There is no reason to doubt that, in so doing, they 
exercised a judgment which was both honest and well informed 
[…]. 

In the light of the case thus disclosed of a corporation with 
resources so depleted and the prospect of rehabilitation so remote 
that it faced the grave probability of a business failure, with 
resulting loss to its stockholders and injury to the communities 
where its plants were operated, we hold that the purchase of its 
capital stock by a competitor (there being no other prospective 
purchaser) not with a purpose to lessen competition, but to 
facilitate the accumulated business of the purchaser and with the 
effect of mitigating seriously injurious consequences otherwise 
probable, is not in contemplation of law prejudicial to the public, 
and does not substantially lessen competition or restrain commerce 
within the intent of the Clayton Act.128 (grifos nossos) 

                                                 
128JUSTIA. US Supreme Court Center. International Shoe Co. v. FTC - 280 U.S. 291 (1930). Disponível em: 
<http://supreme.justia.com/us/280/291/case.html>. Acesso em: 16 nov. 2012. Grifos nossos. 
Tradução livre: “Segundo. No início de 1929, observou-se uma queda acentuada nos preços e vendas de 
calçados, assim como em outros produtos; e, em razão de vários compromissos assumidos pela McElwain 
Company, relacionados à compra de couro cru, assim como grandes estoques de calçados e a incapacidade de 
pagar empréstimos, a condição financeira da empresa chegou a um ponto que seus diretores, após longa e 
cuidadosa análise da situação, concluíram que ela estava diante de ruína financeira, e que as únicas 
alternativas possíveis eram sua liquidação ou venda. A empresa não mais atendia novos pedidos o 
encomendas; suas perdas ao longo de 1920 chegaram a US$ 16 milhões; um superávit de aproximadamente 
US$ 4 milhões registrado em maio daquele ano não somente se esgotou rapidamente, como também se 
transformou em um déficit de US$ 4.382.136,70 em um ano. Na primavera de 1921, a empresa devia 
aproximadamente US$ 51 milhões a 60 ou 70 bancos e trust companies, além de US$ 2 milhões em conta 
corrente. Suas fábricas, com capacidade para fabricar entre 38 mil e 40 mil pares calçados por dia, estavam 
produzindo apenas entre 6.000 e 7.000 pares. Uma análise de suas demonstrações financeiras e balanços 
contábeis, bem como os depoimentos dados por seus diretores e outras pessoas cientes da situação, mostram 
claramente que a empresa chegou a um ponto em que não poderia mais quitar suas dívidas. [...] 
A condição da International Company, do contrário, apesar das condições gerais na indústria calçadista, era 
excelente. [...] Assim, não sendo capaz de suprir a demanda por calçados, a International foi abordada pelos 
diretores da McElwain Company com uma proposta de venda de suas propriedades. Após negociações, 
acordaram os termos da aquisição, a ser materializada na venda de ações (e não somente dos ativos). As 
provas mostram que a operação não tinha intenção de afetar a concorrência, mas de salvar as plantas e ativos 
da McElwain Company, considerados extremamente importantes. Fica claro que a intenção da International 
com a operação era adquirir novas plantas industriais – que não poderia construir sozinha a tempo de atender 
às necessidades de seu negócio. 
Em resumo, as provas mostram um caso de uma empresa em condições de falência, e sem qualquer 
possibilidade concreta de se recuperar, vendendo seu capital para o único comprador disponível como forma 
de evitar em desastroso destino. Foi sugerido pela corte de instância inferior, a título de argumentação, que 
vários outras alternativas poderiam ter salvado a McElwain Company, preservando, assim, a concorrência. 
No entanto, tais considerações parecem ser meramente especulativas. A empresa poderia, como foi sugerido, 
ter obtido mais ajuda financeira de bancos, o que implicaria um aumento de sua dívida – que poderia ser paga 
ou acabaria com a companhia. Nesse sentido, um palpite é tão bom quanto o outro. Ademais, ela poderia ter 
se aproveitado da liquidação, mas ninguém é sábio o suficiente para prever, com qualquer grau de certeza, se 
tal curso de ações levaria à sua recuperação ou completo colapso. Caso um procedimento falimentar tivesse 
sido iniciado – por sua iniciativa ou mediante requisição de terceiros –, os detentores de ações preferenciais 
poderiam pagar ou assumir a dívida e continuar o negócio; ou poderiam ter entendido mais prudente 
recuperar o máximo possível e abandonar a empresa. 
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O Mr. Justice Stone adotou entendimento contrário, asseverando que a queda nos preços e 

vendas de calçados deveria ser vista como uma fase normal no mercado afetado, não podendo, 

assim, influenciar a decisão da Suprema Corte: 

Nor am I able to say that the McElwain Company […] was then in such 
financial straits as to preclude the reasonable inference by the 
Commission that its business, conducted either through a receivership or 
a reorganized company, would probably continue to compete with that of 
petitioner.  It plainly had large value as a going concern, there was no 
evidence that it would have been worth more or as much if dismantled, 
and there was evidence that the depression in the shoe trade in 1920-
1921 was then a passing phase of the business. For these reasons and 
others stated at length in the opinion of the court below, I think the 
judgment should be affirmed. 129 (grifos nossos) 

 

Apesar de contestado, o posicionamento do Mr. Justice Sutherland foi o vencedor, 

tendo, portanto, a Suprema Corte concluído: 

In the case of a corporation with resources so depleted, and the prospect 
of rehabilitation so remote, that it faces the grave probability of a 
business failure, with resulting loss to its stockholders and injury to the 
communities where its plants are operated, the purchase of its capital 
stock by a competitor (there being no other prospective purchaser), not 
with a purpose to lessen competition, but to facilitate the accumulated 
business of the purchaser and with the effect of mitigating seriously 
injurious consequences otherwise probable, is not in contemplation of 
law prejudicial to the public and does not substantially lessen competition 
or restrain commerce within the intent of the Clayton Act. 130 

                                                                                                                                                    
Entre tais alternativas, diretores e acionistas da McElwain Company, mais capacitados do que esta Corte ou a 
Comissão para prever futuras contingências, decidiram pela venda da empresa após uma longa e cuidadosa 
análise. Não há razões para duvidar que, ao fazê-lo, eles exerceram um juízo ao mesmo tempo honesto e bem 
informado. [...] 
Vê-se, pois, que o caso mostra uma empresa com recursos tão deteriorados e com remota possibilidade de 
recuperação, diante de iminente falência, com consequentes perdas para acionistas e danos para os 
consumidores. Nesse sentido, entendemos que sua aquisição (não havendo compradores alternativos), sem o 
propósito de restringir a concorrência, mas de promover a continuidade de seu negócio e evitar 
consequências ruinosas altamente prováveis, não é contrária ao interesse público, e não restringe a 
concorrência ou o comércio, nos termos do Clayton Act.” 
129 Tradução livre: “Não sou capaz de afirmar que a McElwain Company [...] enfrentava condições tão 
precárias que afastariam o entendimento da Comissão de que, caso passassem por uma liquidação ou 
reorganização, provavelmente poderia continuar a concorrer com a International Company. [...] há provas de 
que a crise no comércio de calçados entre os anos de 1920 e 1921 era apenas uma fase. Por tais razões, e 
outras indicadas ao longo da decisão da corte de instância inferior, entendo que o julgamento deve ser 
confirmado”. 
130 Tradução livre: “Em caso de empresa com recursos tão deteriorados e com remota possibilidade de 
recuperação, diante de iminente falência, com consequentes perdas para acionistas e danos para os 
consumidores, sua aquisição (não havendo compradores alternativos), sem o propósito de restringir a 
concorrência, mas de promover a continuidade de seu negócio e evitar consequências ruinosas altamente 
prováveis, não é contrária ao interesse público, e não restringe a concorrência ou o comércio, nos termos do 
Clayton Act. 
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Cumpre destacar, contudo, que a decisão da Suprema Corte não foi baseada apenas 

na situação econômica da empresa alvo. Verificou-se que as partes do ato de concentração 

não eram concorrentes em todas as atividades que desempenhavam, razão pela qual o 

impacto competitivo da operação não era significativamente elevado. De todo modo, trata-

se da primeira vez em que o fato de uma empresa estar passando por dificuldades 

econômicas significativas foi levado em consideração como ponto central em uma análise 

antitruste. 

Além disso, conforme asseveram Mcfarland e Nelson (2008, p. 1693), apesar de a 

Suprema Corte ter endereçado algumas questões importantes quanto à FFD, vários pontos 

ficaram em aberto, tais como (i) definição clara de failing company – trata-se de empresa 

que liquidaria seus ativos caso não fosse adquirida, ou daquela que solicitaria a instauração 

de um procedimento falimentar?; e (ii) a necessidade ou não de as partes demonstrarem 

que empreenderam esforços mal sucedidos para buscar alternativas menos danosas à livre 

concorrência. 

De todo modo, apesar de tal entendimento ter sido estabelecido na década de 1930, 

foi somente na década de 1950 que a FFD começou a ganhar espaço no âmbito legislativo 

nos Estados Unidos. De acordo com Hovenkamp (2005, p. 551), a história das emendas ao 

Celler-Kefauver Act (lei estadunidense que reforça as previsões relativas ao controle de 

estruturas feitas no Clayton Act), em 1950, deixa claro que o Congresso americano 

pretendia identificar algumas exceções à política antitruste preventiva no que se refere às 

failing companies, isto é, a empresas com tamanha dificuldade econômico-financeira que 

sua própria permanência no mercado se torna comprometida. 

Paralelamente, a FFD continuou a ser debatida em algumas ocasiões pelo Poder 

Judiciário americano. A título exemplificativo, pode-se citar o precedente Erie Sand and 

Gravel Company v. FTC (291 F.2d 279). Nesse caso, a Erie Sand and Gravel Company, 

uma empresa que extraía e vendia areia de lago, adquiriu seu principal concorrente, a 

Sandusky Division, pertencente à Kelly Island Co. Tal aquisição ocorreu logo após dois 

bancos de investimento adquirirem a Kelly Island Co. e liquidarem seus ativos, colocando 

a Sandusky Division em leilão. A Erie Sand and Gravel Company foi a vencedora de tal 

certame, o que lhe garantiu posição dominante nos mercados em que atuava (inclusive, 

tornou-se monopolista em três cidades). 

A FTC contestou a operação, alegando que a excessiva concentração violava o 

Clayton Act, frente o que a Erie Sand and Gravel Company solicitou a aplicação da FFD, 
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conforme entendimento firmado pela Suprema Corte em International Shoe Co. v. FTC, 

280, US 291 (1930). Segundo a empresa, o fato de os ativos da Sandusky Division terem 

sido liquidados antes da operação justificaria a aplicação da FDD. 

No entanto, ao analisar o caso, a Corte de Apelações do 3° Circuito rejeitou o 

argumento, uma vez que as conclusões da Suprema Corte aplicavam-se a situações em que 

a empresa alvo está em condições financeiras tão comprometidas que sua ruína e saída do 

mercado é inevitável, o que não se aplicava à Sandusky Divison. Com efeito: 

In support of its position on this point, appellant cites the so-called 
"failing company" doctrine of International Shoe Co. v. Federal Trade 
Commission, 1930, 280 U.S. 291, 50 S.Ct. 89, 74 L.Ed. 431. But the fact 
that the proprietors of Sandusky had decided to liquidate is not 
enough to create a "failing company" situation. That doctrine, as its 
name suggests, makes Section 7 inapplicable to the acquisition of a 
competitor which is in such straits that the termination of the 
enterprise and the dispersal of its assets seems inevitable unless a 
rival proprietor shall acquire and continue the business. The 
International Shoe opinion itself describes the situation before the Court 
as that of "a corporation with resources so depleted and the prospect of 
rehabilitation so remote that it faced the grave probability of a business 
failure with resulting loss to its stockholders and injury to the 
communities where its plants were operated. It was in such 
circumstances that a merger was viewed as likely to be less harmful 
in its possible adverse effect on competition than obviously 
advantageous in saving creditors, owners and employees of the 
failing business from serious impending loss. The picture presented 
by the prosperous Sandusky Division here was the antithesis of such 
a "failing company" situation .131 (grifos nossos) 

 

Em Brown Shoe Co., Inc. v. United States - 370 U.S. 294 (1962), a Suprema Corte 

analisou requerimento para impedir uma fusão entre a Brown Shoe e a G.R. Kinney, uma 

                                                 
131ERIE SAND AND GRAVEL COMPANY, a corporation, Petitioner v. FEDERAL TRADE 
COMMISSION, Respondent. 291 F.2d 279. United States Court of Appeals Third Circuit. Argued February 
6, 1961. Decided May 29, 1961. Disponível em: 
<https://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/291/291.F2d.279.13106_1.html>. Acesso em: 16 nov. 2012. 
Tradução livre: “Para fundamentar sua posição, as apelantes citam a chamada failing company doctrine, 
conforme International Show Co. vs. Federal Trade Commission. Mas o fato de os proprietários da Sandusky 
terem decidido liquidá-la não é suficiente para criar uma situação de failing company. Tal doutrina, como o 
nome sugere, torna a Section 7 inaplicável a aquisições de concorrentes em situação financeira tão 
deteriorada que sua falência e dispersão de ativos parecem inevitáveis, a não ser que seja adquirida por um 
rival. A decisão da Suprema Corte no caso International Shoe  descreve a situação como a de “empresa com 
recursos tão deteriorados e com remota possibilidade de recuperação, diante de iminente falência, com 
consequentes perdas para acionistas e danos para os consumidores”. Entendeu-se que os efeitos 
concorrenciais negativos da operação seriam compensados pelos benefícios gerados para credores, 
proprietários e empregados da empresa em falência. O quadro apresentado pela próspera Sandusky Division 
é a antítese da failing company”. 
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vez que, segundo o governo, tal operação violaria o Clayton Act. A Corte Distrital do 

Distrito Leste do Missouri havia concordado com a tese do governo. 

A Suprema Corte, então, confirmou o entendimento da corte distrital, afirmando 

que as exceções ao Clayton Act restringiam-se a situações (i) em que havia claros 

benefícios para a sociedade, e (ii) envolvendo uma failing firm: 

The present merger involved neither small companies nor failing 
companies. In 1955, the date of this merger, Brown was the fourth 
largest manufacturer in the shoe industry, with sales of approximately 26 
million pairs of shoes and assets of over $72,000,000 while Kinney had 
sales of about 8 million pairs of shoes and assets of about $18,000,000. 
Not only was Brown one of the leading manufacturers of men's, women's, 
and children's shoes, but Kinney, with over 350 retail outlets, owned and 
operated the largest independent chain of family shoe stores in the 
Nation. Thus, in this industry, no merger between a manufacturer 
and an independent retailer could involve a larger potential market 
foreclosure. Moreover, it is apparent both from past behavior of Brown 
and from the testimony of Brown's President that Brown would use its 
ownership of Kinney to force Brown shoes into Kinney stores.132 (grifos 
nossos) 

 

Outro importante precedente na jurisprudência americana sobre FFD, tendo 

estabelecido pela primeira vez a exigência de comprovação, pelas partes envolvidas na 

operação, de que empreenderam esforços infrutíferos para encontrar uma alternativa menos 

danosa à livre concorrência – critério que, posteriormente, foi positivados no guia de 

análise de atos de concentração americano (e de vários outros países) – foi o Citizen 

Publishing Co. v. United States - 394 U.S. 131 (1969)133. 

O caso se referia a um acordo firmado entre os dois únicos jornais diários na cidade 

de Tucson na década de 1940 (Star e Citizen), prevendo a integração das duas empresas, 

apesar de cada jornal poder preservar seus departamentos editorial e de notícias. Tal 

                                                 
132JUSTIA. US Supreme Court Center. Brown Shoe Co., Inc. v. United States - 370 U.S. 294 (1962). 
Disponível em: <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/370/294/case.html>. Acesso em: 16 nov. 2012. 
Tradução livre: “O presente Ato de Concentração não envolve pequenas empresas ou failing companies. Em 
1955, ano de realização da operação, a Brown era a quarta maior produtora de calçados no país, com vendas 
de aproximadamente US$ 76 milhões, enquanto a Kinnedy vendia aproximadamente 8 milhões de pares de 
calçados, com ativos avaliados em aproximadamente US$ 18 milhões. Não apenas a Brown era um dos 
principais produtores de calçados masculinos, femininos e infantis, como também a Kinnedy, com mais de 
350 lojas, detinha e operava a maior cadeia independente de lojas de calçados no país. Portanto, nessa 
indústria, nenhum outro ato de concentração entre produtor e distribuidor implicaria maior fechamento do 
mercado varejista. Ademais, o comportamento da Brown e depoimentos de seu presidente indicam que a 
empresa utilizaria a operação para forçar a entrada de calçados Brown nas lojas Kinnedy. 
133 JUSTIA. US Supreme Court Center. Citizen Publishing Co. v. United States - 394 U.S. 131 (1969). 
Disponível em: <http:// http://supreme.justia.com/cases/federal/us/394/131/>. Acesso em: 16 nov. 2012. 
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acordo teria vigência por 25 anos, mas foi renovado em 1953 para perdurar até 1990. 

Ademais, em 1965, a Star foi adquirida pelos acionistas da Citizen. 

A Corte Distrital do Arizona rejeitou os argumentos apresentados pelas partes, 

inclusive aqueles que solicitam a aplicação da FFD uma vez que  

at the time Star Publishing and Citizen Publishing entered into the 
operating agreement, and at the time the agreement became effective, 
Citizen Publishing was not then on the verge of going out of business, 
nor was there a serious probability at that time that Citizen 
Publishing would terminate its business and liquidate its assets unless 
Star Publishing and Citizen Publishing entered into the operating 
agreement.134 (grifos nossos) 

 

Da mesma forma, o Mr. Justice Douglas entendeu que as partes envolvidas não 

enfrentavam dificuldades financeiras ou econômicas graves, ou que seus proprietários 

estavam diante de liquidação de ativos. Ademais, asseverou que a FFD somente poderia 

ser aceita se restasse comprovado que o comprador em questão era o único agente 

disponível para adquirir a failing company, ou seja, seria necessário demonstrar que as 

partes buscaram, sem sucesso, alternativas menos danosas à concorrência. Com efeito, em 

suas palavras: 

The failing company doctrine plainly cannot be applied in a merger 
or in any other case unless it is established that the company that 
acquires the failing company or brings it under dominion is the only 
available purchaser. For if another person or group could be interested, 
a unit in the competitive system would be preserved and not lost to 
monopoly power. So even if we assume, arguendo, that, in 1940, the then 
owners of the Citizen could not long keep the enterprise afloat, no effort 
was made to sell the Citizen; its properties and franchise were not put 
in the hands of a broker, and the record is silent on what the market, 
if any, for the Citizen might have been.  

Moreover, we know from the broad experience of the business 
community since 1930, the year when the International Shoe case was 
decided, that companies reorganized through receivership, or through 
Chapter X or Chapter XI of the Bankruptcy Act often emerged as 
strong competitive companies. The prospects of reorganization of the 
Citizen in 1940 would have had to be dim or nonexistent to make the 
failing company doctrine applicable to this case. 

The burden of proving that the conditions of the failing company 

                                                 
134JUSTIA. US Supreme Court Center. Citizen Publishing Co. v. United States - 394 U.S. 131 (1969). 
Disponível em: <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/394/131/case.html>. Acesso em: 16 nov. 2012. 
Tradução livre: “quando as partes celebraram o acordo operacional e tal acordo entrou em vigência, a Citizen 
não estava diante de iminente falência. Da mesma forma, não havia uma séria ameaça de que a empresa 
sairia do mercado caso não realizasse a parceria com a Star”. 
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doctrine have been satisfied is on those who seek refuge under it. That 
burden has not been satisfied in this case. 

We confine the failing company doctrine to its present narrow scope.135 
(grifos nossos) 

 

Da mesma forma, o Mr. Justice Harlan também afastou a aplicação da FFD, tendo 

identificado que, a época do acordo, ambas as empresas possuíam operações lucrativas: 

The Court, in effect, found that, in each year between 1940 and 1953, 
each newspaper operated at a profit. Moreover, in the decade 
preceding 1953, the joint venture's total profits increased with each 
succeeding year. Given this pattern of increasing profitability, I would 
hold that the "failing company" doctrine could not reasonably permit 
the two newspapers to extend the term of the agreement in 1953 at a 
time when it was impossible to predict whether full competition 
could be renewed in 1965. 136 (grifos nossos) 

 

O Mr. Justice Stewart foi vencido, tendo apresentado voto em discordância com os 

demais argumentando, em síntese, que (i) a Suprema Corte não poderia impor a obrigação 

às partes de demonstrar a busca mal sucedida por alternativas menos danosas à livre 

concorrência, uma vez que tal exigência não fazia parte do entendimento jurisprudencial 

sobre a matéria até então. Sendo assim, isso somente poderia ser exigido para casos 

futuros. Ademais, (ii) não havia ficado comprovado que a Citizen não era uma failing 

company: 

Prior decisions of this Court have made it clear that a failing 
company cannot combine with a competitor if its independence could 
be preserved by sale to an outsider. Today's decision for the first 
time lays down the blanket rule that the failing company defense is 
forfeited by a company which cannot show that it made substantial 
affirmative efforts to sell to a noncompetitor. That precise quantum 

                                                 
135Id. Ibid. 
Tradução livre: “A failing company doctrine não pode ser utilizada, ao menos que o comprador em questão 
seja o único disponível. Caso haja outra empresa interessada, uma unidade no sistema competitivo poderia 
ser preservada, evitando-se a criação de poder de mercado. Portanto, mesmo se assumirmos, arguendo, que, 
em 1940, os proprietários da Citizen não poderiam mais manter a empresa, não foi feito nenhum esforço para 
vender a empresa; suas propriedades e franquias não foram passadas a um corretor, e os autos não mostram 
nada quanto ao possível mercado em que a Citizen poderia ter sido oferecida. 
Ademais, sabemos, a partir da experiência com a comunidade corporativa desde 1930, o ano em que o caso 
International Shoe foi julgado, que empresas que se reorganizam mediante liquidação ou procedimentos 
falimentares conseguiram se recuperar. As possibilidades de reorganização da Citizen em 1940 deveriam ser 
improváveis ou inexistentes para motivar a aplicação da FFD. 
136Id. Ibid. 
Tradução livre: “Verificou-se que, entre 1940 e 1953, os jornais tiveram lucros todos os anos. Além disso, na 
década anterior a 1953, o lucro da joint venture também cresceu todos os anos. Dado esse padrão de aumento 
de lucratividade, entendo que a FFD não pode ser utilizada para permitir a extensão do prazo da joint 
venture”. 
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and quality of proof may be a reasonable and effective prophylactic 
standard to ensure that the company could truly not have been sold. But 
proof of unsuccessful efforts to sell the company is not, as a logical, 
evidentiary matter, the only possible conclusive proof that it was not 
marketable. In many cases, other evidence might make equally clear that 
any such efforts would surely have been fruitless. The Court's new rule, 
in other words, has validity only as a standard imposed on future 
conduct, and not as an unrebuttable evidentiary presumption with 
respect to past events. Therefore, the inflexible enforcement of that rule 
should be limited to those who - unlike the appellants - were on notice of 
their obligation to be able to prove that they made tangible efforts, 
however futile, to find an outside buyer. 

I do not believe this finding supports the conclusion that Citizen was 
not a failing company, or even that the District Court thought it was 
not a failing company. Every other material finding of the District Court 
was to the effect that Citizen was dying. The only subsidiary finding 
consistent with the conclusion that Citizen was not then on the verge 
of immediate demise was that Small, by his own admission, was 
“prepared to finance the losses of Citizen Publishing for some little time 
thereafter from resources available to him other than the earnings or 
assets of Citizen Publishing." 

As stated above, the District Judge mistakenly thought that the failing 
company defense was unavailable in a case like this under § 1 of the 
Sherman Act. But he made clear his view that, if the failing company 
defense had been available - as in a total merger, for example - that 
defense would have prevailed.137 (grifos nossos) 

 

Em United States v. General Dynamics Corp. - 415 U.S. 486 (1974), a Suprema 

Corte avaliou uma apelação do governo norte-americano contra uma decisão da Corte 

Distrital do Distrito Norte de Illinois que rejeitara o pedido de reprovação de aquisição de 

                                                 
137Id. Ibid. 
Tradução livre: “Decisões anteriores desta Corte deixaram claro que uma failing company não pode realizar 
um Ato de Concentração com um competidor se sua independência puder ser preservada mediante a venda 
para um terceiro. A decisão de hoje, pela primeira vez, estipula regra de que a FFD é afastada em caso 
envolvendo empresa que não consegue demonstrar seus esforços substanciais para venda para um agente que 
não seja seu concorrente. Tal prova pode ser um padrão razoável e efetivo para se garantir que a empresa não 
poderia, de fato, ser vendida. No entanto, provas de tentativas malsucedidas de venda não são a única forma 
conclusiva de se demonstrar que ela não poderia ser vendida. Em muitos casos, outras provas podem 
igualmente esclarecer que tais esforços seriam certamente infrutíferas. A nova regra da Corte, em outras 
palavras, tem validade somente como um padrão a ser imposto para condutas futuras, e não como uma 
presunção irrefutável a ser aplicada a casos passados. Portanto, o enforcement inflexível de tal regra deveria 
ser limitada a casos em que, ao contrário do presente, as partes estejam previamente cientes de sua obrigação 
de demonstrar que empreenderam esforços malsucedidos para encontrar um comprador alternativo. [...] 
Eu não acredito que tais considerações fundamentem a conclusão de que a Citizen não era uma failing 
company, ou mesmo que a Corte Distrital pensou que ela não fosse uma failing company. Todas as outras 
constatações materiais feitas pela Corte Distrital apontavam para o fato de que a Citizen estava morrendo. A 
única constatação subsidiária de que a Citizen não estava enfrentando o fechamento foi de que a Star, por 
iniciativa própria, “estava preparada para assumir as perdas da Citizen Publishing por um pequeno período de 
tempo mediante a utilização de recursos que não os ganhos ou ativos da Citizen”. 
Conforme dito acima, o Juiz Distrital erroneamente pensou que a FFD não poderia ser aplicada a um caso 
como esse, envolvendo suposta violação ao §1º do Sherman Act. No entanto, ele deixou claro sua visão de 
que, caso a FFD pudesse ser aplicada – como uma fusão –, ela teria prevalecido”. 
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controle da United Electric Coal Companies pela General Dynamics Corp. De acordo com 

a Corte Distrital, o governo não havia demonstrado provas suficientes de que a operação 

teria o potencial de reduzir a concorrência nos mercados de carvão em que as empresas 

atuavam. 

Na ocasião, demonstrou-se que, apesar de a United Electric não ser uma failing 

company – uma vez que não enfrentava dificuldades econômicas tamanhas que apenas 

uma fusão ou aquisição poderia evitar sua saída do mercado –, suas reservas de carvão 

eram tão escassas que, mesmo que conseguisse permanecer no mercado, não conseguiria 

representar concorrência efetiva. Dessa forma, concluiu a Suprema Corte, concordando 

com a Corte Distrital: 

United Electric's weak reserves position, rather than establishing a 
"failing company" defense by showing that the company would have 
gone out of business but for the merger, went to the heart of the 
Government's statistical prima facie case and substantiated the District 
Court's conclusion that United Electric, even if it remained in the market, 
did not have sufficient reserves to compete effectively for long-term 
contracts, and therefore appellees' failure to meet the prerequisites of a 
failing company defense did not detract from the validity of the District 
Court's analysis. 138 

 

Tal precedente foi um marco na jurisprudência antitruste norte-americana, sendo a 

primeira vez que se utilizou a chamada flailing firm defense, aplicável a casos em que, 

apesar de não haver uma failing firm, a condição de competir da empresa alvo encontra-se 

deteriorada139. Sobre o assunto, assim se manifestaram os Estados Unidos perante a OCDE: 

U.S. courts have provided guidance for analyzing this issue. The 
Supreme Court first acknowledged in 1974 that a weakened, though not 
failing, status might affect the competitive impact of a transaction.43 The 
Court made clear in that case that the merging firm – a coal production 
company – did not qualify as failing, but that the firm‘s lack of coal 
reserves rendered it a less effective competitor in the future for long- term 
contracts. In addition, one court recently noted that, ―[a] weak financial 
condition, or limited reserves, may mean that a company will be a far less 
significant competitor than current market share, or production statistics, 
appear to indicate. Courts typically consider the financial weakness of a 

                                                 
138JUSTIA. US Supreme Court Center. United States v. General Dynamics Corp. - 415 U.S. 486 (1974). 
Disponível em: <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/415/486/case.html>. Acesso em: 16 nov. 2012. 
Tradução livre: “As fracas reservas da United Electric, ao invés de sustentarem a aplicação da FFD a partir 
da demonstração de que a empresa sairia do mercado se não fosse pelo Ato de Concentração, serviram de 
fundamento para que a Corte Distrital concluir que, mesmo se a empresa permanecesse no mercado, não teria 
reservas suficientes para competir de forma efetiva no futuro. Dessa forma, a incapacidade dos apelantes de 
demonstrar os pré-requisitos da FFD não retiram a validade da análise da Corte Distrital”. 
139A flailing firm defense foi ainda aplicada e/ou analisada em outros casos pelas autoridades americanas. A 
título exemplificativo, citam-se: FTC v. Arch Coal, Inc., 329 F. Supp. 2d 109, 154. 
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firm ―as one relevant factor among many‖ to be considered when 
determining whether the merger will substantially lessen competition. 140 
(CONTRIBUTIONS: United States, 2011, 2009, p. 181) 

 

Foi a partir do desenvolvimento da jurisprudência americana que, em 1984, a FFD 

foi reconhecida expressamente como uma possível defesa a ser arguida em atos de 

concentração pelo guia de análise de atos de concentração horizontal, elaborado em 

conjunto pela FTC e pelo DoJ. Conforme será visto, os critérios estabelecidos para 

avaliação da FFD foram mantidos até hoje em tal documento, que passou por uma 

atualização em 2009. 

Cumpre destacar, ainda em tempo, que os critérios para aplicação da FFD foram 

reconhecidos expressamente no Newspaper Preservation Act, legislação cujo objetivo é 

promover a preservação de “independent editorial voices in newspapers by relaxing the 

requirements of the failing company doctrine” 141 (ABA, 2007, v. 1, p. 366). Apesar de 

tratar de requisitos para a FFD aplicáveis ao mercado de jornais, tal lei deixa claro que não 

serão permitidas condutas anticompetitivas puníveis pelo antitruste. 

 

ii.  Quais os critérios para aplicação da FFD? 

 

Viu-se acima que a FFD foi construída pela jurisprudência norte-americana ao 

longo do século XX, tendo se consagrado e sendo inclusa no guia de análise de atos de 

concentração horizontal elaborado em conjunto pela FTC e pelo DoJ. 

Com efeito, de acordo com seu art. 5º, um ato de concentração que, em situações 

econômicas normais geraria preocupações de cunho antitruste, poderá ser aprovado caso a 

                                                 
140 Disponível em: <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/415/486/case.html>. Acesso em 16.11.2012. 
Tradução livre: “Cortes americanas fornecem um guia de análise para essa questão. A Suprema corte 
reconheceu em 1974, pela primeira vez, que uma empresa enfraquecida, e não uma failing company, poderia 
alterar a análise concorrencial de um ato de concentração. A Corte deixou claro que naquele caso, apesar de a 
empresa não se qualificar como uma failing company, sua falta de reservas de carvão  acabaria tornando-a 
um concorrente menos efetivo no futuro. Além disso, conforme asseverado recentemente, condições 
financeiras frágeis, ou reservas limitadas, podem significar que uma empresa será um concorrente muito 
menos efetivo do que parecem indicar market share ou estatísticas de produção atuais. As cortes tipicamente 
consideram a fraqueza financeira de uma empresa como um fator relevante, dentre vários, a ser levado em 
consideração quando da avaliação do impacto competitivo de um Ato de Concentração”. 
141 Tradução livre: “vozes editoriais independentes nos jornais mediante a flexibilização dos requisitos da 
FFD”. 
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empresa adquirida esteja em tamanha dificuldade financeira que, se não fosse pela 

aquisição, ela certamente sairia do mercado: 

5. Notwithstanding the analysis of Sections 1-4 of the Guidelines, a 
merger is not likely to create or enhance market power or to 
facilitate its exercise, if imminent failure, as defined below, of one of 
the merging firms would cause the assets of that firm to exit the 
relevant market. In such circumstances, post-merger performance in 
the relevant market may be no worse than market performance had 
the merger been blocked and the assets left the market. 

5.1 A merger is not likely to create or enhance market power or facilitate 
its exercise if the following circumstances are met: 1) the allegedly 
failing firm would be unable to meet its financial obligations in the 
near future; 2) it would not be able to reorganize successfully under 
Chapter ll of the Bankruptcy Act; 3) it has made unsuccessful good-
faith efforts to elicit reasonable alternative offers of acquisition of the 
assets of the failing firm that would both keep its tangible and 
intangible assets in the relevant market and pose a less severe danger 
to competition than does the proposed merger; and 4) absent the 
acquisition, the assets of the failing firm would exit the relevant 
market. 142 (grifos nossos) 

 

Reconhece-se, portanto, que uma operação não resultará em aumento de poder de 

mercado se restar comprovado que: (i) a failing company não conseguiria cumprir com 

suas obrigações financeiras no futuro próximo; (ii) a failing company não conseguiria se 

reorganizar com sucesso de acordo com as previsões do Capítulo 11 da Lei de Falências 

norte-americana; (iii) esforços de boa-fé tenham sido feitos sem sucesso para que outra 

alternativa, que não a concentração excessiva de mercado, salvasse a empresa falida; e (iv) 

sem a operação, a failing company sairia do mercado. 

Por sua vez, o Newspaper Preservation Act determina que um jornal, diante de 

risco de iminente falência, pode celebrar parcerias com um concorrente, por meio das quais 

as atividades de produção e venda dos players são integradas, mantendo suas atividades 

editoriais independentes. (ABA, 2007, p. 366) 

                                                 
142 Tradução livre: “5. Independentemente das Seções 1-4 do guia, um ato de concentração não tem a 
probabilidade de criar ou fortalecer poder de mercado, ou facilitar seu exercício, se a falência iminente de 
uma das empresas envolvidas, conforme definido abaixo, faria com que seus ativos saíssem do mercado 
relevante. Em tais circunstâncias, a performance do mercado relevante após a concretização da concentração 
pode não ser pior do que se a operação for reprovada, o que faria com que os ativos da empresa em questão 
saíssem do mercado. 
5.1 Um ato de concentração não é capaz de criar ou fortalecer poder de mercado  se os seguintes requisitos 
forem observados: (i) a suposta failing firm seria incapaz de cumprir com suas obrigações financeiras no 
futuro próximo; (ii) não seria capaz de se reorganizar com sucesso, nos termos do Capítulo 11 da Lei de 
Falências; (iii) fez esforços infrutíferos e de boa-fé para encontrar alternativa razoável, que mantivesse seus 
ativos no mercado relevante, representando menor risco à concorrência do que a operação sob análise; e (iv) 
caso inexista a operação, os ativos da empresa sairiam do mercado relevante”. 
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iii.  Há aplicação da FDD? 

 

A FFD é prevista no mesmo dispositivo acima comentado, sendo seus dispositivos 

semelhantes aos da FFD: 

5.2. A similar argument can be made for "failing" divisions as for failing 
firms. First, upon applying appropriate cost allocation rules, the division 
must have a negative cash flow on an operating basis. Second, absent the 
acquisition, it must be that the assets of the division would exit the 
relevant market in the near future if not sold. Due to the ability of the 
parent firm to allocate costs, revenues, and intracompany transactions 
among itself and its subsidiaries and divisions, the Agency will require 
evidence, not based solely on management plans that could be prepared 
solely for the purpose of demonstrating negative cash flow or the 
prospect of exit from the relevant market. Third, the owner of the failing 
division also must have complied with the competitively-preferable 
purchaser requirement of Section 5.1. 143 

 

iv. A aplicação da FFD deve ser diferenciada em tempos de crise econômica? 

 

Conforme declarado por Christine Varney em seu discurso de posse quando 

assumiu o cargo de U.S. Assistant Attorney General da divisão antitruste do DoJ, os 

Estados Unidos entendem que crises não podem servir como contexto para flexibilização 

do enforcement antitruste. Com efeito, segundo tal abordagem, os princípios e ferramentas 

da análise concorrencial não podem ser alterados em razão do advento de períodos de 

turbulência econômica, e, ainda que tais contextos possam aumentar o número de casos em 

que a FFD é arguida, as autoridades não devem alterar os critérios definidos no guia de 

análise de atos de concentração: 

We are likely to see firms consider consolidation to alleviate perceived 
financial weakness in a distressed economy. A down economy does not 
change the fundamental analysis, however, which looks to the effects of 
the merger on competition. We will need to stick to the basics with a 
clear application of our guidelines to each transaction. For instance, 

                                                 
143 Tradução livre: “5.2. Um argumento semelhante pode ser feito para failing divisions. Primeiramente, a 
divisão deve ter um fluxo de caixa negativo em bases operacionais (assumindo a aplicação de padrões 
contábeis corretos e legais). Segundo, na ausência da aquisição, os ativos da divisão deveriam sair do 
mercado relevante em um futuro próximo. Em razão da capacidade da empresa controladora em alocar 
custos, receitas e operações intracompany entre si e suas subsidiárias e divisões, a autoridade deverá exigir 
provas que não se resumam apenas em planos gerenciais que poderiam ser preparados apenas para 
demonstrar o fluxo de caixa negativo ou a perspectiva de saída do mercado relevante. Terceiro, o proprietário 
da failing division também deve ter empreendido esforços infrutíferos e de boa-fé para encontrar alternativa 
razoável e menos danosa à concorrência.” 
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although we may see “failing firm” defenses asserted more often, the 
analysis should be the same as it was before—will the acquisition 
benefit consumers? Is the acquisition the only way to keep the firm’s 
assets in the market? When to credit a failing firm defense is just one of 
the issues we will face in the coming months.144 (VIGOROUS antitrust 
enforcement in this challenging era) 

 

b) União Europeia 

 

i. Há previsão legal/regulamentar para a aplicação da FFD? 

 

Conforme visto no Capítulo 1, o controle de atos de concentração foi introduzido 

na União Europeia pelo Council Regulation EEC n. 4064/89, que conferiu à Comissão 

Europeia poderes para identificar operações que pudessem reduzir o nível de concorrência 

nos mercados e, por consequência, impedir sua implementação. Atualmente, o controle 

estrutura é feito com base, dentre outros regulamentos, na Council Regulation EEC n. 

139/2004, sendo certo que os critérios para aplicação da FFD (ou, conforme estabelecido 

pela prática europeia, os princípios relativos à rescue merger) estão dispostos nos 

Guidelines on the Assessment of Horizontal Mergers under the Council Regulation on the 

Control of Concentrations between Undertakings, de 2004. (EC, 2004) 

Tal como ocorreu nos Estados Unidos, o histórico da FFD na Europa remonta à 

construção jurisprudencial da Comissão Europeia e da Corte Europeia de Justiça. Nesse 

sentido, o marco na evolução do tema foi o precedente Kali und Saltz (Case COMP 

IV/M.308). 

Trata-se de uma joint venture entre a Kali und Saltz, pertencente ao Grupo BASF, e 

a MDK, empresa estatal controlada pela antiga República Democrática Alemã. Após a 

queda do regime comunista, e com a consequente unificação da Alemanha, as ações da 

MDK foram transferidas para a Treuhandanstalt, instituição pública encarregada de 

                                                 
144 Tradução livre: “É provável que vejamos empresas considerar a consolidação para lidar com fraqueza 
financeira em uma economia em dificuldades, que não altera, contudo, a análise fundamental, que avalia os 
efeitos que atos de concentração podem causar na concorrência. Precisaremos nos ater ao básico com uma 
clara aplicação de nosso guia de análise para cada operação. A título exemplificativo, apesar de podermos ver 
um aumento no número de casos em que a FFD é levantada, a análise deve ser a mesma de antes – a 
aquisição beneficiará consumidores? A aquisição serve apenas para manter os ativos da empresa no 
mercado? A aplicação correta da FFD é apenas uma das questões com as quais deveremos lidar nos próximos 
meses. 
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reorganizar empresas públicas controladas pela então recém-extinta Alemanha Oriental. 

(CONTRIBUTIONS: European Union, 1995, p. 92) 

Conforme averiguou a Comissão Europeia, a operação reforçaria a posição 

dominante detida pela Kali und Saltz no mercado de fertilizantes a base de potássio na 

Alemanha, uma vez que a MDK era o único concorrente expressivo. Em outras palavras, a 

operação resultaria na criação de um monopólio de fato. 

Dessa forma, as partes invocaram a aplicação da FFD perante a autoridade 

comunitária, que entendeu que, apesar de a MDK ser largamente financiada e suportada 

por uma instituição pública, ela não conseguiria permanecer no mercado e representar 

concorrência efetiva, pelo que deveria ser considerada uma failing company. Com efeito, 

nas palavras da Comissão: 

(76) In the actual economic situation, MdK would not seem to be able to 
survive. The undertaking could not continue to operate without the 
Treuhandanstalt which has covered the losses until now. […]. It is also 
likely that MdK on a stand-alone basis would continue to make losses, 
even if it were given the same amount of financial aid for restructuring by 
the Treuhand that was made available for the proposed concentration. 
Without an acquisition by a private industrial partner with the necessary 
management expertise and in the absence of synergies, a rescue of MdK 
would appear to be impossible in the long term. In this case, it is at least 
to be expected that the costs of restructuring would be higher than the aid 
provided for the merger. The explanation of the Treuhandanstalt as to 
why it will close down MdK completely if it could not be sold to a 
private undertaking therefore seems to be convincing and is relevant as 
far as the lack of causality is concerned. An administration charged with 
privatization cannot be expected to rescue with extraordinary high aids 
one of its own undertakings that cannot be expected to survive and to 
hold it in the long term as a State-owned company. 

(77) The Commission therefore is of the opinion that there is sufficient 
proof that MdK will withdraw from the market if it is not taken over by a 
private undertaking. Even if this does not happen immediately, for social, 
regional and general political reasons, a closure of MdK is to be expected 
in the near future with a sufficient degree of probability. In view of the 
special conditions of the case which concerns the privatization of a State-
owned enterprise which cannot be considered as competitive by normal 
standards, the Commission is of the opinion that the first condition of the 
lack of causality as mentioned above has to be considered to be fulfilled. 
145 

                                                 
145 Tradução livre: “(76) Ao que tudo indica, a MdK não poderia sobreviver. A parte não poderia continuar a 
atuar sem a Treuhandanstalt, que cobriu seus prejuízos até agora. […] É também provável que MdK 
continuaria registrando prejuízo, ainda que lhe fosse fornecido o mesmo montante a título de auxílio 
financeiro para reestruturação que lhe era garantido pela Treuhand. Sem uma aquisição feita por um agente 
privado com a necessária experiência gerencial, e ausentes sinergias, um resgate da MdK pareceria 
impossível no longo prazo. Nesse caso, é ao menos esperado que os custos de reestruturação seriam maiores 
que a ajuda promovida pelo ato de concentração. A explicação da Treuhandanstalt sobre os motivos pelos 
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Ademais, constatou-se a inexistência de alternativa menos danosa à concorrência: 

quando da privatização da MDK, o Goldman Sachs International Limited chegou a abordar 

48 interessados ao redor do mundo, sendo que, apesar de 19 deles terem expressado 

interesse inicial, após a condução das negociações, apenas a Kali und Saltz apresentou uma 

proposta efetiva. A Comissão Europeia chegou a entrar em contato com tais possíveis 

compradores, tendo, enfim, confirmado que não havia alternativa menos danosa à 

concorrência: 

As a result of the above, during the merger proceedings the Commission 
has therefore approached in particular EMC and PCS as well as other 
undertakings contacted by Goldman Sachs, which could be assumed to be 
interested in acquiring all or a substantial part of MdK. All these 
undertakings gave a clear negative answer to the question whether they 
would be interested, in the event that the proposed merger could not be 
implemented, in acquiring all or a substantial part of MdK now that they 
had been made aware of the financial support promised by the 
Treuhandanstalt. In the course of the merger proceedings an undertaking 
with worldwide mining activites, which as a result of a recent 
reorganization is now also active in the potash sector and which had not 
previously been contacted by Goldman Sachs, stated to the Commission 
that it could be interested in acquiring MdK, if it could be guaranteed 
financial aid comparable to that made available by the Treuhandanstalt 
for the joint venture. However, following a first examination of its 
intention to acquire MdK, even this undertaking stated to the 
Commission that it no longer intended to pursue the possible acquisition 
of MdK. 146 

 

Por fim, restou demonstrado que, em função de condições estruturais do mercado, a 

MDK estava isolada de concorrentes atuantes em outros territórios que não a Alemanha. 

Dessa forma, ficou claro que seu market share acabaria sendo incorporado pela Kali und 

                                                                                                                                                    
quais fecharia a MdK se não a vendesse para um agente privado parecem ser convincentes, e é relevante, do 
ponto de vista da ausência de causalidade. 
Não se pode esperar de uma administração encarregada pela privatização resgatar com extraordinário auxílio 
uma de suas unidades que não tem mais chances de sobreviver como companhia pública. 
(77) A Comissão, portanto, entende que há suficientes provas de que a MdK sairá do mercado se não for 
adquirida por um agente privado. Ainda que isso não ocorra imediatamente, o seu fechamento é provável de 
ocorrer em um futuro próximo com um razoável grau de probabilidade. Em razão das particularidades deste 
caso, a Comissão entende que a primeira condição relativa à ausência de causalidade, conforme mencionado 
acima, foi cumprida”. 
146 Tradução livre: “Como resultado do quanto aduzido acima, durante o processo a Comissão abordou 
diversos agentes contatados anteriormente pelo Goldman Sachs em razão de seu possível interesse na 
aquisição da MdK. Nenhum deles mostrou-se interessado em adquirir a empresa, mesmo sabendo do apoio 
financeiro a ser concedido pela Treuhandanstalt. Ao longo do processo, um grupo atuante em todo mundo no 
setor de mineração, que passou a atuar também no mercado de potássio, e que não havia sido contatado pelo 
Goldman Sachs, chegou a declarar que estaria interessado em adquirir a MdK caso o auxílio financeiro fosse 
garantido pela Treuhandanstalt. No entanto, após uma primeira análise, até mesmo esse grupo ressaltou que 
não teria qualquer interesse na aquisição da MdK”. 
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Saltz ainda que a operação não fosse aprovada, diante do que a Comissão concluiu que a 

operação não criava ou reforçava poder de mercado. 

Tal precedente, que foi confirmado pela Corte Europeia de Justiça em 1998, acabou 

por estabelecer, pela primeira vez, os critérios para aplicação da FFD no âmbito da União 

Europeia, que serão melhor tratados abaixo. 

Ainda em tempo, e de acordo com a contribuição da Comissão Europeia à OCDE 

em 2009, o único caso em que a FFD foi aceita após Kali und Salts foi 

BASF/Eurodiol/Pantochim (Case COMP/M.2314)147. Trata-se da aquisição, pela BASF 

AG, do controle da Pantochim S.A. e da Eurodiol S.A. (pertencentes ao grupo SISAS), 

empresas fornecedoras de uma variedade de produtos químicos. (CONTRIBUTIONS: 

European Union, 2009) 

A Comissão averigou que a operação causava concentração nos mercados de 

gamma-butyrolacton (GBL), N-methylpyrrolidon (NMP) e tetrahydrofuran (THF), 

porquanto, para os dois primeiros produtos, envolvia os dois únicos produtores europeus e, 

para o terceiro, dois dos três únicos produtores europeus. 

Diante disso, a BASF argumentou que a FFD, nos moldes estabelecidos em Kali 

und Salts, deveria ser aplicada ao caso, devendo a autoridade antitruste, portanto, concluir 

pela inexistência de nexo de causalidade entre a operação e a criação/reforço de poder de 

mercado. 

Ao avaliar os critérios identificados em Kali und Salts, a Comissão entendeu que (i) 

a Eurodiol e a Pantochim encerrariam suas atividades e sairiam do mercado caso não 

fossem adquiridas, em razão de elevado endividamento de seu controlador, tendo sido 

observada, inclusive, a instauração de procedimento falimentar envolvendo as empresas; 

(ii) apesar da busca por potenciais compradores no âmbito do procedimento falimentar 

mencionado, apenas a BASF mostrou-se interessada em adquirir as empresas; (iii) os 

ativos da Eurodiol e da Pantochim sairiam do mercado, caso elas viessem a falir; e (iv) as 

condições de mercado seriam mais favoráveis caso a aquisição fosse implementada, tendo 

a autoridades concluído, inclusive, que a BASF seria incapaz de impor um aumento de 

preços. 

                                                 
147 Disponível em: < http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m2314_en.pdf>. Acesso em 
10.06.2012. 
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Dessa forma, a Comissão Europeia entendeu que a operação em tela era incapaz de 

prejudicar a concorrência: 

Under the particular and exceptional circumstances of the case at this 
specific moment in time, which is characterised by the imminent 
bankruptcy of the failing companies in the absence of the merger, the 
absence of a timely alternative offer under the Belgian bankruptcy 
proceedings, and the inevitable exit from the market of the assets to be 
acquired, combined with tight capacity constraints in the industry and 
demand inelasticity, the Commission concludes that the deterioration of 
the competitive structure resulting from the notified operation will be less 
significant than in the absence of the merger. Under these conditions, 
considered cumulatively under the particular circumstances of this 
specific case, the market conditions can be expected to be more 
favourable than in case of the market exit of the assets to be acquired. (p. 
31) 148 

 

ii.  Quais os critérios para aplicação da FFD? 

 

De acordo com a Section VIII dos Guidelines on the Assessment of Horizontal 

Mergers under the Council Regulation on the Control of Concentrations between 

Undertakings, de 2004: 

The Commission may decide that an otherwise problematic merger is 
nevertheless compatible with the common market if one of the merging 
parties is a failing firm. The basic requirement is that the deterioration of 
the competitive structure that follows the merger cannot be said to be 
caused by the merger. This will arise where the competitive structure of 
the market would deteriorate to at least the same extent in the absence of 
the merger. 

The Commission considers the following three criteria to be especially 
relevant for the application of a ‘failing firm defence’. First, the allegedly 
failing firm would in the near future be forced out of the market because 
of financial difficulties if not taken over by another undertaking. 

Second, there is no less anti-competitive alternative purchase than the 
notified merger. Third, in the absence of a merger, the assets of the 
failing firm would inevitably exit the market. 

It is for the notifying parties to provide in due time all the relevant 
information necessary to demonstrate that the deterioration of the 

                                                 
148 Tradução livre: “Levando-se em consideração (i) particulares e excepcionais circunstâncias do caso, (ii) 
momento atual, caracterizado pela iminente falência das failing companies caso a operação não seja 
concretizada, (iii) a ausência de uma oferta alternativa tempestiva nos termos da legislação falimentar belga, 
(iv) a inevitável saída do mercado dos ativos a serem adquiridos, bem como (iv) restrições de capacidade na 
indústria e inelasticidade da demanda, a Comissão conclui que a deterioração da estrutura competitiva 
resultante do Ato de Concentração será menos significativo na ausência da operação. Sendo assim, tendo 
avaliado tais circunstâncias em conjunto, espera-se que as condições de mercado sejam melhores com a 
implementação da operação do que com a saída dos ativos a serem adquiridos”. 



131 
 

competitive structure that follows the merger is not caused by the merger. 

149  

 

Vê-se, portanto, que os critérios a serem observados para a aplicação da FFD na 

União Europeia são (i) saída da empresa alvo do mercado caso esta não seja adquirida, (ii) 

inexistência de alternativa menos danosa à concorrência, e (iii) os ativos da empresa alvo 

sairão do mercado caso esta venha a falir. 

 

iii.  Há aplicação da FDD? 

 

Apesar de não haver critérios para aplicação da FDD no guia de análise acima 

mencionado, a contribuição da Comissão Europeia à OCDE em 2009 não exclui a 

possibilidade de aplicação da defesa, fazendo, contudo, uma ressalva para os cuidados que 

devem ser tomados em tais casos, sobretudo em razão da existência de técnicas contábeis 

das quais a empresa pode se utilizar para mascarar a verdadeira situação econômica da 

divisão em questão. (CONTRIBUTIONS: European Union, 2009, p. 186) 

 

iv. A aplicação da FFD deve ser diferenciada em tempos de crise econômica? 

 

A Comissão Europeia deixou claro perante a OCDE em 2009 que crises 

econômicas não podem ser utilizadas como pretexto para se promover uma flexibilização 

dos critérios da FFD. (CONTRIBUTIONS: European Union, 2009, p. 186) 

 

 

                                                 
149 Tradução livre: “A Comissão pode decidir que um Ato de Concentração que, em outras circunstâncias, 
seria problemático, é compatível com o mercado comum caso uma das partes envolvidas seja uma failing 
firm. A exigência básica para tanto é que a deterioração da estrutura competitiva não pode ser causada pelo 
Ato de Concentração, o que ocorre quando a estrutura do mercado seria deteriorada, pelo menos, na mesma 
medida caso a operação não fosse concretizada. 
A Comissão entende que três critérios são especialmente relevantes para a aplicação da FFD. Primeiramente, 
a suposta failing firm seria forçada para fora do mercado em um futuro próximo em razão de dificuldades 
financeiras, caso não seja adquirida por outro agente econômico. 
Em segundo lugar, não pode haver alternativa de operação menos anticompetitiva. Por fim, na ausência do 
Ato de Concentração, os ativos da failing firm sairiam inevitavelmente do mercado”. 
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c) Reino Unido 

 

i. Há previsão legal/regulamentar para a aplicação da FFD? 

 

As autoridades antitruste britânicas (Office of Fair Trading – OFT, e Competition 

Commission – CC) possuíam guias de análise econômica que previam expressamente 

critérios para aplicação da FFD, que, em última instância, eram similares àqueles aplicados 

pelos Estados Unidos e pela Comissão Europeia. 

Nesse sentido, a CC editou, em 2003, o Merger references: Competition 

Commission Guidelines, que trazia dois requisitos para a aplicação da FFD: (i) saída 

inevitável da empresa adquirida do mercado, caso não houvesse a operação; e (ii) 

inexistência de alternativas realistas e substanciais que afassem em menor grau a livre 

concorrência. (CC, 2003, p. 34) 

Por sua vez, o OFT editou, em 2008, o Restatement of OFT’s position regarding 

acquisitions of ‘failing firm’, positivando seu posicionamento em relação ao tema. Trata-se 

de um comunicado ao mercado com o objetivo de fornecer maior previsibilidade e 

segurança jurídica em uma situação de crise econômica. 

Os critérios para aplicação da FFD eram idênticos àqueles estabelecidos pelo guia 

da CC. Ademais, a autoridade declarava que somente aplicara a FFD com sucesso em 

quatro casos: (i) aquisição da Black Prince Buses Limited pela First West Yorkshire 

Limited, em 26.05.2005, operação na qual a FFD foi aplicada em relação a todo o negócio 

envolvido; (ii) aquisição de cinco estabelecimentos da Kwik Save (Handforth, Coventry, 

Liverpool, Barrow-in-Furness e Nelson) pela Tesco Stores Limited, em 11.12.2007, na qual 

a FFD foi aplicada em relação a estabelecimentos individuais; (iii) aquisição de 

companhias da Ferryways NV e Searoad Stevedores NV pelo Gurpo CdMG, em 

24.01.2008, quando a FFD foi aplicada em relação ao negócio objeto da operação; e (iv) 

aquisição de 27 propriedades da Focus (DIY) Ltd pelo Home Retail Group plc, em 

15.04.2008, quando a FFD foi aplicada em relação a um estabelecimento da DIY. (OFT, 

2008) 
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No entanto, em 2010, as autoridades editaram, em conjunto, o Merger Assessment 

Guidelines, que revogaram os documentos acima mencionados, inovando os critérios para 

aplicação da FFD – relacionada em tal guia como exiting firm scenario. (CC, OFT, 2010). 

 

ii.  Quais os critérios para aplicação da FFD? 

 

O Merger Assessment Guidelines estabelece três critérios para aplicação da FFD 

(ou exiting firm scenario): (i) saída da empresa do mercado caso ela não fosse adquirida; 

(ii) inexistência de alternativas menos danosas à concorrência; e (iii) avaliação do que 

aconteceria com as vendas da empresa caso esta não fosse adquirida e, por consequência, 

saísse do mercado. Mais especificamente, caso se constate que as vendas da failing 

company seriam absorvidas pelo adquirente mesmo se não houvesse a operação, a 

conclusão é que não há impactos significativos à livre concorrência. (CC, OFT, 2010, p. 

24-25) 

 

iii.  Há aplicação da FDD? 

 

De acordo com a contribuição britânica à OCDE em 2009, a FDD pode ser aceita – 

ainda que não haja menção expressa quanto à ela nos guias da OFT e da CC – , sendo 

aplicáveis o mesmo instrumental analítico da FFD. 

Já o Merger Assessment Guidelines estipula expressamente que “the Authorities 

will apply the same principle in determining whether a particular subsidiary or division 

would have exited the market without the merger”150, devendo-se atentar para os 

verdadeiros motives de fechamento da divisão em tela, bem como para técnicas contábeis 

que possam mascarar sua real situação econômica. (CC, OFT, 2010, p. 24-25) 

 

 

 

                                                 
150 Tradução livre: “as Autoridades aplicarão os mesmos princípios para determinar se uma determinada 
subsidiária ou divisão sairia do mercado se não fosse pelo Ato de Concentração”. 
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iv. A aplicação da FFD deve ser diferenciada em tempos de crise econômica? 

 

A contribuição britânica à OCDE em 2009 estabelece que a FFD é flexível o 

suficiente para lidar com quaisquer condições macroeconômicas, não havendo razões, 

portanto, para flexibilizá-la em situações de crise. (CONTRIBUTIONS: United Kingdom, 

2009). 

 

d) Alemanha 

 

i. Há previsão legal/regulamentar para a aplicação da FFD? 

 

A legislação antitruste alemã não contém qualquer previsão expressa relativa à 

aplicação da FFD, sendo certo que tal escolha foi propositada, conforme atesta a 

contribuição da Alemanha à OCDE (CONTRIBUTIONS: Germany, 2009, p. 105). 

De todo modo, a FFD foi amplamente utilizada na Alemanha em tempos de crise, 

sobretudo no início da década de 1990, período de unificação do país (CONTRIBUTIONS: 

Germany, 2009, p. 105). Desde então, contudo, a FFD foi levantada em poucas ocasiões. 

 

ii.  Quais os critérios para aplicação da FFD? 

 

Os critérios para aplicação da FFD na Alemanha foram estabelecidos pela extensa 

jurisprudência quanto ao assunto ao longo dos anos e pelos Principles of Interpretation of 

Market Dominance in German Merger Control, elaborados pelo Bundeskartellamt em 

2005. São eles: (i) uma das partes sairia do mercado, caso não fosse adquirida por outra 

empresa; (ii) inexistência de operação alternativa menos danosa à livre concorrência; e (iii) 

expectativa de que o market share da empresa alvo seria absorvido pela empresa 

adquirente, mesmo ausente a operação. (CONTRIBUTIONS: Germany, 2009, p. 106) 
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iii.  Há aplicação da FDD? 

 

Não há qualquer previsão regulamentar ou legal para a aplicação da FDD, alegando 

a Alemanha que a própria empresa ou grupo econômico deve suportar a falência de 

determinada divisão corporativa em sua estrutura. Com efeito: 

As far as the failing division defence is concerned, the Federal Minister 
of Economics and Technology has emphasised that it was primarily the 
duty of the parent company to support the failing division in any 
economically reasonable way. However, specific criteria that could be 
used in determining whether the potential support was economically 
reasonable or not, have not yet been devised. Given the fact that the 
Interpretation do not recognise the failing division defence, no such 
criteria have emerged during the enforcement practice of the 
Bundeskartellamt. 151 (CONTRIBUTIONS: Germany, 2009, p. 108) 

 

iv. A aplicação da FFD deve ser diferenciada em tempos de crise econômica? 

 

A pesquisa não encontrou informações relevantes sobre o assunto, não sendo 

possível responder à pergunta com segurança. 

 

e) Canadá 

 

i. Há previsão legal/regulamentar para a aplicação da FFD? 

 

Apesar de a lei antitruste canadense não fazer referência expressa à aplicação da 

FFD, ela estabelece que a situação financeira de determinado agente econômico deve ser 

avaliada quando da análise de atos de concentração: 

93. In determining, for the purpose of section 92, whether or not a merger 
or proposed merger prevents or lessens, or is likely to prevent or lessen, 
competition substantially, the Tribunal may have regard to the following 
factors: […] 

                                                 
151 Tradução livre: “No que se refere à FDD, o Ministério Federal da Economia e Tecnologia enfatizou que 
era primariamente dever da empresa controladora sustentar/apoiar com a failing division de qualquer forma 
econômica razoável. No entanto, não foram elaborados critérios específicos para determinar se o auxílio 
proporcionado é ou não razoável. Sabendo que os Interpretation Principles nao reconhecem a FDD, nenhum 
desses critérios foi criado durante o enforcement da Bundeskartellamt”. 
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(b) whether the business, or a part of the business, of a party to the 
merger or proposed merger has failed or is likely to fail; 152 

 

Nesse sentido, o Merger Enforcement Guidelines (MEG) canadense estabelece uma 

metodologia de análise a ser seguida para se determinar se uma operação deve ou não ser 

aprovada em razão da situação financeira da empresa. 

Vê-se, portanto, que o instrumental de avaliação é distinto: o fato de uma empresa 

estar falindo ou saindo do mercado não é visto como uma defesa, mas sim como uma etapa 

do processo de revisão de atos de concentração. Sobre o assunto, assim se manifestou o 

governo canadense perante a OCDE: 

Under the Act, failing firm claims are not treated as a defence to an 
otherwise anti-competitive merger, but are assessed within, and as 
part of, the competitive effects analysis of a proposed transaction. 
The Bureau‘s analytical approach to the assessment of claims made 
pursuant to subsection 93(b) is outlined in the MEGs. In particular, the 
MEGs recognise that the loss of the actual or future competitive influence 
of a failing firm should not be attributed to a proposed merger involving 
that firm if imminent failure is probable and, in the absence of a merger, 
the assets of the firm would be likely to exit the relevant market. 153 
(CONTRIBUTIONS: Canada, 2009, p. 84, grifos nossos) 

 

ii.  Quais os critérios para aplicação da FFD? 

 

De acordo com o MEG, a autoridade antitruste deve avaliar se (i) a empresa está 

realmente falindo e sairá do mercado caso não seja adquirida, e (ii) existem alternativas 

menos danosas à concorrência que a operação analisada. 

Nesse sentido, a empresa será considerada falida (ou na iminência de falir) se (i) 

estiver insolvente (ou na iminência de se tornar insolvente), (ii) iniciou voluntariamente 

(ou está na iminência de iniciar voluntariamente) um processo de falência, ou (iii) foi 

elencada (ou está na iminência de ser elencada) em processo de falência.  

                                                 
152 Tradução livre: “93. Ao determinar, para os propósitos da Secção 92, se um Ato de Concentração causa 
prejuízos significativos, ao menos potenciais, à concorrência, o Tribunal pode levar em consideração os 
seguintes fatores: [...] 
(b) se o negócio, ou parte do negócio, de uma das partes envolvidas faliu ou provavelmente falirá; […]”. 
153 Tradução livre: “De acordo com a lei, a FFD não é tratada como uma defesa em um Ato de Concentração 
que poderia ser considerado como anticompetitivo, e sim avaliada no âmbito, como parte da análise dos 
efeitos competitivos das operação. O quadro analítico do Bureau com relação a pedidos feitos com base na 
subseção 93(b) é delineado nos MEGs. Em especial, os MEGs reconhecem que a perda de influência 
competitiva efetiva ou futura de uma failing firm não deveria ser atribuída àquela operação caso a empresa 
esteja diante de iminente falência, e, na ausência do Ato de Concentração, seus ativos sairiam do mercado”. 
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Ademais, para avaliar a probabilidade de a empresa falir, a autoridade deve 

considerar, dentre outros aspectos, (i) relatórios financeiros recentes, (ii) fluxos de caixa 

projetados para o futuro, (iii) dificuldade de obtenção de crédito, (iv) se fornecedores estão 

dificultando ou negando crédito comercial, (v) se têm havido perdas operacionais 

persistentes ou uma significativa redução no valor líquido dos ativos da companhia, (vi) se 

tais perdas foram acompanhadas por uma deterioração da posição relativa da empresa no 

mercado, e (vii) a probabilidade de a empresa conseguir se reorganizar financeiramente, 

nos termos da legislação falimentar canadense ou mediante acordos com credores. 

Caso se verifique que, de fato, a empresa alvo sairá do mercado, a autoridade 

antitruste deve verificar se há alternativas menos danosas à livre concorrência do que a 

transação analisada, observando, por exemplo, se há possibilidade de a empresa ser 

adquirida por outro comprador. 

A contribuição canadense à OCDE destaca que a avaliação da situação financeira 

de uma empresa não leva em consideração aspectos não-concorrenciais, uma vez que a 

análise de tais questões não faz parte da competência da autoridade antitruste: 

Notably, the failing firm analysis conducted pursuant to the MEGs does 
not require consideration of matters unrelated to competition, including 
the social ramifications of a firm‘s potential bankruptcy or insolvency 
(such as significant loss of employment or loss of shareholder value). In 
difficult economic times, pressures to consider these issues tend to 
increase, but they are generally outside the scope of the Bureau‘s 
mandate. In carrying out its assessment of a proposed merger (whether 
involving a failing firm or otherwise), the Bureau‘s analysis is directed at 
determining whether the merger is likely to result in a substantial 
lessening or prevention of competition, and to resolve these concerns 
accordingly. The failing firm factor in Canadian merger review is not a 
mechanism to balance broad social interests against any lessening of 
competition associated with the proposed merger.154 
(CONTRIBUTIONS: Canada, 2009, p. 84-85)  

 

 

                                                 
154 Tradução livre: “Notadamente, a análise de faling firm conduzida de acordo com os MEGs não exige a 
avaliação de fatores estranhos à concorrência, incluindo ramificações sociais de uma possível falência ou 
insolvência (tais como significativo aumento do desemprego ou perda de valor para acionistas). Em épocas 
de dificuldade econômica, aumentam as pressões para que tais questões sejam levadas em consideração, mas 
são questões que fogem do escopo e da competência do Bureau. Ao avaliar um Ato de Concentração (seja 
envolvendo uma failing firm ou não), a análise do Bureau deve determinar se a operação tem probabilidade 
de resultar em substancial redução ou limitação da concorrência, e endereçar tais preocupações da maneira 
apropriada. O fator failing firm na política antitruste preventiva canadense não é um mecanismo para 
equilibrar interesses sociais amplos contra qualquer redução de concorrência associada a um Ato de 
Concentração.” 
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iii.  Há aplicação da FDD? 

 

O MEG destaca que o mesmo instrumental analítico aplicável a empresas falidas 

(ou na iminência de falir) deve ser aplicado a divisões corporativas. Em outras palavras, a 

FDD é aplicável no Canadá, devendo-se atentar, todavia, para peculiaridades na relação 

intra-companhia ou intra-grupo (tais como preços de transferência, e técnicas contábeis 

para mascarar a verdadeira situação econômica de determinada divisão). Com efeito: 

These considerations are equally applicable to failure-related claims 
concerning a division or a wholly-owned subsidiary of a larger enterprise. 
However, in assessing submissions relating to the failure of a division or 
subsidiary, particular attention is paid to transfer pricing within the larger 
enterprise, intra-corporate cost allocations, management fees, royalty 
fees, and other matters that may be relevant in this context. 155 
(COMPETITION BUREAU, 2011, p. 47) 

 

iv. A aplicação da FFD deve ser diferenciada em tempos de crise econômica? 

 

O Canadá entende que crises não podem ser utilizadas como forma de se 

flexibilizar o enforcement antitruste, ainda que pressões para tanto sejam comuns em tais 

contextos. Mais ainda, de acordo com a contribuição do país à OCDE, os princípios 

antitruste são fatores chave para se promover uma boa e eficiente recuperação da 

economia: 

In assessing the impact of the economic crisis and co-ordinating an 
appropriate response, competition law enforcement and policy should be 
regarded as key components to any successful strategy for economic 
recovery. Canada‘s competition framework has proven flexible enough to 
accommodate both ordinary and extraordinary market conditions, and 
times of crisis should not prompt any compromise to this framework. 

The Bureau will continue to identify all possible means of achieving 
greater procedural and organisational efficiencies in the merger review 
process, including devoting additional resources to expedite the review, 
where possible, when firms are under severe financial distress, 
prioritising the analysis of the failing firm factor in the review of the 
overall competitive effects of a transaction and providing guidance to 
allegedly failing firms as to whether they are likely to satisfy the failing 

                                                 
155 Tradução livre: “Tais considerações soa igualmente aplicáveis a situações em que uma divisão ou 
subsidiárias integralmente detidas pela parte envolvida na operação estejam em situação de iminente falência. 
Contudo, é necessário se atentar para possíveis práticas fraudulentas e alterações contábeis que podem 
mascarar sua verdadeira situação econômica e financeira”. 
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firm criteria in the MEGs. 156 (CONTRIBUTIONS: Canada, 2009, p. 87-
88). 

 

f) Dinamarca 

 

i. Há previsão legal/regulamentar para a aplicação da FFD? 

 

A lei antitruste dinamarquesa não traz qualquer previsão expressa sobre a FFD. Da 

mesma forma, os guias para análise de atos de concentração naquele país não tratam de tal 

teoria. Contudo, as notas explicativas à legislação concorrencial indicam expressamente 

que um ato de concentração pode não ser reprovado ou aprovado com condições caso se 

conclua pela aplicação da FFD, fazendo referência expressa à regulamentação e 

jurisprudência da Comissão Europeia: 

According to the explanatory notes to the Danish Competition Act the 
test used to evaluate mergers, the SIEC test, is to be interpreted in 
accordance with the definition used in the EC Merger Regulation and in 
the Guidelines on the Assessment of Horizontal Mergers and Non-
Horizontal Mergers as well as in accordance with decisions from the 
European Commission and judgments from the Community Courts. This 
congruence with EC merger regulation and case law also extends to the 
matter of failing firm defence. 

Specifically, it is stated in the explanatory notes to the Danish 
Competition Act that a problematic merger need not be prohibited or 
made subject to remedies if the so-called ‗failing firm defence principle‘ 
can be applied. The failing firm defence principle is described as the idea 
that an anti-competitive merger may be approved if the alternative, i.e. 
the failure of one or more of the merging companies, is equally or more 
anti-competitive. 157 (CONTRIBUTIONS: Denmark, 2009, p. 93-94) 

                                                 
156 Tradução livre: “Ao avaliar o impacto da crise econômica e coordenar uma resposta apropriada, o 
enforcement antitruste deveria ser considerado um componente chave de qualquer estratégia bem sucedida 
para a recuperação econômica. O arranjo antitruste canadense tem se provado flexível o suficiente para ser 
aplicado em situações econômicas ordinárias e extraordinárias, e crises não devem implicar alteração de tal 
arranjo. 
O Bureau continuará identificando todos os meios possíveis para atingir eficiências procedimentais e 
organizacionais no controle de atos de concentração, incluindo a alocação de recursos adicionais para 
acelerar a análise, quando possível, de casos envolvendo empresas que estejam enfrentando severas 
dificuldades financeiras, priorizando a análise do fator failing firm em detrimento dos outros aspectos 
competitivos de uma operação, e fornecendo guias para supostas failing firms avaliarem se de fato cumprem 
com os critérios estabelecidos na regulamentação”. 
157 Tradução livre: “De acordo com as notas explicativas à legislação concorrencial dinamarquesa, o teste 
utilizado para avaliação de atos de concentração, o teste SIEC, deve ser interpretado de acordo com a 
definição utilizada na regulamentação e jurisprudência comunitária quanto ao assunto, o que se estende 
também para a FFD. 
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Ademais, deve-se ressaltar que, em decorrência da recente crise do sub-prime, as 

autoridades antitruste da Dinamarca, Finlândia, Groelândia, Islândia, Noruega e Suécia 

publicaram um comunicado ao mercado intitulado Competition Policy and Financial 

Crisis: Lessons Learned and the Way Forward, resultado de um encontro realizado em 

março de 2009. (NORDIC COMPETITION AUTHORITIES, 2009) 

Com relação à FFD, além de fazer um balanço do entendimento das diversas 

autoridades nacionais que participaram da confecção do documento, atesta-se que, apesar 

de ser necessário aplicar os mesmos princípios básicos na análise de atos de concentração, 

a realidade econômica e financeira imposta pela crise deve ser levada em consideração. 

Neste sentido, aponta-se para a possibilidade de um aumento na aplicação da FFD, o que 

deve ser feito a partir do reconhecimento de que (i) a empresa adquirida sairia do mercado 

no futuro próximo se não fosse pela operação; (ii) a empresa é incapaz de reorganizar suas 

operações; e (iii) inexiste uma alternativa mais viável para sua manutenção no mercado. 

(NORDIC COMPETITION AUTHORITIES, 2009) 

 

ii.  Quais os critérios para aplicação da FFD? 

 

De acordo com a contribuição da Dinamarca à OCDE, a aplicação da FFD exige a 

observância de três condições cumulativas: (i) a empresa sairá do mercado em razão de 

dificuldades financeiras, caso não seja adquirida, (ii) não há alternativa menos danosa à 

livre concorrência, e (iii) se não fosse pela aquisição, os ativos da empresa alvo certamente 

sairiam do mercado (CONTRIBUTIONS: Denmark,, 2009, p. 94). 

Apesar da existência de tais critérios, nenhum caso foi aprovado com base na FFD, 

sendo certo que em apenas uma ocasião a teoria foi levantada pelas requerentes do ato de 

concentração.158 

 

 

                                                                                                                                                    
Especificamente, as notas explicativas asseveram que um ato de concentração com potencial prejuízo à livre 
concorrência não precisa ser, necessariamente, rejeitado ou aprovado com restrições caso a FFD possa ser 
aplicado. A FFD é descrita como uma ideia de que uma operação anticompetitiva pode ser aprovada se a 
alternativa, i.e., a falência de uma ou mais empresas, é igualmente ou mais anticompetitiva. 
158Trata-se de uma operação no mercado de carne e frigoríficos, envolvendo a Steff-Houlberg e seu 
concorrente Danish Crown. O caso foi aprovado com restrições em 2002. (CONTRIBUTIONS: Denmark, 
2009) 
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iii.  Há aplicação da FDD? 

 

A pesquisa não encontrou informações relevantes sobre o assunto, não sendo possível 

responder à pergunta com segurança. 

 

iv. A aplicação da FFD deve ser diferenciada em tempos de crise econômica?159 

 

A Dinamarca entende que, apesar de as crises poderem aumentar o número de 

casos em que se solicita a aplicação da FFD, e até mesmo facilitar a comprovação dos 

critérios necessários para a aceitação de tal defesa (uma vez que é provável que mais 

empresas estejam em situação de falência ou crise), tais contextos não podem ser utilizados 

para flexibilizar o enforcement antitruste. Conforme evidenciado na contribuição 

dinamarquesa à OCDE: 

Because of the current global economic crisis, we may expect to hear that 
the FFD should be made easier to invoke. It may be argued, for example, 
that maintaining the traditionally high hurdles for the FFD will get in the 
way of much-needed rationalisation of the over-capacity that now exists 
in many industries. Or some might argue that mergers should be 
encouraged in order to strengthen weakened industries. Alternatively, 
some might point out that because the availability of capital is now much 
lower than usual, authorities cannot afford to be so selective in approving 
buyers. Otherwise, it may take too long to find a buyer who presents few 
or no competitive concerns and who can actually raise the necessary 
financing to acquire the (failing) target firm. Do these or any other 
arguments justify a more lenient approach? 

It is the opinion of the DCA that the approach to failing firm defence 
should not be more lenient during economic crises. However, the DCA 
does recognise that during an economic crisis more merging companies 
are potentially likely to be eligible for a failing firm defence, because 
more companies are likely to fulfill the three conditions essential in the 
assessment of a failing firm defence. However, the standard of proof 
required for a failing firm defence should remain unchanged during an 
economic crisis. 160 (CONTRIBUTIONS: Denmark, 2009, p. 96) 

                                                 
159 Cumpre destacar que o posicionamento aqui avaliado não se restringe à Dinamarca, mas também a outros 
países nórdicos (i.e. Finlândia, Groelândia, Islândia, Noruega e Suécia), que expressaram entendimento 
conjunto sobre a matéria. (NORDIC COMPETITION AUTHORITIES, 2009) 
160 Tradução livre: “Em razão da atual crise econômica global, é possível esperar pressões para facilitar a 
aplicação da FFD. Pode ser argumentado, por exemplo, que a manutenção dos requisitos tradicionalmente 
restritos para aplicação da FFD dificultará a necessária racionalização de excesso de capacidade existente 
agora em muitas indústrias. Ou, ainda, alguns podem argumentar que atos de concentração deveriam ser 
encorajados para recuperar a força de indústrias fragilizadas. Alternativamente, alguns podem sustentar que, 
em virtude de a disponibilidade de capital estar muito menor agora do que o normal, as autoridades não 
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Tal posicionamento foi ratificado quando da publicação do posicionamento comum 

das autoridades nórdicas, em que se percebe um consenso entre os signatários de que a 

política de defesa da concorrência e, por consequência, os critérios e aplicação da FFD, 

não deve ser enfraquecida em tempos de crise econômica.  

It is important to note that the same basic principles for analyzing a 
merger apply during a recession as an economic expansion. 
Notwithstanding, the economic realities of a financial and economic 
crisis is certainly relevant to the competition analysis.  

When it comes to merger control, competition authorities may envisage 
an increased reference to the failing firm defence. […] The crisis will 
inevitably increase the probability for firms exiting the market because of 
economic difficulties and reduce the probability for finding alternative 
buyers. The current circumstances do, however, not require a 
fundamentally different test than the one that has been applied in the past. 
Competition authorities may also experience a demand for faster 
procedures in non problematic mergers. The rules have a built-in 
flexibility in these aspects and there is no need to adjust them. Every case 
is unique and must be analysed on its merits. Failing firms and indeed 
failing industries are not only present in recessions so competition 
authorities are faced with such cases even in good times. The only 
difference now is that the share of such cases may increase. The same 
case-by-case analysis can still be applied. 161 (NORDIC COMPETITION 
AUTHORITIES, 2009, p. 45) 

 

g) Japão 

 

i. Há previsão legal/regulamentar para a aplicação da FFD? 

                                                                                                                                                    
podem ser tão seletivas ao aprovar compradores. Do contrário, pode demorar muito tempo para se encontrar 
um comprador que represente pequena ou nenhuma preocupação concorrencial e que, ao mesmo tempo, 
possa realizar a aquisição. Tais argumentos justificam uma abordagem mais leniente? 
A DCA entende que a aplicação da FFD não deve ser mais leniente em tempos de crises econômicas. No 
entanto, a DCA reconhece que, durante uma crise, é provável que haja mais empresas que satisfaçam os 
critérios da FFD. No entanto, o padrão de prova exigido não deve ser alterado em tais circunstâncias”. 
161 Tradução livre: “Cumpre ressaltar que os mesmos princípios básicos de análise de atos de concentração 
são aplicáveis em tempos de recessão ou expansão econômica. Por outro lado, a realidade econômica de uma 
crise é certamente relevante para a análise concorrencial. 
No que se refere ao controle de atos de concentração, as autoridades antitruste podem enfrentar um aumento 
no número de defesas levantando a FFD. [...] Ao mesmo tempo em que inevitavelmente aumentam a 
probabilidade de empresas saírem do mercado em razão de dificuldades econômicas, as crises também 
reduzem a probabilidade de se encontrar compradores alternativos. As circunstâncias atuais, contudo, não 
exigem um teste fundamentalmente diferente do que aquele aplicado no passado. As autoridades antitruste 
também podem se deparar com exigências para adoção de procedimentos céleres de análise de operações 
simples do ponto de vista concorrencial. As normas possuem uma flexibilidade inerente nesses aspectos, não 
havendo necessidade para ajustá-las. Cada caso é único, e deve ser analisado em seu mérito. Failing firms e 
failing industries não existem apenas em recessões, e as autoridades lidam com tais argumentos também em 
épocas de crescimento e tranquilidade econômica. A única diferença agora é que o número de tais casos pode 
aumentar. De todo modo, a mesma análise caso a caso deve ser aplicada. 
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De acordo com a contribuição do Japão à OCDE, não há na lei antitruste daquele 

país qualquer previsão expressa quanto à aplicação da FFD (CONTRIBUTIONS: Japan,, 

2009, p. 119). No entanto, o guia de análise de atos de concentração (Guidelines to 

application of the Antimonopoly Act concerning review of business combination), 

reformulado pela autoridade antitruste japonesa (Japan Fair Trade Commission – JFTC) 

em 2011, estabelece critérios para aplicação da FFD. 

 

ii.  Quais os critérios para aplicação da FFD? 

 

De acordo com o guia mencionado na resposta ao item (i) acima: 

 

(8) Financial Conditions of the Company Group 

A. Poor Results, etc. 

To evaluate the business ability of the company group, the financial 
conditions, such as whether the results of part of the company group or 
the business section in question are poor or not, are also taken into 
consideration.  

B. When the Possibility that the Business Combination May Be 
Substantially to Restrain Competition Is Usually Thought to Be Small 

Whether or not a business combination has the potential to substantially 
restrain competition in a particular field of trade is determined by taking 
into comprehensive consideration all relevant determining factors in each 
of the specific cases. In the following cases, however, the possibility that 
the effect of a horizontal business combination may be substantially to 
restrain competition in a particular field of trade by unilateral conducts is 
usually thought to be small. 

(a) A party to the combination has recorded continuous and significant 
ordinary losses or has excess debt or is unable to obtain finance for 
working capital and it is obvious that the party would be highly likely to 
go bankrupt and exit the market in the near future without the business 
combination. Moreover, it is difficult to find any business operator that 
can rescue the party with a combination that would have less impact on 
competition than the business operator that is the other party to the 
combination. 162  (JTFC, 2011, pág. 31) 

                                                 
162 Tradução livre: “(8) Condições financeiras da empresa 
A. Resultados ruins etc. 
Serão avaliadas as condições financeiras da empresa ou divisão corporativa, verificando, por exemplo, se 
vem registrando prejuízos ou resultados ruins. 
B. Quando o ato de concentração tem baixa probabilidade de causar danos a concorrência 
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Vê-se, portanto, que a FFD poderá ser aceita quando restar demonstrado que (i) a 

empresa alvo sairá do mercado no futuro próximo, caso não haja o ato de concentração; e 

(ii) não há alternativa menos danosa à livre concorrência. 

 

iii.  Há aplicação da FDD? 

 

Novamente de acordo com o guia de análise de atos de concentração japonês: 

 

(b) The performance of a business department of a party to the 
combination is extremely poor such as recording continuous and 
significant losses and it is obvious that the party would be highly likely to 
exit the market in the near future without the business combination. 
Moreover, it is difficult to find any business operator that can rescue the 
business department with a combination that would have less impact on 
competition than the business operator that is the other party to the 
combination. 163  (JTFC, 2011, pág. 31) 

 

Vê-se, portanto, que os critérios para aplicação da FDD são idênticos aos da FFD: 

(i) a divisão em questão sairá do mercado no futuro próximo, caso não haja o ato de 

concentração; e (ii) não há alternativa menos danosa à livre concorrência. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
A avaliação dos impactos concorrenciais de um ato de concentração deve levar em consideração todos os 
fatores relevantes em cada caso. Nos seguintes casos, contudo, será considerada baixa a probabilidade de 
prejuízo à concorrência caso se comprove que: 
a) uma das partes tem registrado prejuízos contínuos e significativos, possui dividas excessivas, ou e incapaz 
de obter credito para levantar capital, sendo alta a probabilidade de falência e saída do mercado da empresa 
caso não seja adquirida. Ademais, deve-se comprovar a dificuldade de se encontrar compradores alternativos 
que implicariam menor impacto a livre concorrência”. 
163 Tradução livre: “(8) Condições financeiras da empresa 
A. Resultados ruins etc.[...] 
B. Quando o ato de concentração tem baixa probabilidade de causar danos a concorrência [...] 
b) O desempenho de uma divisão corporativa de uma das partes e extremamente deteriorado (e.g., tem 
registrado prejuízos contínuos e significativos, sendo alta a probabilidade de saída do mercado da divisão 
caso não seja adquirida). Ademais, deve-se comprovar a dificuldade de se encontrar compradores alternativos 
que implicariam menor impacto a livre concorrência”. 
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iv. A aplicação da FFD deve ser diferenciada em tempos de crise econômica? 

 

A pesquisa não encontrou informações relevantes sobre o assunto, não sendo 

possível responder à pergunta com segurança. 

 

h) Coréia do Sul 

 

i. Há previsão legal/regulamentar para a aplicação da FFD? 

 

A possibilidade de aplicação da FFD é prevista pelo art. 7º (2) da lei antitruste sul-

coreana, segundo o qual, quando um ato de concentração envolve uma empresa inviável, 

as disposições relativas ao controle de atos de concentração não são aplicadas. Os critérios 

específicos para aplicação da FFD são definidos pelo guia de análise de atos de 

concentração publicados pela Korean Fair Trade Commission (KFTC). 

 

ii.  Quais os critérios para aplicação da FFD? 

 

De acordo com a contribuição sul-coreana à OCDE, há três critérios para que a 

FFD seja aceita: (i) a empresa deve ser não viável, nos termos da legislação antitruste 

acima mencionada, (ii) não é provável que os ativos de tal empresa permaneçam no 

mercado caso ela não seja adquirida, e (iii) há poucas chances de ocorrer uma aquisição 

menos danosa à concorrência. (CONTRIBUTIONS: Korea, 2009, p. 123)  

Ainda de acordo com a contribuição à OCDE, a autoridade antitruste já aprovou as 

seguintes operações com base na FFD desde 2000: (i) a aquisição da LG Chem pela 

Hyundai Petrochemical (2000); (ii) joint venture no mercado de poliéster entre SK 

Chemical e Samyang (2000); e (iii) aquisição de alguns setores da Kohap pela 

NewtraSewwt (2003). Ademais, a autoridade rejeitou a aplicação de tal teoria às aquisições 

da Young Chang pela Samick, no mercado de instrumentos musicais (2004), e da Daseun 

Distilling pela Muhak (2002). (CONTRIBUTIONS: Korea, 2009) 
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iii.  Há aplicação da FDD? 

 

A pesquisa não encontrou informações relevantes sobre o assunto, não sendo 

possível responder à pergunta com segurança. 

 

iv. A aplicação da FFD deve ser diferenciada em tempos de crise econômica? 

 

Apesar de reconhecer que crises econômicas contribuem para o aumento 

significativo de pressões para a flexibilização do enforcement antitruste, a Coréia do Sul 

declarou à OCDE que não acredita em uma abordagem mais leniente da FFD. De fato, o 

país asseverou que as regras estabelecidas em seu ordenamento provaram ser flexíveis o 

suficiente para lidar com situações de crise, como a que ocorreu no país em 1997. Com 

efeito:  

Facing the global economic crisis, there are voices calling for easing the 
criteria for the failing firm defence in Korea. Yet, the KFTC keeps the 
incumbent provisions intact after reviewing the past deliberation cases 
and global standards. That‘s because Korea has concluded that 
undergoing the economic crisis set off in 1997, the current system already 
has proved its effectiveness and sufficiency. 164 (CONTRIBUTIONS: 
Korea, 2009, p. 128) 

 

i) Nova Zelândia 

 

i. Há previsão legal/regulamentar para a aplicação da FFD? 

 

Não há qualquer menção expressa à FFD na legislação antitruste neozelandesa. No 

entanto, reconhecendo que, apesar de raros, há casos em que a FFD é levantada pelos 

                                                 
164 Tradução livre: “Diante da crise econômica global, há aqueles que clamam por uma flexibilização dos 
critérios da FFD na Coréia do Sul. No entanto, após analisar casos passados e padrões globais, a KFTC 
entende que a metodologia de aplicação da FFD deve permanecer inalterada. Isso porque a Coréia do Sul 
concluiu que o sistema atual já mostrou-se suficientemente flexível e efetivo quando o país enfrentou a crise 
de 1997.” 
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agentes econômicos envolvidos em uma operação165, as autoridades concorrenciais 

neozelandesa e australiana editaram, em 1993, um relatório para discutir a questão, 

intitulado Acquisitions and the failing company argument. Tal relatório identificou dois 

fatores centrais à discussão: (i) se a empresa supostamente em crise poderia falir, e (ii) em 

caso de falência, se os ativos da empresa sairiam do mercado (CONTRIBUTIONS: New 

Zealand, 2009, p. 130). As conclusões desse relatório foram aplicadas pela jurisprudência 

dos dois países por muito tempo. 

Em 2009, contudo, reconhecendo a possibilidade de que a crise de 2007/2008 

poderia elevar os casos em que a FFD seria invocada, a Commerce Commission 

(ComCom), autoridade antitruste neozelandesa, editou novo guia para aplicação da teoria, 

o Mergers and acquisitions: supplementary guidelines on failing firms166, que deve ser 

analisado de forma complementar ao guia de análise de atos de concentração.167  

 

ii.  Quais os critérios para aplicação da FFD? 

 

De acordo com esse guia, caso haja evidências significativas, a ComCom poderá 

aplicar a FFD para aprovar um ato de concentração em dois cenários:  

The first is where, but for the anticompetitive acquisition, the business’s 
assets would exit the market. The assets may become scrap or may be put 
to an alternative use. This option may involve only one potential 
purchaser. 

The second scenario is where there are a number of bidders for the failing 
firm, which must be sold. In this case, the Commission adopts a 
counterfactual that assumes an acquisition by a party that would not give 
rise to a substantial lessening of competition. 168 (COMMERCE 
COMMISION. Mergers and Acquisitions..., 2009, p. 2) 

                                                 
165A título exemplificativo, citam-se: (i) J. Wattie Canneris/Jim Bull (1984), (ii) NZ Cooperative Dairy 
/Waikato Valley (1991), (iii) Sothern Cross Heatlh Trust/Aorangi Hospital (2008), (iv) Shell New Zealand 
Ltd/Mobil Oil New Zealand Ltd. (2008) e (v) Fletcher Building Ltd/Stevenson Group Ltd. (2009). 
166COMMERCE COMMISION. MERGERS and acquisitions: supplementary guidelines on failing firms. 
Oct. 2009. Disponível em: <http://www.comcom.govt.nz/assets/Imported-from-old-
site/BusinessCompetition/MergersAcquisitions/ContentFiles/Documents/comcom-
mergersandacquisitionssupplementaryguidelinesonfailingfirms.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2012. 
167O guia de análise de atos de concentração neozelandês está atualmente em processo de revisão. Espera-se 
que o novo guia seja publicado no início de 2013. MERGERS and Acquisitions Guidelines. The Commission 
is considering updating its Mergers and Acquisitions Guidelines, which were published in 2003. Disponível 
em: <http://www.comcom.govt.nz/mergers-and-acquisitions-guidelines>. Acesso em: 15 nov. 2012. 
168 Tradução livre: “O primeiro caso diz respeito a situações em que, se não fosse pela aquisição 
anticompetitiva, os ativos do negócio sairiam do mercado. Tais ativos podem virar sucata ou serem utilizados 
para outros propósitos. Essa opção pode envolver apenas um potencial comprador. 
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Nesse sentido, para avaliar a verdadeira situação financeira da empresa, de forma a 

verificar se ela realmente sairia do mercado na ausência da aquisição, a ComCom 

observará, dentre outros critérios, (i) a existência de fluxos de caixa negativos por um 

longo período de tempo, (ii) a probabilidade de reestruturação do negócio, e (iii) se houve 

esforços contínuos, sérios e malsucedidos para buscar alternativa menos danosa à livre 

concorrência. (COMMERCE COMMISION. Mergers and Acquisitions..., 2009, p. 2) 

Diante disso, para comprovar a alegação de FFD, o guia sob análise cita, dentre 

outros, os seguintes elementos probatórios: (i) relatório de contas gerenciais; (ii) 

orçamento e previsões de fluxo de caixa para o ano em que se dá a operação e para o 

futuro; (iii) análise de margem de lucro por um período temporal; (iv) dados sobre volume 

de demanda; (v) planos estratégicos internos; e (vi) relatório de auditoria, se possível. 

(COMMERCE COMMISION. Mergers and Acquisitions..., 2009, p. 3). 

 

iii.  Há aplicação da FDD? 

 

De acordo com o guia em comento, a FDD pode ser aceita pela autoridade 

antitruste, devendo-se, contudo, atentar para a “ability of the parent firm to allocate some 

costs, revenues and intra-company transactions between its subsidiaries, branches and 

divisions”169. A avaliação de demandas desse natureza pode exigir o exame de informações 

adicionais àqueles mencionados no item acima, tais como (i) alocações de custo intra-

empresa, preços de transferência dentro do grupo econômico, (ii) o quanto a divisão em 

crise contribui com os custos do grupo econômico, e (iii) taxas de gerenciamento cobradas 

da divisão em crise. (COMMERCE COMMISION. Mergers and Acquisitions..., 2009). 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                    
O segundo cenário refere-se a situações em que há vários interessados na failing firm, que deve ser vendida. 
Neste caso, a Comissão compara o que ocorre na realidade com um cenário hipotético em que a aquisição 
não gera redução substancial da concorrência”.  
169 Tradução livre: “capacidade de a empresa controladora alocar custos, receitas e operações intra-company 
entre suas subsidiárias e divisões”. 
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iv. A aplicação da FFD deve ser diferenciada em tempos de crise econômica? 

 

A Nova Zelândia entende que a FFD não deve ser flexibilizada em situações de 

crise, declarando, ainda, estar preparada para lidar com rapidez e eficiência com casos de 

tal natureza. Com efeito: 

In the Commission‘s view, the approach applied to assessing failing firm 
claims should not be relaxed in a crisis if the context is that of 
applications for clearance. The impact of the availability of debt or equity 
capital on the feasibility of a third party acquisition of the failing firm 
would be a matter of fact to be assessed in deciding the counterfactual(s). 
If a prospective acquirer considers that other issues should be taken into 
account, an application could be made for authorisation. 170 
(CONTRIBUTIONS: New Zealand, 2009, p. 135) 

 

j)  Bélgica 

 

i. Há previsão legal/regulamentar para a aplicação da FFD? 

 

De acordo com a contribuição da Bélgica à OCDE, não há qualquer previsão legal 

ou regulamentar para a aplicação da FFD no país. (CONTRIBUTIONS: Belgium, 2009, p. 

82) 

 

ii.  Quais os critérios para aplicação da FFD? 

 

Igualmente, não há definição dos critérios para aplicação da FFD na Bélgica, sendo 

certo que a abordagem adotada pela Comissão Europeia, bem como as recomendações da 

OCDE, devem ser seguidas em tal país. Nesse sentido, são necessárias provas irrefutáveis 

da falência ou fechamento da empresa caso não fosse adquirida por outro agente 

econômico, o que não pode ser confundido com dificuldades financeiras ocasionais ou 

                                                 
170 Tradução livre: “Na visão da Comissão, a abordagem a ser aplicada para avaliar casos em que a FFD é 
levantada não deveria ser flexibilizada em tempos de crise. O impacto da disponibilidade de capital na 
viabilidade de aquisição, por um terceiro, da failing firm deve ser uma matéria de fato a ser avaliada no caso 
concreto. Caso um possível comprador entende que outras questões devem ser levadas em consideração, ele 
deve solicitar isso por escrito”. 
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sazonais enfrentadas por qualquer player no sistema capitalista. (CONTRIBUTIONS: 

Belgium, 2009, p. 79) 

Segundo Kokkoris e Olivares-Caminal (2010, p. 161-162), a autoridade antitruste 

belga aceitou a aplicação da FFD, nos termos desenvolvidos pela jurisprudência 

comunitária, quando da análise da aquisição da City Bird (empresa atuante no mercado de 

transporte aéreo) pela C&N Touristic Belgium, uma operadora de turismo. De acordo com 

os autores: 

In particular, the Competition Council took into account the fact that City 
Bird had recently applied to obtain the benefits of judicial composition 
proceeding (a proceeding allowing companies facing temporary financial 
difficulties to benefit from a provisional stay during which a company is 
protected from its existing creditors and is required to prepare a recovery 
plan) and that it mainly executed flights for Thomas Cook Belgium 
[denominação atual da C&N Touristic Belgium]. 171 (KOKKORIS; 
OLIVARES-CAMINAL, 2010, p. 162) 

 

Veja-se, portanto, que, apesar de não haver qualquer definição legal, regulamentar 

ou jurisprudencial quanto ao assunto, a Bélgica não se opõe à aplicação da FFD, 

destacando expressamente seu posicionamento de que, em alguns casos em que a empresa 

alvo definitivamente sairá do mercado, uma concentração econômica não terá impactos 

negativos à livre concorrência, sobretudo porque tal agente certamente perdeu suas 

habilidades de competir de forma efetiva no mercado. 

 

iii.  Há aplicação da FDD? 

 

O governo belga não vê diferenças significativas entre a aplicação da FDD e da 

FFD, sendo certo, contudo, que a autoridade concorrencial deve avaliar a existência de 

técnicas contábeis que podem mascarar a verdadeira situação econômica de uma divisão de 

determinada empresa. (CONTRIBUTIONS: Belgium, 2009) 

 

 

                                                 
171 Tradução livre: “A autoridade concorrencial levou em consideração o fato de a City Bird ter recentemente 
solicitado a aplicação de procedimento específico que a protegesse, provisoriamente, de credores existentes, 
obrigando-se, em contrapartida, a elaborar um plano de reorganização, e o fato de voos para a Thomas Cook 
Belgium terem sido excluídos de tal solicitação.” 
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iv. A aplicação da FFD deve ser diferenciada em tempos de crise econômica? 

 

Por fim, a Bélgica atesta que crises não devem alterar os critérios de aplicação da 

FFD (com exceção ao sistema financeiro, o que não será tratado no presente estudo), 

apesar de que tais contextos podem elevar o número de casos em que tal teoria é levantada. 

(CONTRIBUTIONS: Belgium, 2009, p. 81) 

 

k) Chile 

 

i. Há previsão legal/regulamentar para a aplicação da FFD? 

 

Não há previsões legais específicas na legislação antitruste chilena sobre a 

aplicação da FFD. Com efeito, a lei concorrencial daquele país sequer determina a 

obrigatoriedade de notificação de atos de concentração, sendo certo que tais operações são 

submetidas voluntariamente pelos agentes econômicos. (CONTRIBUTIONS: Chile, 2009) 

A Fiscalía Nacional Económica (FNE), por sua vez, editou, em outubro de 2006, 

um guia de análise de atos de concentração horizontal (Guia Interna para el Análisis de 

Operaciones de Concentración Horizontal), contendo previsões expressas com relação à 

aplicação da FFD. De acordo com tal documento: 

La FNE entiende que el hecho de que la empresa adquirida sea 
susceptible de ser calificada como empresa en crisis puede afectar el 
análisis anteriormente referido. En efecto, si los activos de la empresa 
están destinados a desaparecer del mercado, una mirada prospectiva del 
mismo indica que los consumidores no estarán peor después de ejecutada 
la operación de concentración, de lo que estarían si ésta no tuviese lugar. 

172 (GUÍA Interna para el Análisis de Operaciones de Concentración 
Horizontales…, 2006, p. 26) 

 

De todo modo, como resultado do sistema de controle de atos de concentração, a 

jurisprudência chilena quanto ao assunto é bastante escassa, havendo apenas um caso em 

                                                 
172 Tradução livre: “A FNE entende que o fato de a empresa adquirida ser classificada como failing firm pode 
afetar a análise do Ato de Concentração. Com efeito, se os ativos da empresa sairão do mercado caso não seja 
adquirida, uma análise prospectiva indica que os consumidores não estarão em pior situação após a 
concretização da operação”. 
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que a FFD foi levantada perante a autoridade antitruste, que a utilizou para aprovar a 

operação.173 (CONTRIBUTIONS: Chile, 2009) 

 

ii.  Quais os critérios para aplicação da FFD? 

 

De acordo com o guia em comento, a configuração da FFD exige a comprovação de 

que (i) a empresa alvo sairá do mercado em um futuro próximo caso não seja adquirida, (ii) 

os ativos tangíveis e intangíveis da empresa alvo sairão do mercado caso a companhia não 

seja adquirida, e (iii) não há alternativa menos danosa à concorrência que não a aquisição 

sob análise, tendo a empresa empreendido esforços infrutíferos na busca de tais opções. 

(GUÍA Interna para el Análisis de Operaciones de Concentración Horizontales…, 2006) 

 

iii.  Há aplicação da FDD? 

 

A pesquisa não encontrou informações relevantes sobre o assunto, não sendo 

possível responder à pergunta com segurança. 

 

iv. A aplicação da FFD deve ser diferenciada em tempos de crise econômica? 

 

O Chile entende que crises não podem ser utilizadas como forma de se flexibilizar 

o enforcement antitruste, ainda que pressões para tanto sejam comuns em tais contextos. 

Dessa forma, para se evitar o aumento de tal pressão, torna-se imprescindível o 

estabelecimento de normas objetivas tratando da questão, conforme evidenciado na 

contribuição chilena à OCDE: 

To prevent the pressures on competition authorities in times of economic 
slowdown, in order to provide excessive consideration to failing firm 
arguments, it is advisable that authorities commit ex ante to the criteria 
they shall take into consideration when analysing M&A. Guidelines seem 

                                                 
173Trata-se de operação no mercado de bebidas alcoólicas e cerveja, envolvendo a Comercial Huechuraba 
Ltda. A autoridade concorrencial chilena aprovou a operação em 1981. 
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to be powerful and useful tools in this sense. 174 (CONTRIBUTIONS: 
Chile, 2009, p. 91) 

 

l) Irlanda 

 

i. Há previsão legal/regulamentar para a aplicação da FFD? 

 

A legislação concorrencial irlandesa não faz menção expressa à FFD. No entanto, o 

guia para análise de atos de concentração (Notice in Respect of Guidelines for Merger 

Analysis), de dezembro de 2002, estabelece os critérios a serem observados para aceitação 

da teoria. 

 

ii.  Quais os critérios para aplicação da FFD? 

 

De acordo com o mencionado guia, as seguintes condições devem ser comprovadas 

para que a FFD seja aceita: (i) a empresa em crise deve ser incapaz de cumprir com suas 

obrigações financeiras em um futuro próximo; (ii) não há possibilidade de a empresa 

conseguir se reorganizar; (iii) a empresa empreendeu esforços de boa-fé para buscar 

alternativas menos danosas à concorrência para se manter no mercado; (iv) ausente a 

aquisição, os ativos da empresa sairiam definitivamente do mercado. De acordo com a 

própria autoridade antitruste, “such conditions may rarely be met in practice”175, (THE 

COMPETITION Authority. Notice in Respect of Guidelines for Merger Analysis..., 2002, 

p. 27), tendo a própria teoria sido aplicada uma única vez. (CONTRIBUTIONS: Chile, 

2009, p. 113)  

 

 

 

 

                                                 
174 Tradução livre: “Para evitar pressões sobre as autoridades concorrenciais em tempos de crise para que se 
preste excessiva atenção a argumentos de FFD, é recomendável que elas se comprometam ex ante a critérios 
para aplicação da defesa quando da análise de atos de concentração. Guias de análise parecem ser ótimos 
instrumentos para tanto.” 
175 Tradução livre: “tais condições são raramente cumpridas na prática”. 
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iii.  Há aplicação da FDD? 

 

Apesar de não haver previsão expressa acerca da aplicação da FDD, a autoridade 

concorrencial não exclui a possibilidade de aplicação dos mesmos critérios da FFD. 

(CONTRIBUTIONS: Ireland, 2009, p. 114) 

 

iv. A aplicação da FFD deve ser diferenciada em tempos de crise econômica? 

 

Apesar de flexibilizar o procedimento da análise de atos de concentração, tornando-

os mais céleres em períodos de crise176, a Irlanda entende que tais situações não justificam 

uma flexibilização dos critérios de aplicação da FFD. Do contrário, o posicionamento 

divulgado perante à OCDE é de que uma abordagem leniente da FFD pode causar sérios 

prejuízos aos consumidores, comprometendo, inclusive, a recuperação econômica do país. 

Com efeito: 

The Authority considers that a weak economy may mean that there are 
likely to be more merger cases involving financially troubled firms and as 
a result, more mergers are likely to meet the FFD requirements. However, 
the Authority believes that those mergers that do not meet the FFD 
requirements and that substantially lessen competition should be blocked 
in troubled economic times just as they would in more ―normal times. 
The alternative would be a reduction in competition and harm to 
consumers and the economy. The Authority believes that, properly 
understood and applied, the FFD criteria and requirements are 
appropriate even in the current difficult economic times. 

Against this background, the Authority considers that a lenient approach 
to FFD could be damaging to the economy in terms of reduction in 
competition, harm to consumers and slower recovery of the economy. 
This does not mean that the Authority would not consider the specific 
circumstances and facts of each case. For instance, if in a particular case, 
the Authority cannot afford to be selective in approving alternative 
buyers to the acquiring firm of the anti-competitive merger, the Authority 
may consider whether remedies are available to alleviate competition 
concerns. 177 (CONTRIBUTIONS: Ireland, 2009, p. 117) 

                                                 
176De acordo com a contribuição irlandesa à OCDE, a autoridade antitruste analisou vários atos de 
concentração no contexto da crise de 2007/2008, tendo flexibilizado o procedimento de análise para garantir 
decisões mais céleres. Dentre tais casos, a Irlanda cita JP Morgan/Bear Stearns (2008), Collins Stewart/ 
ISTC (2008), Lloyds TSB/HBOS (2008), HMV Ireland Zavvi (2009), Mubadala/SR Technics (2009) e Noonan 
Services/Federal Security Group (2009). (CONTRIBUTIONS: Ireland, 2009)  
177 Tradução livre: “A Autoridade entende que uma economia enfraquecida pode significar que haverá maior 
número de atos de concentração envolvendo failing firms, razão pela qual o número de casos em que a FFD é 
invocada também pode aumentar. O entanto, acredita-se que aqueles atos de concentração que não cumprem 
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m) Polônia 

 

i. Há previsão legal/regulamentar para a aplicação da FFD? 

 

De acordo com a contribuição polonesa à OCDE, a FFD não é tratada em qualquer 

instrumento legal ou infralegal, não havendo jurisprudência sobre o tema. 

(CONTRIBUTIONS: Poland, 2009, p. 137) 

No entanto, há dispositivos normativos que podem sustentar a aprovação de 

operações que geram concentração econômica demasiada em virtude da situação financeira 

das empresas envolvidas – racionalidade da FFD. 

O primeiro deles é o art. 14.4 da lei antitruste polonesa, que estabelece uma isenção 

de notificação de operações envolvendo empresas que se encontrem em processo de 

falência. Ademais, o art. 20.2 da mesma lei instituiu um teste de “interesse público” na 

análise de atos de concentração, que, ainda que reforcem ou criem posição dominante, 

podem ser aprovados desde que (i) contribuam para com o desenvolvimento econômico ou 

tecnológico, ou (ii) tenham impactos positivos para a economia. (CONTRIBUTIONS: 

Poland, 2009, p. 138) 

Sobre o assunto: 

Analysing above premises it may be said that especially the second 
provision may be used for the purposes of applying FFD. Bankruptcy of 
inefficient companies may result in significant negative social effects, i.e. 
unemployment. This argument was raised several times during the debate 
on rescuing Polish shipyards. Threat of unemployment may be 
exemplified by two decisions of Polish antimonopoly authority which 
concerned the establishment of two energy groups, i.e. Polska Grupa 
Energetyczna3 and Grupa Tauron.4 When justifying approval for these 
anticompetitive mergers between energy producers Polish antimonopoly 
authority referred to the analysis of Polish needs in the area of energy, 

                                                                                                                                                    
com os requisitos da FFD e têm o potencial de prejudicar a concorrência devem ser rejeitados, seja em 
tempos de crise ou não. O resultado alternativo seria uma redução no nível de concorrência, o que causaria 
prejuízos aos consumidores e à economia. A Autoridade acredita que os critérios da FFD, se bem 
compreendidos, são apropriados até mesmo em tempos de crise. 
Assim, considera-se que uma abordagem leniente da FFD poderia ser prejudicial para toda a economia em 
termos de redução de concorrência, prejuízo aos consumidores e recuperação mais lenta. Isso não significa 
que a Autoridade não possa levar em consideração as condições específicas de cada caso. A título 
exemplificativo, caso a Autoridade não possa ser muito seletiva na análise de potenciais compradores 
alternativos em um determinado ato de concentração, ela pode avaliar quais as restrições ou remédios 
adequados para lidar com as preocupações de cunho antitruste”. 
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namely obsolete and too small capacity as far as energy in Poland is 
concerned. What is important, the OCCP indicated also that 
concentrations in question would contribute to the Polish energy security 
and would result in saving of workplaces. 178 (CONTRIBUTIONS: 
Poland, 2009, p. 138) 

 

ii.  Quais os critérios para aplicação da FFD? 

 

Não há critérios para aplicação da FFD. 

 

iii.  Há aplicação da FDD? 

 

A pesquisa não encontrou informações relevantes sobre o assunto, não sendo 

possível responder à pergunta com segurança. 

 

iv. A aplicação da FFD deve ser diferenciada em tempos de crise econômica? 

 

A Polônia entende que a FFD não deve ser flexibilizada em situações de crise 

econômica, ainda que haja um aumento significativo no número de casos em que tal teoria 

é levantada como argumento favorável à aprovação de atos de concentração: 

Because of the lack of direct regulation of the FFD in the Polish law, it is 
difficult to say whether the attitude towards the FFD should be 
liberalised. However, it seems that a possible increase in the number of 
cases where the FFD would be analysed does not have to mean that the 
FFD would be justified in every case. It is also difficult to accept the 
situation in which we depart from fundamental rules governing the 
process of choosing potential purchasers because of the crisis. We should 
try to investigate every case in order to see whether the lack of potential 
purchasers is objectively justified or whether there are other factors 
which may come into play. One should remember that the crisis is a part 

                                                 
178 Tradução livre: “Analisando as premissas acima, é possível afirmar que a segunda norma pode ser 
utilizada para aplicação da FFD. Empresas em falência ou ineficientes podem implicar resultados sociais 
negativos, i.e., desemprego. Esse argumento foi levantado várias vezes durante o debate acerca do resgate 
aos estaleiros poloneses. A ameaça de desemprego pode ser exemplificada por duas decisões da autoridade 
antitruste, relativas ao estabelecimento de dois grupos atuantes no setor de energia, ie.g. Polska Grupa 
Energetyczna and Grupa Tauron. Ao justificar a aprovação para tais atos de concentração anticompetitivos, a 
autoridade asseverou as necessidades do país na área de energia. Ademais, a OCCP argumentou que as 
concentrações em questão contribuiriam para a segurança energética polonesa e resultariam em preservação 
de empregos”. 
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of the market economy and the fact that it has started means that one day 
it will probably finish, whereas, giving its consent to concentration or 
accepting a purchaser who raises serious doubts will be permanent and 
will prevail even after the crisis finishes. 179 (CONTRIBUTIONS: Poland, 
2009, p. 139) 

 

n) Suíça 

 

i. Há previsão legal/regulamentar para a aplicação da FFD? 

 

A lei antitruste suíça não positiva qualquer definição ou critérios para aplicação da 

FFD. No entanto, uma vez que atos de concentração somente podem ser reprovados caso 

se demonstre um nexo de causalidade entre a operação e a redução da concorrência no 

mercado, a autoridade concorrencial (Comco) possui liberdade para aprovar casos 

envolvendo a FFD, já que, de acordo com tal teoria, a operação não causa redução do nível 

de concorrência. Nesse sentido: 

Thus, for a prohibition, the merger has to be considered as being the 
cause of the dominant position in question. This mandatory causal 
connection for prohibiting a merger has two important effects. Firstly, the 
creation or strengthening of a dominant position through internal 
company growth is not covered by Art. 10 ACart. Secondly, in the event 
of a rescue merger, the causal connection gives the Comco the possibility 
to clear the merger even if a dominant position is created or strengthened 
through the merger. This is because the merger is not the cause for the 
creation or strengthening of the dominant position since the market shares 
and resources of the company in need of rehabilitation would have 
anyway devolved to the absorbing company. Thus the merger is not the 
cause of the deterioration of the market structure. 180 
(CONTRIBUTIONS: Switzerland, 2009, p. 147) 

                                                 
179 Tradução livre: “Em razão da ausência de regulamentação direta da FFD, é difícil afirmar se a abordagem 
da FFD deveria ser flexibilizada. Contudo, parece que um aumento nos casos em que a FFD é invocada não 
implica necessariamente que a defesa será sempre aceita. È também difícil aceitar o afastamento de regras 
fundamentais relacionadas à escolha de potenciais compradores. Deveríamos tentar analisar cada caso para 
avaliar se a falta de compradores alternativos é objetivamente justificável ou se há outros fatores a serem 
levados em consideração. Deve-se lembrar que crises são parte de uma economia de mercado, e o fato de que 
ela se instaurou significa que um dia ela provavelmente se encerrará. Desse modo, uma aplicação leniente da 
FFD pode levar à criação de uma estrutura de mercado concentrada quando a economia se recuperar”. 
180 Tradução livre: “Portanto, para ser reprovado, ato de concentração deve ser a causa da posição dominante 
em questão. Esse nexo de causalidade obrigatório tem dois importantes efeitos. Primeiramente, a criação ou 
fortalecimento de uma posição dominante mediante crescimento interno da empresa não é tipificado pelo Art. 
10 ACart. Ademais, em caso de fusão de resgate (rescue merger), o nexo de causalidade garante à Comco a 
possibilidade de aprovar o ato de concentração ainda que se crie ou fortaleça posição dominante, uma vez 
que a operação não será, nesse caso, a causa – com efeito, o market share de uma empresa que precisa de 
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Com efeito, o argumento já foi levantado em alguns casos, inclusive com 

aprovação por parte da autoridade concorrencial, conforme mostra o documento submetido 

pela Suíça à OCDE.181 

 

ii.  Quais os critérios para aplicação da FFD? 

 

A Comco adota uma abordagem semelhante àquela da Comissão Europeia para 

avaliar a aplicação da FFD, exigindo a observância dos seguintes critérios: (i) se não fosse 

pela aquisição, a empresa em crise sairia do mercado; (ii) o comprador adquiriria os ativos 

da empresa em crise quando esta saísse do mercado; e (iii) inexistência de aquisição 

alternativa menos danosa à concorrência. (CONTRIBUTIONS: Switzerland, 2009, p. 147) 

 

iii.  Há aplicação da FDD? 

 

Apesar de não haver previsão expressa acerca da FDD, a Comco aprovou uma 

operação com base em tal teoria em 2009: a aquisição dos negócios desenvolvidos na 

Suíça pelo grupo Edipresse pela Tamedia AG, transação que gerava problemas 

competitivos em um mercado específico (jornais comunitários circulando no cantão 

francês), oportunidade em que a Comco observou que o grupo Edipresse e a Tamedia AG 

teriam incorrido em significativos prejuízos no mercado em questão, sendo certa a saída do 

grupo Edipresse se não fosse pela concentração. Ademais, constatou-se que não havia 

alternativas menos danosas à livre concorrência. (CONTRIBUTIONS: Switzerland, 2009, 

p. 149) 

Dessa forma, verifica-se a possibilidade de aplicação da FDD que, segundo a 

Comco, deve observar alguns critérios rigorosos (e análogos àqueles da FFD) para ser 

aceita, a saber: (i) a divisão desapareceria do mercado se não fosse pela aquisição; (ii) o 

comprador acabaria absorvendo os ativos da divisão em crise caso esta saísse do mercado; 

e (iii) inexistência de alternativa menos danosa à concorrência. (OCDE, 2009, p. 149) 

                                                                                                                                                    
reabilitação teria sido absorvido pela companhia adquirente de todo modo. Portanto, a operação não é a causa 
da deterioração da estrutura do mercado em questão”. 
181A título exemplificativo, cita-se a fusão entre dois editores que levou à criação do jornal Le Temps (1997). 
(CONTRIBUTIONS: Switzerland, 2009, p. 147) 
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iv. A aplicação da FFD deve ser diferenciada em tempos de crise econômica? 

 

A pesquisa não encontrou informações relevantes sobre o assunto, não sendo 

possível responder à pergunta com segurança. 

 

o) Turquia 

 

i. Há previsão legal/regulamentar para a aplicação da FFD? 

 

Não há previsão legal ou regulamentar acerca da aplicação da FFD. De todo modo, 

a autoridade antitruste turca já analisou e aprovou alguns casos envolvendo a teoria.182 

(CONTRIBUTIONS: Turkey, 2009, p. 151) 

 

ii.  Quais os critérios para aplicação da FFD? 

 

Apesar da inexistência de previsão legal ou regulamentar, a jurisprudência turca 

estabeleceu os critérios para aplicação da FFD, a saber: (i) a empresa em crise sairia do 

mercado se não fosse pela sua aquisição; (ii) inexistência de operações alternativas menos 

danosas à concorrência; (iii) impossibilidade de a empresa se reestruturar ou se reorganizar 

para permanecer no mercado; e (iv) mesmo na ausência da aquisição, o market share da 

empresa em crise seria absorvido pelo adquirente em questão. (CONTRIBUTIONS: 

Turkey, 2009, p. 152) 

 

iii.  Há aplicação da FDD? 

 

A pesquisa não encontrou informações relevantes sobre o assunto, não sendo 

possível responder à pergunta com segurança. 

                                                 
182A título exemplificativo, citam-se Erciyas (1998), Uzel (2000) e Vatan Newspaper (2004). 
(CONTRIBUTIONS: Turkey, 2009, p. 152) 
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iv. A aplicação da FFD deve ser diferenciada em tempos de crise econômica? 

 

A Turquia é contrária à flexibilização do enforcement antitruste em tempos de crise 

econômica. De acordo com sua contribuição à OCDE, a aprovação incondicionada e não 

supervisionada de operações de concentração excessiva pode gerar prejuízos significativos 

aos consumidores. Além disso, não há que se falar em controle ex-post de comportamentos 

anticompetitivos como alternativa para remediar o problema, uma vez que tal solução 

implicaria custos excessivos para a sociedade, bem como não repara os efeitos nefastos 

que a concentração de mercado causaria. (CONTRIBUTIONS: Turkey, 2009, p. 151) 

No entanto, a autoridade antitruste turca reconhece a necessidade de análise célere 

de atos de concentração em períodos de crise, razão pela qual advoga pela adoção de 

procedimentos de análise e, inclusive, declara seu comprometimento para perseguir tal 

objetivo. Além disso, chega a sugerir que, em períodos de crise econômica, seria benéfico 

que as operações fossem implementadas antes de sua aprovação – ainda que ela não possa 

adotar tal solução por não ter poderes para tanto. (CONTRIBUTIONS: Turkey, 2009, p. 

152-153) 

 

p) Israel 

 

i. Há previsão legal/regulamentar para a aplicação da FFD? 

 

Conforme aventado pela contribuição israelita perante a OCDE em 2009, não há 

previsão legal ou regulamentar da FFD e, apesar de mencionar que uma proposta de guia 

sobre a aplicação de tal teoria seria submetida a consulta pública (CONTRIBUTIONS: 

Israel, 2009, p. 189-190), a pesquisa não encontrou maiores detalhes sobre essa 

informação. 

De todo modo, a autoridade antitruste de tal país ressalta que a FFD já foi utilizada 

para aprovar alguns casos, a partir do que foi possível desenvolver critérios para sua 

aplicação, conforme será visto no item abaixo.  
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ii.  Quais os critérios para aplicação da FFD? 

 

A aplicação da FFD exige o cumprimento dos seguintes critérios: (i) a failing 

company sairia do mercado se não fosse adquirida, (ii) inexistência de alternativa menos 

danosa à concorrência; e (iii) em caso de saída da empresa do mercado, seu market share 

seria absorvido pelo adquirente. (CONTRIBUTIONS: Israel, 2009, p. 190) 

 

iii.  Há aplicação da FDD? 

 

A pesquisa não encontrou informações relevantes sobre o assunto, não sendo 

possível responder à pergunta com segurança. 

 

iv. A aplicação da FFD deve ser diferenciada em tempos de crise econômica? 

 

A pesquisa não encontrou informações relevantes sobre o assunto, não sendo 

possível responder à pergunta com segurança. 

 

q) Rússia 

 

i. Há previsão legal/regulamentar para a aplicação da FFD? 

 

Conforme aventado pela contribuição russa perante a OCDE em 2009, não há 

previsão legal ou regulamentar da FFD. (CONTRIBUTIONS: Russian Federation, 2009, p. 

193-194) 

 

ii.  Quais os critérios para aplicação da FFD? 

 

Não há critérios expressos para aplicação da FFD. (CONTRIBUTIONS: Russian 

Federation, 2009, p. 193-194) 
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iii.  Há aplicação da FDD? 

 

Não há critérios expressos para aplicação da FFD. (CONTRIBUTIONS: Russian 

Federation, 2009, p. 193-194) 

 

iv. A aplicação da FFD deve ser diferenciada em tempos de crise econômica? 

 

A pesquisa não encontrou informações relevantes sobre o assunto, não sendo 

possível responder à pergunta com segurança. 

 

r)  África do Sul 

 

i. Há previsão legal/regulamentar para a aplicação da FFD? 

 

A FFD está prevista no art. 16 (2) da lei antitruste sul-africana, conforme transcrito 

abaixo: 

Art. 16 […] (2) When determining whether or not a merger is likely to 
substantially prevent or lessen competition, the Competition Commission 
or the Competition Tribunal must assess the strength of competition in 
the relevant market, and the probability that the firms in the market after 
the merger will behave competitively or co-operatively, taking into 
account any factor that is relevant to competition in that market. 
Including: […] 

(viii) whether the business or part of the business of a party to the merger 
or proposed merger has failed or is likely to fail; and […]183 

 

 

 
                                                 
183 Tradução livre: “Ao avaliar se um ato de concentração é capaz de impedir ou prejudicar 
significativamente a competição, a autoridade concorrencial ou o Tribunal da Concorrência devem analisar o 
grau de competição no mercado relevante, bem como a probabilidade de as empresas atuarem de forma 
competitiva ou coordenada, levando-se em consideração quaisquer fatores relevantes ao mercado, incluindo: 
[...] 
(viii) se a empresa alvo da operação faliu ou tem alta probabilidade de falir”. 
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ii.  Quais os critérios para aplicação da FFD? 

 

Apesar de não mencionar critérios mais específicos que aquele indicado no item 

acima, ressalta que os critérios utilizados pelas autoridades norte-americanas e europeia 

serão levados em consideração nos casos concretos, destacando, ainda, que os principais 

pontos avaliados nos atos de concentração em que a FFD foi utilizada foram a 

possibilidade de (i) os ativos da failing company saírem do mercado, e (ii) o market share 

da failing company ser absorvido pela empresa adquirente, ainda que a operação não fosse 

implementada. (CONTRIBUTIONS: South Africa, 2009, p. 195-196) 

 

iii.  Há aplicação da FDD? 

 

Os critérios para aplicação da FDD são semelhantes aos da FFD. 

(CONTRIBUTIONS: South Africa, 2009, p. 195-196) 

 

iv. A aplicação da FFD deve ser diferenciada em tempos de crise econômica? 

 

A pesquisa não encontrou informações relevantes sobre o assunto, não sendo 

possível responder à pergunta com segurança. 

 

s) Taiwan 

 

i. Há previsão legal/regulamentar para a aplicação da FFD? 

 

O guia de análise de atos de concentração aprovado pela autoridade concorrencial 

taiwanesa (Guidelines on Handling Merger Filings), atualizado em 2012, prevê 

expressamente a aplicação da FFD em atos de concentração que apresentam riscos à 

concorrência e, portanto, são passíveis de imposição de restrições à sua aprovação, ou 

mesmo de reprovação. (CONTRIBUTIONS: Chinese Taipei, 2009) 
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ii.  Quais os critérios para aplicação da FFD? 

 

De acordo com o guia em comento, os seguintes critérios devem ser analisados 

quando da aplicação da FFD: (i) a failing firm deve ser incapaz de cumprir com suas 

obrigações financeiras; (ii) inexistência de alternativa menos danosa à concorrência; e (iii) 

caso não for adquirida, a empresa alvo sairá do mercado. (CONTRIBUTIONS: Chinese 

Taipei, 2009) 

 

iii.  Há aplicação da FDD? 

 

A pesquisa não encontrou informações relevantes sobre o assunto, não sendo 

possível responder à pergunta com segurança. 

 

iv. A aplicação da FFD deve ser diferenciada em tempos de crise econômica? 

 

A pesquisa não encontrou informações relevantes sobre o assunto, não sendo 

possível responder à pergunta com segurança. 

 

t) Outros 

 

i. A visão do Marchfeld Competition Forum 

 

O Marchfeld Competition Forum (MCF) é um fórum de discussão criado em julho 

de 2008 a partir de reuniões dos representantes das autoridades antitruste da Áustria, 

Bulgária, Croácia, República Tcheca, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, 

Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Suíça e União Europeia. A iniciativa foi tomada para 

fortalecer a cooperação regional e a coordenação entre autoridades de defesa da 

concorrência nacionais de países membros ou não da União Europeia, em especial relativa 

a questões transnacionais de preocupação moderna. Em fevereiro de 2009, após uma 
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reunião dos membros do MCF, editou-se a Common position of the Marchfeld Competition 

Forum on the role of competition policy and enforcement in times of economic crisis. 

Por meio desse documento, reconheceu-se que, durante crises, práticas 

anticompetitivas e operações de concentração de mercado podem se tornar bastante 

comuns, ocorrendo ainda uma pressão sobre as autoridades antitruste para flexibilizar a 

política de defesa da concorrência. No entanto, essas autoridades não poderiam perder de 

vista os objetivos e benefícios do Direito Concorrencial, que não deve ser utilizado para 

proteger concorrentes, mas a livre concorrência e o bem-estar dos consumidores 

(MARCHFELD COMPETITION FORUM, 2009). 

Neste sentido, diante da realidade econômica perturbadora imposta por uma crise, 

as autoridades devem estar preparadas para atuar de forma tempestiva, efetiva e 

proporcional, aplicando as regras concorrenciais de forma transparente e oferecendo à 

sociedade guias que explicam e antecipam seu posicionamento. Isso promoveria, ainda, 

maior previsibilidade e segurança jurídica ao mercado (MARCHFELD COMPETITION 

FORUM, 2009).  

No que tange à FFD, o documento não faz nenhuma previsão específica, a não ser 

sugerir que as autoridades publiquem as condições que deverão ser observadas na 

aplicação da teoria (MARCHFELD COMPETITION FORUM, 2009).  

 

2.1.1.2. Um balanço da experiência internacional sobre a FFD 

 

A análise das contribuições de diversos países à OCDE no âmbito de encontro 

realizado em 2009, bem como de precedentes judiciais, legislação e guias de análise de 

atos de concentração, tal como desenvolvida acima, permite traçar algumas conclusões 

prévias. Primeiramente, vê-se que a FFD é largamente aceita e tratada por inúmeras 

jurisdições com histórico econômico e tradições antitruste completamente distintas. 

De acordo com Mcfarland e Nelson (2008, p. 1.695), a FFD parece ter sido 

estabelecida e aceita em razão de três fatores essenciais: 

1. Competitive analysis: The acquisition of a failing firm may have no 
significant adverse effect on competition. […] 

2. Efficiencies: Mergers involving failing companies may be particularly 
likely to result in efficiencies. 
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3. Community benefits: The policy serves the interests of stockholders, 
creditors and employees.184 (grifos nossos) 

 

Além disso, verifica-se que os critérios para aplicação da FFD são semelhantes, 

representando apenas uma variação, em maior ou menor grau, daqueles estabelecidos pela 

prática antitruste americana. 

Por fim, parece haver consenso de que a FFD deve ser aplicada em qualquer 

contexto macroeconômico, não sendo necessário ou conveniente flexibilizá-la em 

situações de crise. 

O quadro 4 sistematiza os resultados encontrados. 

 

2.2. Combate a condutas anticompetitivas e crises – os cartéis de crise 

 

2.2.1. Apresentação do problema 

 

Tendo já analisado reações e possíveis respostas do Direito Concorrencial a crises, 

especificamente no tocante ao controle de atos de concentração, o presente trabalho volta 

sua atenção para a outra faceta do antitruste, é dizer, o combate a condutas 

anticompetitivas. 

Nesse sentido, conforme já indicado anteriormente, escolheu-se tratar de apenas 

uma conduta, de forma a possibilitar uma análise mais detida e aprofundada sobre o tema, 

o que, acredita-se, proporcionará resultados e conclusões mais acurados e, portanto, mais 

úteis. 

Dentre as inúmeras condutas anticompetitivas que poderiam ser avaliadas, 

escolheu-se tratar do cartel, uma vez que, como se sabe, trata-se de uma das práticas mais 

danosa à livre concorrência. Ademais, tal escolha faz sentido, levando-se em consideração 

que o combate a cartéis foi eleito como prioridade por parte das autoridades brasileiras de 

defesa da concorrência nos últimos anos. 

                                                 
184 Tradução livre: “1. Análise competitiva: a aquisição de uma failing firm pode não ter efeitos negativos 
substanciais à concorrência. [...] 
2. Eficiências: atos de concentração envolvendo failing firms provavelmente geram eficiências. 
3. Benefícios para a sociedade: a política serve aos interesses de acionistas, credores e empregados”. 
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Considerado como ilícito antitruste per se em diversas jurisdições estrangeiras (e.g., 

Estados Unidos), o cartel pode ser entendido como um acordo entre concorrentes, apto a 

alterar artificialmente variáveis concorrencialmente sensíveis no mercado, como preços, 

quantidade ofertada, área de atuação das empresas e clientela. Com efeito, o cartel 

caracteriza-se como uma das práticas mais danosas à livre concorrência exatamente pelo 

fato de emular uma situação de monopólio, em que, de acordo com a teoria 

microeconômica neoclássica, é gerado um peso morto ineficiente para a economia, em 

mercados que poderiam funcionar de acordo com a lógica da livre concorrência (que, por 

definição, gera resultados eficientes para toda a sociedade). 

É nesse sentido a lição de Gico Junior (2007, p. 214): 

O elemento conceitual central à definição de cartel é a redução da pressão 
competitiva entre concorrentes resultante da uniformização ou 
combinação de práticas aproximando seu comportamento coletivo ao de 
um monopolista. Na ausência de efeitos entre concorrentes, a prática 
pode até ser anticompetitivas, contudo, não será um cartel. A exigência 
da relação de concorrência, seja potencial ou efetiva, revela a idéia por 
trás da concepção de colusão horizontal, qual seja, a redução da pressão 
competitiva mediante a emulação do comportamento do monopolista. 

 

Para visualizar o quanto aduzido acima em termos econômicos, é útil observar o 

gráfico abaixo, que compara os comportamentos e resultados esperados em situações de 

concorrência perfeita e de monopólio: 

 

Gráfico 7 – Ineficiência do monopólio 
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Em situação de concorrência perfeita185, o equilíbrio econômico se daria na 

interseção entre as curvas da demanda, que corresponde à receita média (D = RMe), e do 

custo marginal (CMg), resultando na quantidade ofertada Q* ao preço P*. Quando se está 

diante de um monopólio, o equilíbrio se dá na interseção entre as curvas da receita 

marginal do monopolista (RMg) e do CMg, resultando em uma quantidade ofertada QM 

(inferior a Q*) ao preço PM (superior a P*), o que gera ineficiência representada pelo 

peso-morto (área em vermelho). 

Para além dos argumentos puramente teóricos, há estudos que demonstram 

empiricamente os prejuízos causados por cartéis. A título exemplificativo, Connor e Lande 

(2005), em pesquisa realizada com dados de 234 cartéis no período entre 1780 e 2004, 

chegaram aos seguintes resultados com relação aos prejuízos causados por cartéis de 

diferentes espécies: 

 

Tabela 3 – Média de sobrepreço de cartéis por tipo e ano (1780 a 2004) 

Período 
temporal 

Nacionalidade do cartel Status legal Tipo do cartel 
Todos os 

tipos Nacional Internacional Declarados 
culpados 

Declarados 
inocentes 

Cartéis de 
licitação Outros 

Percentual médio do sobrepreço (%) 
1780/1890 22 41 32 22 16 24 23,5 
1891/1919 21 48 25 35 28 37 30,4 
1920/1945 18 36-37 45 32 34 34 34 
1946/1973 14 26 13 23 13 15 15 
1974/1990 18-20 40-43 22 37 21 25-26 24 
1991/2004 17-18 25 24-25 20 22 25 24 

Total 17-19 30-33 23-25 28 21 25-29 25 
Fonte: Connor e Lande (2005, p. 9) 

 

Observa-se, portanto, que o percentual médio do sobrepreço encontrado pelos 

autores, considerando todos os tipos de cartel, foi de 25%, um montante bastante 

representativo. Outro aspecto interessante é o maior percentual de sobrepreço observado 

para os cartéis internacionais, o que talvez possa ser explicado em razão dos maiores 

custos incorridos pelos agentes para levar a cabo tal conduta. Sendo assim, como agentes 

racionais, o benefício esperado por eles também deve ser maior. 

                                                 
185Conforme se sabe, concorrência perfeita é um modelo teórico que adota diversos pressupostos irrealistas, 
cuja função é nortear a atuação das autoridades antitruste. Trata-se de um caminho a ser perseguido, ainda 
que nunca atingido. Alguns de seus pressupostos: (i) pluralidade de agentes (demandantes e ofertantes) no 
mercado, (ii) os agentes não possuem poder para influenciar a determinação do preço, sendo este dado pelo 
mercado, (iii) os produtos são homogêneos, (iv) não há custos de entrada ou saída, e (v) os agentes 
econômicos são perfeitamente racionais. (PINDICK; RUBINFELD, 2002) 
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No agregado, tal aumento superficial dos preços, resultado de uma distorção do 

processo competitivo, traz inúmeros prejuízos não só aos consumidores (que pagarão mais 

pelo produto/serviço objeto do cartel), mas à sociedade como um todo, uma vez que o 

adicional pago pelo consumidor poderia ser gasto por ele em outros mercados, 

movimentando, com isso, a economia. 

A doutrina mais especializada aponta diversas características estruturais de 

mercados que aumentam a probabilidade de ocorrência e sucesso de cartéis186, levando-se 

em consideração que são acordos essencialmente instáveis. Como a análise de tais 

características não faz parte do escopo deste trabalho, elas não serão aqui avaliadas 

detalhadamente. 

De todo modo, serve esta breve introdução para oferecer um contexto às 

considerações que seguirão. Ora, sendo o cartel tão prejudicial a uma economia de livre 

mercado em que vigem as regras da livre concorrência, devendo ser, portanto, combatido 

ferrenhamente pelas autoridades antitruste, é razoável supor que, em situações extremas 

(como uma crise), tal prática deva ser tolerada (ou até mesmo incentivada) pelo Estado? 

 

2.2.2. Os cartéis de crise em debate 

 

Conforme aventado pela OCDE (2011, p. 20-21), cartéis de crise podem se referir a 

duas condutas distintas: (i) acordos entre concorrentes em tempos de crise à margem da 

aprovação estatal ou legal; ou (ii) acordos entre concorrentes em tempos de crise 

promovidos ou permitidos pelo Estado ou legislação como instrumento de recuperação 

econômica: 

The term crisis cartel is used in at least two ways in the existing 
economic literature. First, a crisis cartel can refer to a cartel that was 

                                                 
186 Com efeito, assevera Gico Junior (2007, p. 109-110): “Desde o trabalho de Chamberlin, Fellner, Stigler e 
de muitos outros autores, há um relativo consenso na literatura econômica e na prática concorrencial, o que 
Tirole chama de sabedoria popular, acerca de que fatores são mais relevantes para a satisfação das três 
condições listadas anteriormente para a obtenção e manutenção da colusão horizontal. São eles: a) 
homogeneidade do produto; b) simetria das empresas; c) estabilidade das condições de demanda (grau de 
incerteza no mercado); d) amplitude de contato; e) capacidade ociosa; f) poder de mercado do comprador; e 
g) probabilidade e significância de punição pelo Direito Concorrencial”. Da mesma forma, de acordo com 
Motta (2009, p. 142-150), há certos fatores que podem facilitar a formação de cartéis, tais como (i) 
concentração de mercado, (ii) existência de barreiras à entrada, (iii) detenção de participações acionárias 
cruzadas em concorrentes, (iv)regularidade e frequência de vendas, (v) elasticidade da demanda, (vi) padrão 
de evolução da demanda, (vii) homogeneidade de produtos, (viii) simetria entre agentes de mercado, (xi) 
contatos multi mercados, e (x) excesso de capacidade”. 
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formed during a severe sectoral, national, or global economic downturn 
without state permission or legal sanction. A second use of the term crisis 
cartel has been to refer to situations where a government has permitted, 
even fostered, the formation of a cartel among firms during severe 
sectoral, national, or global economic downturns, or when national 
competition law allows for the creation of cartels during such downturns. 
Sometimes the second use of the term is synonymous with the terms 
depression cartel, recession cartel, and restructuring cartels , all of which 
indicate an excess of production capacity over current demand levels at 
the sectoral or national levels. 187  

 

A discussão sobre cartéis de crise é bem delicada, envolvendo um suposto trade-off 

no âmbito da política antitruste. Se, por um lado, o cartel é considerado uma das condutas 

anticompetitivas mais danosas ao livre mercado, por outro, alguns argumentam que pode 

ser benéfica em situações de crise econômica, uma vez que evita saída de empresas 

eficientes do mercado e, com isso, aumento do desemprego e perda de capacidade 

produtiva instalada. De fato, há argumentos no sentido de que os cartéis podem, em 

algumas situações, ser benéficos, na medida em que podem (i) reorganizar o nível de 

produção em uma economia, reduzindo excesso de capacidade, (ii) estabilizar preços em 

períodos de deflação, (iii) evitar fechamentos de empresas que enfrentam períodos de 

dificuldade financeira, e (iv) estimular atividades de pesquisa e desenvolvimento. 

Nesse sentido, problematizam Kokkoris e Olivares-Caminal (2010, p. 261-262):  

Cartel justifications that have been proposed include that a cartel 
will prevent cut-throat competition. In industries where fierce 
competition would otherwise yield below-cost pricing, the cartel 
guarantees a reasonable price. In addition, it has been argued that a 
cartel sustains needed capacity and prevents excess capacity. 
Furthermore, a cartel reduces uncertainty as regards the average 
price for a product. It also assists in financing desirable activities, 
such as R&D [Research and Development], and in providing 
countervailing power since, if there is a single buyer 
(monopsonist/oligopsonist) or supplier (monopolist/oligopolist), there 
is unequal bargaining power that a cartel can address. In periods of 
crisis in economies, without industry-wide agreements on capacity 
reduction that can be achieved through a crisis cartel, smaller firms 
may exist the market, leaving a limited number of choices for 
customers as well as inducing unemployment. In such conditions, 

                                                 
187 Tradução livre: “O termo ‘cartel de crise’ é utilizado de, ao menos, duas maneiras. Primeiramente, um 
cartel de crise pode se referir a um cartel formado durante uma severa crise setorial, nacional ou global sem a 
permissão estatal ou legal. Um segundo uso do termo tem se referido a situações em que o governo permite 
(e até incentiva), a formação do cartel durante graves crises setoriais, nacionais ou globais, ou quando 
autoridades antitruste permitem a formação de cartéis em tais situações. O segundo uso do termo é sinônimo 
dos conceitos de cartel de depressão, cartel de recessão e cartel de reestruturação – todos sugerem um 
excesso de capacidade de produção em comparação com níveis atuais de demanda em âmbito setorial ou 
nacional”.  
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firms may operate at inefficient output levels and may even incur 
losses”. 188 (grifos nossos) 

 

Da mesma forma, Costas Comesaña (2010, p. 43-44) assim apresenta o problema:  

“Se pude afirmar que los cárteles son sustancialmente acuerdos de 
carácter defensivo, en el sentido de que las empresas se cartelizan 
para evitar competir entre sí y/o para evitar la competencia de 
terceros operadores ajenos al cártel. Acuerdos de naturaleza defensiva 
también porque nos es infrecuente que el cártel tenga por objeto, no tanto 
un incremento del nivel de precios que existe en competencia, como 
evitar su disminución por parte de terceros competidores respecto de 
los cuales el cártel busca defenderse. A su vez, podría conducir las 
empresas a desarrollar una competencia ‘excesiva’ y ‘ruinosa’ en precios, 
lo que se suele considerar como una situación indeseable para las propias 
empresas (puede no conducir a la expulsión de las empresa menos 
eficientes sino a las de menor pulmón financiero), para los consumidores 
(precios altos a largo plazo derivados de una estructura no competitiva 
del mercado), y para el interés general (cierre de empresas, aumento del 
paro, desequilibrios territoriales). 

Así mismo, no en pocas ocasiones, las empresas parten de un acuerdo 
secreto de fijación de precios, de cuotas de producción o de venta, de 
reparto de mercados, incluidas las pujas fraudulentas, o de 
restricción de las importaciones, suelen justificar ante las 
autoridades de competencia su conducta ilícita en la situación de 
crisis que padece el sector que, nacida de una sostenida reducción de 
la demanda, habría causado la existencia de excesos de capacidad 
productiva de carácter estructural que, a su vez, podría conducir a 
las empresas a desarrollar una competencia excesiva y ruinosa en 
precios, lo que se suele considerar como una situación indeseable para 
las propias empresas (puede no conducir a la expulsión de las empresas 
menos eficientes sino a las de menor pulmón financiero), para los 
consumidores (precios altos a largo plazo derivados de una estructura no 
competitiva del mercado), y para el interés general (cierre de empresas, 
aumento del paro, desequilibrios territoriales). 189 (grifos nossos) 

                                                 
188 Tradução livre: “Justificativas para formação de cartéis que têm sido propostas incluem aquela segundo a 
qual um cartel prevenirá concorrência cut-throat. Em indústrias onde a competição muito intensa poderia 
levar a precificação abaixo do custo, o cartel garantiria a razoabilidade dos preços. Além disso, argumenta-se 
que um cartel evita a formação de capacidade excedente. Ainda em tempo, um cartel reduz incerteza com 
relação ao preço médio dos produtos. Ele também auxilia financiar atividades desejadas, tais como Pesquisa 
e Desenvolvimento, e em criar poder de barganha para lidar com abuso de poder monopolista/oligopsonista 
ou monopsônico/oligopsônico. Em períodos de crises econômicas, ausentes acordos abrangendo toda a 
indústria para reduzir capacidade produtiva, empresas menores podem sair do mercado, deixando um número 
pequeno de escolhas possíveis para os consumidores, bem como levando ao aumento do desemprego. Em 
tais condições, as empresas operam em níveis de oferta ineficiente, podendo incorrerem em prejuízos”. 
189 Tradução livre: “Pode-se afirmar que os cartéis são, em essência, acordos de caráter defensivo, no sentido 
de que as empresas celebram tais acordos para evitar concorrência entre si e/ou para evitar a concorrência 
com terceiros. Além disso, caracterizam-se como acordos de natureza defensiva porque não é raro que o 
cartel tenha por objetivo evitar a redução de preços – e não promover um aumento – mediante concorrência 
‘excessiva’ e ‘prejudicial’, o que seria uma situação indesejável para as próprias empresas, para os 
consumidores e para a sociedade em geral. 
Ainda assim, não é raro que as empresas utilizem tais acordos para fixação de preços, cotas de produção ou 
venda, de divisão de mercados ou restrição de importações, buscando justificar sua conduta restritiva em 
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Ainda em tempo, Suslow e Levenstein (2006, p. 85) descrevem:  

Advocates of cartels have argued that cartels stabilize prices at 
profitable levels in industries that have high fixed costs or are prone 
to “cut-throat competition ”. In such industries, competition may lead 
prices to fall below long run average total costs. Firms do not have an 
incentive to invest in such an industry, especially if industry investment 
is mostly sunk, perhaps because it is specific to the industry or firm. By 
stabilizing prices at levels that cover average total costs, cartels 
encourage investment and productivity growth. Thus, in the long run 
they can have positive efficiency effects, as increased productivity 
growth allows for lower prices and increased output. 190 (grifos 
nossos) 

 

Chang (1999, p. 7), avaliando o papel da política industrial na recuperação da 

economia asiática na década de 1970, ressalta que a concorrência muito intensa em 

mercados oligopolistas pode levar a resultados ineficientes, tais como a criação de excesso 

de capacidade, guerra de preços e fechamentos de empresas. Sendo assim, acordos entre 

concorrentes podem ser utilizados como instrumento estatal de política industrial, de forma 

a evitar que a economia incorra em prejuízos advindos de excesso de rivalidade. 

A partir de tais fundamentos, o autor apresenta a seguinte conclusão: 

Given these considerations, there is a clear theoretical justification for 
coordinating competing investments. And, indeed, such coordination 
has been one of the most important components in the industrial 
policy regimes of the East Asian countries – as manifested in their 
continuous concern for “excessive competition” or “wasteful 
competition” and the attempts to minimise duplicative investments 
through mechanisms such as industrial licensing and investment cartels. 

191 (CHANG, 1999, p. 7, grifos nossos) 

 

Da mesma forma, pondera Evenet (2011, p. 3): 

                                                                                                                                                    
virtude da crise que acomete determinado setor, advinda de uma redução constante da demanda, e que 
implicaria aumento de excesso de capacidade produtiva e concorrência excessiva”. 
190 Tradução livre: “Simpatizantes dos cartéis argumentam que tais acordos estabilizam preços em níveis 
lucrativos em indústrias com altos custos fixos ou que são sujeitas a concorrência cut throat. Em tais 
indústrias, a concorrência poderia fazer com que os preços caiam abaixo do custo médio total de longo prazo. 
Empresas não têm incentivo para investir em tais indústrias, especialmente se o investimento for 
irrecuperável [sunk cost]. Ao estabilizar preços em um patamar que cobre todos os custos médios, os cartéis 
incentivariam a realização de investimento e o aumento da produtividade. Assim, no longo prazo, eles 
gerariam eficiências, na medida em que o aumento da produtividade pode reduzir preços e aumentar a 
oferta”. 
191 Tradução livre: “Diante de tais considerações, há uma cara justificativa teórica para coordenar 
investimentos concorrentes. E, de fato, tal coordenação te sido um dos mais importantes componentes na 
política industrial dos países do leste asiático – conforme expresso em suas contínuas preocupações com 
‘concorrência excessiva’ ou ‘concorrência imoral’, e as tentativas para minimizar duplicação de 
investimentos mediante mecanismos como cartéis de investimento”. 
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In such circumstances, industry-wide agreements to reduce capacity 
may be justifiable in terms of consumer welfare, for example where 
the agreements speed up the removal of inefficient plants, allowing 
the remaining efficient plants to increase production using the same 
plant, thereby reducing total unit costs. 192 (grifos nossos) 

 

OCDE (2011, p. 7) indica os principais argumentos que geralmente justificam uma 

política favorável aos cartéis de crise: 

• Limitar ou evitar aumento do desemprego; 

• Facilitar a racionalização de um setor que padece de excesso de capacidade; 

• Promover inovação, permitindo a coordenação e cooperação entre concorrentes; 

• Promover melhorias de produtividade; 

• Estabilizar preços; 

• Evitar concorrência cut throat, que compromete a auferição de lucros suficientes 

para serem revertidos em investimentos; 

• Preservar uma proporção de mercado para empresas selecionadas, incluindo 

empresas nacionais; e 

• Evitar aplicação leniente de todo o Direito Concorrencial. 

Tais justificativas serão posteriormente avaliadas com cuidado, a fim de se 

responder à seguinte pergunta: os cartéis de crise devem ser utilizados como instrumento 

para a recuperação da economia? 

 

2.2.3. A experiência internacional com cartéis de crise 

 

A história nos brinda com alguns exemplos em que diferentes países com distintas 

tradições antitruste valeram-se de isenções a cartéis de crise como ferramenta para buscar a 

recuperação econômica. 

                                                 
192 Tradução livre: “Em tais circunstâncias, acordos abrangendo toda a indústria para reduzir capacidade 
produtiva podem ser justificáveis em termos de bem-estar do consumidor, e.g., ao acelerar a remoção de 
plantas industriais ineficiente, permitindo que aquelas eficientes aumentem produção utilizando as mesmas 
instalações e reduzindo custos”. 
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Conforme se viu acima, talvez o exemplo mais significativo tenha sido o NIRA nos 

Estados Unidos durante a década de 1930, quando a legislação antitruste foi suspensa e 

inaplicável a determinados tipos de acordos entre concorrentes. Verificou-se também que 

tal experiência atrasou a recuperação da economia americana, tendo promovido uma 

cartelização generalizada e aumento de preços, trazendo, em última instância, prejuízos aos 

consumidores e à sociedade como um todo. 

Há, ainda, outros exemplos de experiências internacionais com cartéis de crise, que 

serão estudadas nesta parte do trabalho. No entanto, ressalva-se desde já que o nível de 

detalhe de tais análises não será o mesmo daquela dedicada ao NIRA. 

Nesse sentido, a pesquisa levantou um amplo material, incluindo legislação, 

jurisprudência e doutrina estrangeiras, bem como contribuições de diversos países à OCDE 

durante o Global Forum on Competition realizado em fevereiro de 2011. Trata-se, pois, de 

importante e valioso material, que servirá de suporte para as conclusões do presente 

trabalho. 

 

a) Estados Unidos 

 

Conforme visto no Capítulo 1, a história do Direito Concorrencial americano 

mostra certa variação do grau de enforcement antitruste ao longo dos anos, sendo certo 

que, a depender do momento histórico vivido, as autoridades concorrenciais dedicaram 

atenção diferenciada para determinadas práticas anticompetitivas. 

No entanto, pode-se afirmar que, com exceção do período em que o NIRA esteve 

sob vigência, os cartéis sempre foram uma prática duramente combatida e punida pelos 

Estados Unidos. Nesse sentido, é interessante avaliar como a experiência do New Deal é 

rechaçada pelas autoridades concorrenciais, o que pode ser visto no discurso de Christine 

Varney quando assumiu o cargo de U.S. Assistant Attorney General do DoJ: 

The lessons learned from this historical example are twofold. First, there 
is no adequate substitute for a competitive market, particularly 
during times of economic distress. Second, vigorous antitrust 
enforcement must play a significant role in the Government's 
response to economic crises to ensure that markets remain 
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competitive. 193 (VIGOROUS antitrust enforcement in this challenging 
era, grifos nossos) 

 

Dessa forma, não é surpreendente que o arranjo normativo norte-americano não 

estabeleça isenções para cartéis de crise. 

Por outro lado, cumpre destacar que o US Sentencing Guidelines, aplicáveis a 

sanções criminais em investigações federais, determinam que a aplicação de sanções deve 

levar em consideração a situação econômica do indivíduo ou empresa em questão: 

§8C3.3 Reduction of Fine Based on Inability to Pay  

(a) The court shall reduce the fine below that otherwise required by 
§8C1.1 (Determining the Fine - Criminal Purpose Organizations), or 
§8C2.7 (Guideline Fine Range - Organizations) and §8C2.9 
(Disgorgement), to the extent that 

imposition of such fine would impair its ability to make restitution to 
victims.  

(b) The court may impose a fine below that otherwise required by §8C2.7 
(Guideline Fine Range - Organizations) and §8C2.9 (Disgorgement) if 
the court finds that the organization is not able and, even with the use of a 
reasonable installment 

schedule, is not likely to become able to pay the minimum fine required 
by §8C2.7 (Guideline Fine Range - Organizations) and §8C2.9 
(Disgorgement). 

Provided, that the reduction under this subsection shall not be more than 
necessary to avoid substantially jeopardizing the continued viability of 
the organization. 194 

 

Vê-se, pois, que, apesar de a aplicação de sanções levar em consideração a situação 

econômica da empresa ou indivíduo, fato é que não há qualquer referência à ocorrência de 

crises. Obviamente, a crise pode afetar a saúde financeira das empresas ou pessoas 

condenadas; contudo, tais fenômenos não são o foco de análise das autoridades 

americanas. 
                                                 
193 Tradução livre: “Há duas lições aprendidas a partir desse exemplo histórico. Primeiramente, não há 
substituto adequado para a concorrência, especialmente em tempos de crise. Além disso, um enforcement 
antitruste vigoroso deve ter papel fundamental na resposta estatal a crises econômicas, de forma a garantir 
que os mercados permaneçam competitivos”. 
194 Disponível em: <http://www.ussc.gov/Guidelines/2012_guidelines/Manual_HTML/8c3_3.htm>. Acesso 
em 05.01.2012. 
Tradução livre: “§8C3.3. Redução da multa com base na incapacidade de pagamento 
(a) A Corte deverá reduzir o montante da multa se tal sanção implicaria a inabilidade de restituir as vítimas. 
(b) A Corte pode impor uma multa menor do que requerido pela regulamentação aplicável se entender que a 
empresa não é capaz de pagá-la, ainda que se divida tal multa em prestações razoáveis. 
A redução aqui prevista não pode ser mais do que o estritamente necessário para evitar prejuízos 
significativos à empresa e à sua continuidade no mercado”. 
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Deve-se ressaltar, ainda, que a crise de 07/08 não gerou um aumento no número de 

cartéis ou uma alteração na natureza de tais acordos, sendo certo que o enforcement 

antitruste permaneceu vigoroso nos Estados Unidos: 

During our most recent Fiscal Year, ending September 30, 2010, the 
Division filed 60 criminal cases and obtained fines in excess of roughly 
$550 million. In these cases, 84 corporate and individual defendants were 
charged. Of the individual defendants sentenced, 76% were sentenced to 
imprisonment. The average sentence was 30 months and total jail time for 
all defendants was about 26,000 days. In Fiscal Year 2009, arguably a 
period of greater economic turmoil, the Division’s statistics were similar. 
Seventy-two total cases were filed, 87 defendants were charged and 
served over 25,000 days in prison, and over $1 billion in fines was 
collected. Indeed, Fiscal Years 2008 and 2009 saw substantial fines 
imposed against firms and individuals, and the incarceration of 
individuals reached over 14,000 and 25,000 days, respectively. 195 
(CONTRIBUTIONS: United States, 2011, p. 217) 

 

b) União Europeia 

 

A discussão sobre cartéis de crise no âmbito da União Europeia é intrinsicamente 

ligada a acordos para endereçar problemas relacionados a excesso de capacidade (ou 

superprodução) em uma indústria. 

Kokkoris e Olivares-Caminal (2010, p. 274) aduzem que o problema de excesso de 

capacidade no âmbito da União Europeia após o segundo choque do petróleo foi majorado 

pela concorrência internacional, que levou a reduções subsequentes da capacidade utilizada 

em alguns setores, o que pode não representar uma solução eficiente. Dessa forma, acordos 

entre concorrentes para endereçar o problema de excesso de capacidade poderiam, em tese, 

levar a resultados melhores. 

De todo modo, 

In the context of the current economic downturn, a number of 
undertakings in various industries across Europe are seeking to justify 
agreements restricting competition by invoking overcapacity problems or 

                                                 
195 Tradução livre: “Durante o nosso mais recente ano fiscal, finalizado em 30.09.2010, o DoJ instaurou 60 
investigações criminais e arrecadou multas em montante superior a US$ 550 milhões. Em tais casos, 84 
empresas e pessoas físicas foram acusados. Das pessoas físicas condenadas, 76% foram condenadas à prisão. 
A sentença média foi 30 meses de reclusão, e  o tempo total, considerando todos os condenados, de 26 mil 
dias. No ano fiscal de 2009, um período de grande turbulência econômica, as estatísticas do DoJ foram 
semelhantes: 72 investigações foram instauradas, 87 réus foram acusados e cumpriram mais de 25,000 de 
penas de reclusão, bem como mais de US$1 bilhão de multas foi arrecadado. Com efeito, nos anos fiscais de 
2008 e 2009, foram impostas multas substanciais contra empresas e indivíduos, e as penas de prisão foram de 
14 mil e 25 mil dias respectivamente”. 
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economic crises in their respective sectors. The schemes falling under 
the notion of "industrial restructuring agreements"  (sometimes 
referred to as "crisis cartels") usually involve scenarios where a 
significant number of industry players get together to find a joint 
solution to their common difficulties in times of crisis. This may be 
achieved by, for example, reducing overcapacity and/or by agreeing 
on a "fair" price level to avoid that some companies would go 
bankrupt and leave the market. 196 (CONTRIBUTIONS: European 
Union, 2011, p. 109, grifos nossos) 

 

Apesar de a Comissão Europeia ter lidado com alguns acordos de reestruturação no 

passado, o posicionamento mais recente da autoridade sobre o assunto foi estabelecido em 

manifestação ao Poder Judiciário irlandês por ocasião de uma consulta em um caso 

específico, que ficou conhecido como Irish Beef197. 

Trata-se de acordo celebrado em 2002 entre dez agentes atuantes no mercado 

irlandês de processamento de carne (que detinham market share conjunto de 

aproximadamente 90%) para buscar medidas que pudessem lidar com problemas de 

excesso de capacidade observados desde o final da década de 1990. Diante disso, o plano 

era, mediante a constituição de uma sociedade, a Beef Industry Development Society 

(BIDS), acordar a saída de determinadas empresas do mercado, que receberiam, por sua 

vez, uma compensação financeira dos agentes que permaneciam ativos. Em última 

instância, o objetivo era reduzir o total da capacidade em 25%. 

A autoridade antitruste irlandesa entendeu que o acordo violava a legislação 

nacional e comunitária de defesa da concorrência, contestando-o perante o Poder 

Judiciário, que entendeu, em primeira instância, que a autoridade não havia conseguido 

demonstrar a ilicitude alegada. 

Diante de apelação interposta pela autoridade, a Suprema Corte decidiu consultar o 

Tribunal de Justiça Europeu com relação à ilicitude alegada, nos termos da legislação 

concorrencial comunitária. 

                                                 
196 Tradução livre: “No contexto da atual crise econômica, vários agentes tentam justificar acordos que 
restringem a concorrência alegando problemas de excesso de capacidade ou crises em seus respectivos 
setores. Casos que se classificam como ‘acordos de reestruturação industrial’ (por vezes referidos como 
cartéis de crise) geralmente envolvem cenários em que um número substancial de players se unem para 
encontrar uma solução conjunta para suas dificuldades comuns em tempos de crise. Isso pode ser alcançado, 
por exemplo, pela redução de capacidade excessiva e/ou acordando em um preço ‘justo’ para evitar que 
algumas empresas entrem em falência e saiam do mercado”. 
197Case C-209/07 Competition authority v Beef Industry Development Society Ltd. And Barry Brothers 
(Carrigmore) Meats Ltd. 
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O órgão jurisdicional comunitário asseverou que acordos daquela natureza eram, a 

priori , ilícitos, na medida em que, por constituírem prática restritiva entre concorrentes, 

violavam o art. 81 (1) do Tratado de Roma (atual art. 101 (1) do TFEU). Dessa forma, não 

seria necessário sequer avaliar os potenciais efeitos ou objetivos da prática em questão. 

Com efeito: 

16 In deciding whether an agreement is prohibited by Article 81(1) EC, 
there is therefore no need to take account of its actual effects once it 
appears that its object is to prevent, restrict or distort competition within 
the common market. That examination must be made in the light of the 
agreement’s content and economic context. 

17 The distinction between ‘infringements by object’ and ‘infringements 
by effect’ arises from the fact that certain forms of collusion between 
undertakings can be regarded, by their very nature, as being injurious to 
the proper functioning of normal competition. 

18 In their written observations submitted to the Court, the Competition 
Authority, the Belgian Government and the Commission of the European 
Communities all submit that the object of the BIDS arrangements is 
obviously anti-competitive so that there is no need to analyse their actual 
effects and that those arrangements were concluded in breach of the 
prohibition laid down in Article 81(1) EC. 

19 On the other hand, BIDS submits that those arrangements do not come 
within the category of infringements by object, but should, on the 
contrary, be analysed in the light of their actual effects on the market. It 
argues that the BIDS arrangements, first, are not anti-competitive in 
purpose and, second, do not entail injurious consequences for consumers 
or, more generally, for competition. It states that the purpose of those 
arrangements is not adversely to affect competition or the welfare of 
consumers, but to rationalise the beef industry in order to make it more 
competitive by reducing, but not eliminating, production overcapacity. 

20 That argument cannot be accepted. 

21 In fact, to determine whether an agreement comes within the 
prohibition laid down in Article 81(1) EC, close regard must be paid to 
the wording of its provisions and to the objectives which it is intended to 
attain. In that regard, even supposing it to be established that the parties 
to an agreement acted without any subjective intention of restricting 
competition, but with the object of remedying the effects of a crisis in 
their sector, such considerations are irrelevant for the purposes of 
applying that provision. Indeed, an agreement may be regarded as having 
a restrictive object even if it does not have the restriction of competition 
as its sole aim but also pursues other legitimate objectives. It is only in 
connection with Article 81(3) EC that matters such as those relied upon 
by BIDS may, if appropriate, be taken into consideration for the purposes 
of obtaining an exemption from the prohibition laid down in Article 81(1) 
EC.198 

                                                 
198EUR-Lex. Case C-209/07. Competition Authority v Beef Industry Development Society Ltd and Barry 
Brothers (Carrigmore) Meats Ltd. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0209:EN:HTML>. Acesso em: 24 nov. 2012. 
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Ainda em tempo, diante dos argumentos apresentados pelas partes de que o acordo 

era temporário e visava à solução de um problema de excesso de capacidade na indústria, o 

tribunal asseverou que, no máximo, isso exigiria uma análise dos critérios estabelecidos 

pelo art. 101 (3)199, que, se observados, implicam legalidade de práticas tidas, a priori, 

como anticompetitivas: 

39 Finally, the fact that those restrictions, as well as the non-competition 
clause imposed on the goers, are limited in time is not such as to put in 
doubt the finding as to the anti-competitive nature of the object of the 
BIDS arrangements. As the Advocate General observed in point 86 of her 

                                                                                                                                                    
Tradução livre: “16.  Ao decider se um acordo é ou não proibido pelo Artigo 81 (1), não há necessidade de se 
analisar seus efeitos reais, uma vez que parece que seu objetivo é evitar, restringir ou distorcer a concorrência 
no mercado comum. Essa análise deve ser feita à luz do conteúdo e contexto econômico do acordo. 
17. A distinção entre ‘violações pelo objeto’ e ‘violações pelo efeito’ surge do fato de certas formas de 
colusão poderem ser entendidos, pela sua natureza, como danosos à concorrência. 
18. Em suas observações escritas submetidas à Corte, a autoridade concorrencial, ao governo belga e à 
Comissão Europeia entenderam que o objeto do BIDS é claramente anticompetitivo, pelo que não há 
necessidade de se analisar seus efeitos reais, sendo certo que os acordos em questão foram celebrados em 
violação à legislação comunitária de defesa da concorrência. 
19. De outro lado, o BIDS argumenta que os acordos em análise não devem ser entendidos como violações 
pelo seu objeto, e sim analisados à luz de seus verdadeiros efeitos no mercado. Os acordos, então, não teriam 
propósito anticompetitivo e não causariam prejuízos aos consumidores ou à concorrência. De fato, o objetivo 
dos acordos não é afetar a concorrência ou o bem-estar dos consumidores, mas racionalizar a indústria de 
carne para torná-la mais competitiva, reduzindo, e não eliminando, excesso de capacidade. 
20. Tal argumento não pode ser aceito. 
21. De fato, para se determinar se um acordo é vedado pelo Artigo 81 (1), deve-se atentar para a redação de 
suas cláusulas e para os objetivos por ele pretendidos. Nesse sentido, ainda que se considere que as partes 
agiram sem intenção subjetiva de prejudicar a concorrência, e sim para lidar com os efeitos de uma crise no 
setor, tais considerações são irrelevantes para o caso em questão. Um acordo pode ser classificado como 
anticompetitivo ainda que essa não seja sua única intenção, e ele busque outros objetivos legítimos. Os 
argumentos levantados pelas partes somente podem ser analisados à luz do art. 81 (3). 
199Assim dispõe o art. 101 (3) do TFEU: Article 101. [...] 3. The provisions of paragraph 1 may, however, be 
declared inapplicable in the case of: 
— any agreement or category of agreements between undertakings, 
— any decision or category of decisions by associations of undertakings, any concerted practice or category 
of concerted practices, which contributes to improving the production or distribution of goods or to 
promoting technical or economic progress, while allowing consumers a fair share of the resulting benefit, and 
which does not: 
(a) impose on the undertakings concerned restrictions which are not indispensable to the attainment of these 
objectives; 
(b) afford such undertakings the possibility of eliminating competition in respect of a substantial part of the 
products in question. 
Tradução oficial: “Artigo 101 (3). As disposições no n.º 1 podem, todavia, ser declaradas inaplicáveis: 
- a qualquer acordo, ou categoria de acordos, entre empresas, 
- a qualquer decisão, ou categoria de decisões, de associações de empresas, e 
- a qualquer prática concertada, ou categoria de práticas concertadas, 
que contribuam para melhorar a produção ou a distribuição dos produtos ou para promover o progresso 
técnico ou económico, contanto que aos utilizadores se reserve uma parte equitativa do lucro daí resultante, e 
que: 
a) Não imponham às empresas em causa quaisquer restrições que não sejam indispensáveis à consecução 
desses objectivos; 
b) Nem dêem a essas empresas a possibilidade de eliminar a concorrência relativamente a uma parte 
substancial dos produtos em causa”. 
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Opinion, such matters may, at the most, be relevant for the purposes of 
the examination of the four requirements which have to be met under 
Article 81(3) EC in order to escape the prohibition laid down in Article 
81(1) EC. 

 

Cumpre destacar que a aplicação do art. 81 (3) do Tratado de Roma (atual art. 101 

(3) do TFEU) exige a observância de quatro critérios:  

• o acordo deve contribuir para a melhoria da produção ou distribuição de produtos, 

ou contribuir para o desenvolvimento econômico ou tecnológico; 

• os consumidores devem poder se beneficiar das melhorias almejadas; 

• as restrições concorrenciais devem ser imprescindíveis para a consecução dos dois 

objetivos listados acima; e 

• o acordo não pode implicar eliminação ou comprometimento substancial da 

concorrência no mercado200. 

Conforme esclarecido: 

When these four conditions are fulfilled the restrictive effects on 
competition generated by the agreement can be considered to be offset by 
its pro-competitive effects, thereby compensating consumers for the 
adverse effects of the restrictions of competition. 201 
(CONTRIBUTIONS: European Union, 2011, p. 113) 

 

Kokkoris e Olivares-Caminal (2010, p. 329-330), comentando o precedente Irish 

Beef e o posicionamento do Tribunal de Justiça Europeu, assim asseveram: 

                                                 
200Conforme apresentado à OCDE: “The application of Article 101(3) is subject to the following four 
cumulative conditions: 
The agreement must contribute to improving the production or distribution of goods or contribute to 
promoting technical or economic progress; 
Consumers must receive a fair share of the resulting benefits; 
The restrictions must be indispensable to the attainment of these objectives; and 
The agreement must not afford the parties the possibility of eliminating competition in respect of a 
substantial part of the products in question”. (CONTRIBUTIONS: European Union, 2011, p. 113) 
Tradução livre: “A aplicação do Artigo 101 (3) é sujeita ao cumprimento de quatro condições cumulativas: 
- O acordo deve contribuir para melhorar a produção e distribuição de bens, bem como para o progresso 
técnico e econômico; 
- Uma boa parte dos benefícios deve ser compartilhada com os consumidores; 
- As restrições devem ser indispensáveis para alcançar tais objetivos; e 
 - O acordo não pode permitir que as partes eliminem a concorrência com relação a uma substancial parcela 
dos produtos em questão”. 
201 Tradução livre: “Quando essas quatro condições são cumpridas, os efeitos anticompetitivos gerados pelo 
acordo podem ser considerados superados pelos efeitos pró-competitivos, compensando, portanto, os 
consumidores pelos efeitos negativos à concorrência”. 
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The ECJ has stated in the past that the existence of a crisis in the 
market cannot in itself preclude the anticompetitive nature of an 
agreement, although the existence of a crisis might have been relied 
upon in order to seek an exemption under Article 101 (3). The ECJ in 
this case, as well, does not prohibit the existence of crisis cartels per se, 
but argues the legality of such cartels needs to be assessed pursuant to the 
exemption criteria of Article 101 (3). This view confirms the practice, in 
relation to crisis cartels that we have seem on the enforcement of Article 
101 since the early 1960s. 202 (grifos nossos) 

 

Em 2009, diante da opinião do tribunal comunitário sobre o tema, a Suprema Corte 

encaminhou o caso ao juízo de primeira instância para que tal órgão investigasse a 

possibilidade de aplicação do art. 101 (3). Em janeiro de 2011, contudo, as partes 

desistiram do acordo, não podendo o órgão jurisdicional decidir sobre o mérito do caso. 

De todo modo, o posicionamento da Comissão Europeia quanto ao tema parece 

bastante claro e é semelhante àquele estabelecido pelo Tribunal Europeu de Justiça em 

alguns relatórios anuais sobre defesa da livre concorrência. Com efeito, o relatório anual 

sobre política de defesa da concorrência de 2009 deixa claro que a autoridade comunitária 

não deve flexibilizar o enforcement antitruste em tempos de crise, sendo certo que o 

Direito Concorrencial é fundamental para promoção da recuperação econômica e do 

desenvolvimento.203 

                                                 
202 Tradução livre: “A ECJ já afirmou no passado que a existência de uma crise não pode, por si só, afastar a 
natureza anticompetitiva de um acordo, apesar de a existência de tal crise poder eventualmente justificar a 
aplicação do Artigo 101 (3). Nesse caso, a ECJ não proibiu a existência de cartéis de crise, mas destaca que a 
legalidade de tais acordos deve ser analisada nos termos das exceções tratadas pelo Artigo 101 (3). Essa 
visão confirma a prática comunitária acerca de cartéis de crise que vem sido adotada desde a década de 
1960”. 
203Nesse sentido, assim se manifestou o órgão antitruste em seu Report on Competition de 2009: “As regards 
antitrust enforcement, the Commission continues its focus on preventing or putting an end to consumer harm. 
I will make sure that the fight against cartels remains an enforcement priority. Whilst we believe that fines 
need to be deterrent, we will certainly continue to take into account the specific circumstances of companies 
in these times of economic difficulties. […] 
Competition policy has a major role to play in the transition from an economy in crisis […]. There can be no 
sustainable growth within Europe without effective competition in the single market. This is what drives 
companies to innovate and to expand, for the benefit of consumers, businesses and the European economy as 
a whole”. (EC, 2010, p. 4) 
Tradução livre: “Com relação ao enforcement do antitruste, a Comissão continua focada em evitar ou 
extinguir prejuízos ao consumidor. Garante-se que a luta contra cartéis permanece uma prioridade na política 
de defesa da concorrência. Apesar de acreditamos que multas precisam ter efeito de deterrence, certamente 
continuaremos a levar em consideração circunstâncias específicas das empresas em tempos de dificuldades 
econômicas. [...] 
A política de defesa da concorrência possui um importante papel na recuperação de uma economia em crise 
[...]. Não pode haver crescimento sustentado na Europa sem concorrência efetiva no mercado comum. É a 
concorrência que leva as empresas a inovarem e expandirem, gerando benefícios para os consumidores, 
negócios e a economia europeia como um todo”. 
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Da mesma forma, o mesmo entendimento é expresso em discurso proferido pela ex-

Comissária de Concorrência, Neelie Kroes, em 2009: 

If I may quickly mention the issue of so-called 'crisis cartels'… There 
may be many temptations in 2009 to cut corners, but encouraging 
cartelists and others would be guaranteeing disaster . It would drag 
down recovery, increase consumer harm and create more cartel and cartel 
cases into the future. 

No-one wins - today's softness is tomorrow's nightmare. 204 (grifos 
nossos) 

 

Costas Comesaña (2010, p. 49) assevera que a análise da prática comunitária sobre 

o tema revela que os acordos de reestruturação são um instrumento de exceção no âmbito 

da política antitruste, que segue basicamente três diretrizes. Primeiramente, só podem ser 

utilizados em situações de excesso de capacidade estrutural, e não conjuntural ou cíclica. 

Com efeito, a contribuição da Comissão Europeia à OCDE deixa claro que, para a 

autoridade, situações de crise não justificarão sempre os acordos de reestruturação, uma 

vez que o excesso de capacidade é um problema normalmente resolvido pelas próprias 

forças de mercado. O fechamento de empresas faz parte do processo competitivo, e pode 

levar a resultados positivos no longo prazo. No entanto, a Comissão deixa claro que, em 

algumas situações, é possível que as forças de mercado não consigam, por si só, resolver o 

problema de forma eficiente: 

So-called "crisis cartels" which aim to reduce industry overcapacity 
cannot be justified by economic downturns and recession-induced 
falls in demand. As noted above, a general rule in a well-functioning 
free market economy is that market forces alone should remove 
unnecessary capacity from a market. Price should influence the 
changing relationship between supply and demand. Indeed, when demand 
falls, it is expected that price should follow as well. In such 
circumstances, it is for each undertaking to decide for itself whether, and 
at which point in time, its overcapacity becomes economically 
unsustainable and to take  the necessary steps to reduce it. 

Indeed, as stated by the ECJ, "the concept inherent in the Treaty 
provisions on competition… [is that] each trader must determine 
independently the policy which he intends to adopt on the common 
market...". Hence, it can be expected that competition would itself correct 
overcapacity problems and would bring within a reasonable period of 

                                                 
204 Tradução livre: “Se posso rapidamente mencionar os chamados ‘cartéis de crise’... Em 2009, poderá haver 
tentações para buscar atalhos, mas encorajar a formação de cartéis asseguraria o desastre. Tal abordagem 
comprometeria a recuperação econômica, causaria danos aos consumidores e criaria mais casos de cartéis no 
futuro. 
Ninguém ganha – a flexibilização de hoje é o pesadelo de amanhã”. 
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time the market back to equilibrium, without any need for coordination 
between the undertakings on the market.  

Competition in periods of crises may force the least efficient 
undertakings to exit a market. This is part and parcel of the 
competitive process. Indeed, the General Court has accepted that "it 
is impossible to distinguish between normal competition and ruinous 
competition. Potentially, any competition is ruinous for the least 
efficient undertakings" . 

However, there may be situations where problems of overcapacity are 
not likely to be remedied by market forces alone within a reasonable 
period of time which would imply that the overcapacity is of a 
structural nature (as opposed to the result of a cyclical downturn). 
As already explained in paragraph 7 of this paper, structural overcapacity 
exists where over a prolonged period all the undertakings concerned have 
been experiencing a significant reduction in their rates of capacity 
utilisation and a drop in output accompanied by substantial operating 
losses and where the information available does not indicate that any 
lasting improvement can be expected in this situation in the medium-
term. To have a structural overcapacity problem, it may not be necessary 
in all circumstances for the firms to have incurred substantial operating 
losses. However, it would seem atypical in cases of structural over-
capacity that firms would make sustained profits.205 (CONTRIBUTIONS: 
European Union, 2011, p. 116-117, grifos nossos) 

 

A segunda diretriz apontada por Costas Comesaña (2010, p. 49) estabelece que os 

acordos de reestruturação têm por finalidade garantir que, por meio da eliminação do 

excesso de capacidade, permaneçam no mercado apenas as empresas mais eficientes. Por 

                                                 
205 Tradução livre: “Os chamados ‘cartéis de crise’, que visam à redução de sobrecapacidade da indústria, não 
podem ser justificados por crises econômicas e quedas na demanda. Conforme notado acima, uma regra geral 
de uma economia de livre mercado é de que as forças do próprio mercado devem lidar com problemas de 
capacidade desnecessária. Os preços devem guiar a mudança na relação entre oferta e demanda. De fato, 
quando a demanda cai, espera-se que os preços também caiam. Nessas circunstâncias, cabe a cada agente 
decidir por si próprio se, e em qual momento, seu excesso de capacidade se torna economicamente 
insustentável, tomando as medidas adequadas para tanto. 
Com efeito, conforme mencionado pela ECJ, ‘o conceito inerente às determinações sobre concorrência no 
Tratado é que cada agente econômico determine, independentemente, a política comercial a ser adotada no 
mercado comum...’. Vê-se, pois, que espera-se que a concorrência corrija, por si só, problemas de excesso de 
capacidade, trazendo, em um período razoável de tempo, o mercado de volta para o equilíbrio, sem a 
necessidade de coordenação entre os players. 
A concorrência em tempos de crise pode forçar que o agente menos eficiente saia do mercado. Isso é 
resultado do processo competitivo. A Corte Geral tem aceitado que ‘é impossível distinguir concorrência 
normal e concorrência ruinosa. Potencialmente, qualquer competição é ruinosa para o agente menos 
eficiente’. 
No entanto, pode haver situações em que é improvável que problemas de excesso de capacidade sejam 
resolvidos somente pelas forças de mercado em um período razoável de tempo, o que implicaria excesso 
estrutural de capacidade (ao contrário daquele excesso resultado de uma crise cíclica). Conforme já explicado 
no parágrafo 7 deste artigo, excesso de capacidade estrutural existe quando, por um período prolongado, 
todos os agentes de um mercado têm experimentado uma significativa redução em suas taxas de utilização e 
na oferta, acompanhada de substanciais prejuízos, sem que haja qualquer melhoria prevista para lidar com a 
situação no médio prazo. Para que se tenha um problema de excesso de capacidade estrutura, pode não ser 
necessário que todas as empresas tenham registrado prejuízo. No entanto, seria atípico o registro de lucros 
em tais circunstâncias”. 
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fim, a terceira diretriz, de caráter quase meta-antitruste, é garantir a manutenção e 

preservação de empresas saudáveis. 

Percebe-se, portanto, que a Comissão Europeia, apesar de aceitar que, em algumas 

ocasiões, acordos de reestruturação podem beneficiar-se da isenção do art. 101 (3) do 

TFEU, entende que crises não podem servir como justificativa para flexibilização no 

combate a cartéis, sendo certo que os requisitos estabelecidos na norma mencionada são 

muito restritos e demandam elevado padrão de prova.  

 

c) Alemanha 

 

A Alemanha permitiu e estimulou a formação de cartéis para promover o 

surgimento de grandes players nacionais para fazer frente à competição internacional no 

passado e preparar sua economia para as duas guerras mundiais (SCHWALBACH; 

SCHWERKA, 1998). Nesse sentido, segundo Kokkoris e Olivares-Caminal (2010, p. 262), 

“cartels proved to be the backbone of Germany’s industrial development, during and after 

the war”. 206 

Ao longo do século XX, a Alemanha promoveu e incentivou a formação de cartéis 

como forma de estimular o desenvolvimento, sob a justificativa de que tais acordos 

poderiam racionalizar a economia e criar resultados mais eficientes. De fato, a 

racionalidade do antitruste e da política econômica na Alemanha eram completamente 

distintas do quanto observado nos Estados Unidos no final do século XIX e ao longo do 

século XX. 

Acerca do assunto, assim argumenta Feldenkirchen (1992, p. 257): 

With Germany’s economic system changing substantially in the period 
1870-1945, government competition policy influenced absolute as 
well relative concentration in the major industries (i.e., coal mining, 
iron and steel, mechanical engineering, electrical, and chemicals) that 
have determined Germany’s industrial performance up to the 
present. Unlike the American antitrust laws, German government 
never really opposed any restraint of trade or ancillary restraints up 

                                                 
206 Tradução livre: “os cartéis foram a espinha dorsal do desenvolvimento industrial alemão, durante e após a 
guerra”. 
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to 1945, although several phases in the governmental attitude 
towards cartelization can be distinguished. 207 (grifos nossos) 

 

Nesse sentido, Marburg (1964, p. 164) menciona um importante precedente judicial 

de 1897 em que a Suprema Corte alemã, ao decidir um caso envolvendo cartel (Saxon 

Woodpulp Association208), marcou o início de uma série de precedentes judiciais e 

legislações que diferenciariam o antitruste alemão significativamente do antitruste norte-

americano, sobretudo no que tange ao combate aos cartéis: 

The court decided that the cartel agreement did not violate the general 
clause of the Trade Regulation Act, insofar as it was intended to promote 
the interests of society in general, and that the personal liberty of the 
individual was not impaired by the cartel agreement in contravention of 
the act. The reasoning as to the interests of society in general rested on 
the premise that ruinously low prices, as occur in a crisis, adversely affect 

                                                 
207 Tradução livre: “Em razão das mudanças pelas quais o sistema econômico alemão passou no período entre 
1870-1945, a política de defesa da concorrência influenciou concentração nas principais indústrias (carvão, 
ferro e aço, engenharia mecânica, energia e química) que determinam a performance industrial do país até 
hoje. Ao contrário do Direito Concorrencial Americano, o governo alemão nunca se opôs a restrições ao 
comércio até 1945, apesar de ser possível distinguir posicionamentos distintos com relação ao combate a 
cartéis. 
208De acordo com Kokkoris e Caminal (2010, p. 271), trata-se da criação de uma associação de classe por 
produtores de celulose com o intuito de evitar elevada concorrência e estabilizar os preços em um patamar 
razoável. Os autores ainda transcrevem parte da decisão: “When the prices of the products of an industry fall 
to na unreasonably low level and the profitable operation of the industry is thereby endangered or made 
impossible, the resulting crisis is detrimental not only to the individual affected but also to the national 
economy. It is, therefore, in the interest of the society that prices should not fall to an unreasonably low level. 
The legislature has clearly recognized this by enacting protective tariff laws designed to raise the price of 
certain products. It follows that it cannot be generally considered contrary to the public welfare for producers 
of manufacturers to combine with a view to preventing the consequent slump in prices. On the contrary, 
when prices continue to be so low that businessmen are threatened with ruin, combination is not merely a 
legitimate means of self-preservation but also serves the public interest. The formation of syndicates and 
cartels, such as the one here involved, has been suggested in many quarters as a means especially well 
adapted, if reasonably applied to the economy in general, to render a service in the prevention of uneconomic 
and wasteful overproduction, working at lossess, and the catastrophes arising therefrom… Therefore cartel 
contracts can be objected to only from the viewpoint of public interest protected by freedom of trade, where 
they raise objections under the special circumstances of the individual case, particularly where the purpose of 
the cartel is to create monopoly and to exploit the consumers or where monopoly and exploitation of 
consumers actually result from the operation of such cartels”. 
Tradução livre: “Quando os preços dos produtos de uma indústria caem para um nível muito baixo, e a 
operação lucrativa da indústria é comprometida ou impossibilitada, a crise resultante é prejudicial não 
somente para os indivíduos afetados, mas também para toda a economia. É, portanto, de interesse da 
sociedade que os preços não caiam para níveis absurdamente baixos. O Poder Legislativo claramente 
reconheceu tal premissa ao editar tarifas legais de proteção, objetivando aumentar os preços de certos 
produtos. Sendo assim, a colusão entre agentes econômicos, com a intenção de evitar reduções drásticas de 
preços, não pode ser considerada como contrária ao interesse e ao bem-estar público. Do contrário, quando os 
preços continuam a ser tão baixos que empresários são ameaçados de falência, a colusão não é meramente 
uma ferramenta de autopreservação, mas também serve ao interesse público. A formação de sindicatos e 
cartéis, tais como o ora analisado, tem sido sugerida em várias instâncias como um instrumento adequado 
para salvar empresas operando em prejuízos, de forma a evitar seu fechamento e as consequências nefastas 
que lhe acompanham... Portanto, cartéis podem ser combatidos apenas do ponto de vista da liberdade de 
comércio quando, em razões das circunstâncias especiais de cada caso, tais acordos pretendem, por exemplo, 
monopolizar mercados ou explorar consumidores”. 
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both the individual seller and the national economy, and that, therefore, 
cartel agreements designed to prevent such low prices are in the public 
interest. 209 

 

Percebe-se, portanto, a clara percepção de que os cartéis seriam um instrumento 

legítimo para evitar uma redução generalizada de preços advinda, por exemplo, de uma 

crise no país. Uma vez que tal redução poderia levar ao fechamento de empresas, o que 

traria prejuízos significativos para a sociedade, entendeu-se que a celebração de cartéis 

dessa natureza não contrariava o interesse público. Trata-se, efetivamente, da confirmação 

judicial de que cartéis de crise poderiam trazer benefícios para a sociedade. 

Tal política levou a um aumento substancial do número de cartéis no país. A título 

exemplificativo, na década de 1910, por exemplo, havia mais de 600 cartéis aprovados e 

monitorados pelo Estado, permitindo-lhe controlar e organizar a economia de forma 

extensa e profunda. (KOKKORIS; OLIVARES-CAMINAL, 2010, p. 262). 

Ainda segundo os autores, a importância e os possíveis efeitos benéficos dos cartéis 

aprovados pelo Estado foram vistos em mercados de couro no início da Primeira Guerra 

Mundial: em segmentos não cartelizados, os preços dos produtos aumentaram em 

aproximadamente 70%, enquanto os bens vendidos por empresas organizadas em cartel 

sofreram um aumento de apenas 10%: 

In the 1910s, cartels in Germany numbered about six hundred, allowing 
the government to control and regulate economic conditions. Thus the 
German government was able to estimate and control supplies of a 
number of products. The German government even formed compulsory 
cartels. The importance of cartel agreements and the influence of the 
government is illustrated by the fact that during the first months of the 
First World War, the price for upper leather, which was not covered by 
any cartel agreement, rose by 70 per cent, whereas the price for sole 
leather, controlled by a cartel, increased by only 10 per cent. As a result 
of the positive impact that the cartel system had, new cartels were 
organized after the beginning of the war, especially in those industries 
which had been hit the hardest. 210 (KOKKORIS; OLIVARES-
CAMINAL, 2010, p. 262). 

                                                 
209 Tradução livre: “A corte decidiu que o cartel não violava a norma geral do Trade Regulation Act, uma vez 
que pretendia promover interesses da sociedade em geral, e que a não comprometia a liberdade individual 
dos consumidores. A justificativa quanto aos interesses da sociedade como um todo apoiava-se na premissa 
de que preços baixos, característicos de crises, afetam negativamente tanto os vendedores individuais como a 
economia nacional, e que, portanto, cartéis objetivando evitar a redução ruinosa de preços estão de acordo 
com o interesse público”. 
210 Tradução livre: “Na década de 1910, havia aproximadamente 600 cartéis na Alemanha, o que permitia que 
o governo controlasse e regulasse as condições econômicas do país. Dessa forma, o governo alemão era 
capaz de estimar e controlar oferta de vários produtos, chegando a até mesmo formar cartéis obrigatórios. A 
importância dos cartéis e a influência governamental é ilustrada pelo fato de que, durante os primeiros meses 
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Em 1923, foi aprovada a Ordinance Against Abuse of Economic Power, que, apesar 

de não legalizar os cartéis, reconheceu que tais acordos não eram ilícitos per se, sendo 

necessário um acompanhamento por parte do Estado para verificar os possíveis efeitos 

anticompetitivos de tais práticas. Essencialmente, reconhecendo os possíveis benefícios 

dos cartéis, tal legislação determinava que, caso não houvesse efeitos anticompetitivos, a 

prática poderia ser permitida: 

Schwartz adds that the 1923 Ordinance did not condemn cartels and other 
combinations per se but adopted a ‘harmful-effects’ approach in 
preventing only the abuse of economic power. Thus, the legislation 
implicitly confirmed for the first time the right to establish cartels, subject 
to certain limitations resulting in ‘good’ cartels remaining lawful. 211 
(KOKKORIS; OLIVARES-CAMINAL, 2010, p. 264). 

 

Marburg (1964, p. 83) explica que tal legislação determinava, ainda, que eventuais 

punições impostas pelos participantes do cartel poderiam ser aplicadas apenas mediante 

aprovação estatal, o que muitas vezes não ocorria, resultando em uma grande quantidade 

de reclamações por parte de empresas que teriam sofrido as severas consequências 

econômicas de um acordo colusivo – e.g., guerras de preços, boicotes. Contudo, o autor 

aduz que o governo raramente adotava medidas contra os membros do acordo, sendo certo 

que utilizava os cartéis como um instrumento de controle sobre a economia. 

Nesse sentido, ainda que a Ordinance Against Abuse of Economic Power tivesse a 

intenção de controlar a formação de cartéis (e punir aqueles com efeitos anticompetitivos), 

ela teve um impacto relevante no número de acordos colusivos existentes na Alemanha no 

período anterior à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Com efeito, o número de cartéis 

entre 1922 (que já era significativo) e 1926 triplicou, chegando a 3.000 no final do período 

considerado: 

 

 

                                                                                                                                                    
da I Guerra Mundial, os preços de couro, mercado livre de colusão, aumentaram aproximadamente 70%, 
enquanto os preços de solas de couro, mercado controlado por um cartel, aumentaram apenas 10%. Como 
resultado do impacto positivo do sistema de cartéis, novos acordos foram organizados após o início da 
guerra, especialmente nas indústrias mais prejudicadas pelo conflito”. 
211 Tradução livre: “Schwartz comenta, ainda, que a normativa de 1923 não condenou cartéis e outros 
acordos colusivos per se, tendo adotado uma abordagem de efeitos e combatendo apenas o abuso de poder 
econômico. Assim, a legislação implicitamente confirmou, pela primeira vez, o direito de se formar cartéis, 
sujeito a certas limitações que implicavam a legalidade de cartéis ‘bons’”. 
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Gráfico 8 – Número de cartéis na Alemanha 

 
Fonte: Feldenkirchen (1992, p. 258) 

 

Sobre o assunto, assim assevera Feldenkirchen (1992, p. 258): 

Summarizing, it may be noted that there was some anticartel 
legislation in Germany. On the basis of the laws passed in 1923 the 
government could have brought the cartels under control. But the state, 
except in the case of the lignite cartel which was dissolved, never 
exercised the power it was granted over cartels. The main reason was 
that cartels were believed to be a form of economic organization far 
superior to unrestricted competition. At the same time specific 
political and economic situations furthered concentration in the German 
economy. For example, in order to pay Versailles Treaty reparations 
Germany had to increase exports, the type of sales that generally required 
large-scale units. 212 (FELDENKIRCHEN, 1992, p. 260-261, grifos 
nossos) 

 

O gráfico acima ainda mostra uma aguda redução no número de cartéis na 

Alemanha entre 1929 e 1930. Trata-se de efeito da Crise de 1929 e da depressão 

econômica mundial a que se seguiu, que acabou por gerar crescentes críticas contra o 

sistema de cartéis então vigente. No entanto, ao tomar o poder político, o Partido Nacional 

Socialista “salvou” o sistema de cartéis alemão, elencando-o como um dos principais 

                                                 
212 Tradução livre: “Em resumo, pode-se notar que havia algumas normas contrárias aos cartéis na Alemanha. 
Com base nas leis aprovadas em 1923, o governo poderia ter controlado os cartéis. No entanto, com exceção 
do cartel do lignite, que foi extinto, o Estado nunca exercia o poder que lhe foi conferido sobre os cartéis. A 
principal razão para tanto era que acreditava-se que os cartéis consistiam em uma forma de organização 
muito superior à concorrência desenfreada. Ao mesmo tempo, condições políticas e econômicas também 
incentivaram a concentração da economia alemã. A título exemplificativo, para pagar as indenizações 
estabelecidas pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha aumentou exportações, tipo de operações que 
geralmente exigem elevadas economias de escala”. 
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mecanismos econômicos para sustentar a produção no país e sua preparação para o que 

viria a ser a Segunda Guerra Mundial. 

Nesse sentido, em 1933, foi aprovada a Law on Establishment of Compulsory 

Cartels, possibilitando que o governo determinasse a formação compulsória de cartéis para 

promover o crescimento de indústrias consideradas essenciais para a economia e política 

nazista. “The governments’ aim was to establish and maintain prices, to control raw 

material and production, and to promote industries that would later be essential during the 

Second World War”. 213 (KOKKORIS; OLIVARES-CAMINAL, 2010, p. 267) 

Contudo, o governo nazista começou a intervir cada vez mais na economia com o 

intuito de controlar produção e preços, de forma que os cartéis foram sendo dissolvidos em 

favor de uma intervenção estatal mais direta. Segundo Newman (1948, p. 577), “the 

traditional pre-Hitler cartel was to them [governo nazista] far too liberal a form of 

organization; their object was to replace the cartels with more authoritarian bodies based 

on the leadership principle”. 214 

A tabela abaixo mostra a grande penetração dos cartéis na economia alemã em 

setores industriais diversos (de alimentação e vestuário a indústrias de mineração e naval) 

nas primeiras décadas do século XX. Veja-se que, em 1930, toda a produção de vidro 

alemã advinha de empresas cartelizadas. Em outras, como a química, a de metais semi-

acabados, papeleira e a de mineração, a produção dos cartéis respondia, respectivamente, 

por 75%, 80%, 85% e 90% da produção total: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
213 Tradução livre: “O objetivo do governo era estabelecer e manter preços, controlar insumos e produção, e 
promover indústrias que, posteriormente, seriam essenciais durante a II Guerra Mundial”. 
214 Tradução livre: “o cartel tradicional antes da tomada de poder pelo Hitler era considerada pelos nazistas 
uma forma muito liberal de organização; seu objetivo era substituir os cartéis por órgãos mais autoritários, 
baseados no princípio da liderança”. 
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Tabela 4 – Participação dos cartéis em mercados na economia alemã (1905 a 1937) 

Indústria 
Número de cartéis 

Participação dos cartéis na produção total 
(%) 

Porcentagem de capital 
combinado 

1905 1910 1925 1930 1907 1925/1928 1935/1937 1935 
Mineração 19 16 51 72 74 83 95 64 
Pedra, terra 27 40 40 60 N/D N/D N/D N/D 
Ferro e aço 62 68 73 108 N/D N/D N/D N/D 
Metais semi 

acabados 
11 20 17 37 10 31 80 50 

Química 32 48 127 200 N/D 70 75 45 
Papel 6 20 107 66 89 70 85 27 

Maquinário 1 N/D 195 115 2 15 25 46 
Naval e 

automobilística 
1 N/D 9 15 7 11 15 63 

Elétrica 2 3 56 63 9 14 20 53 
Ótica N/D N/D N/D N/D 5 12 15 48 

Produtos de aço N/D N/D 234 167 20 30 75 30 
Produtos de metais N/D N/D 78 36 N/D 15 20 30 

Vidro 10 16 20 40 36 66 100 56 
Couro 7 18 46 38 5 5 10 41 

Madeira 6 20 44 67 N/D N/D N/D 26 
Têxtil 31 53 201 267 N/D 10 15 38 

Vestuário N/D N/D 71 N/D N/D N/D N/D 22 
Alimentação 17 42 170 130 N/D N/D N/D 23 

Total N/D N/D N/D N/D N/A N/A N/A N/A 
Fonte: Feldenkirchen (1992, p. 260) 

 

O final da Segunda Guerra Mundial marcou o início do processo de descartelização 

da Alemanha, coordenado pelos Aliados, que pretendiam restaurar a livre concorrência 

naquele país (aos moldes dos princípios antitruste norte-americanos). Nesse sentido, foi 

aprovada a Lei nº 56/1947, “designed on the basis of American antitrust law. It led to the 

dissolution of almost all cartels and initiated a new thinking of the meaning of competition 

in Germany”. 215 (SCHWALBACH; SCHWERKA, 1998, p. 4) 

Na década de 1950, iniciou-se um processo de negociação para se aprovar uma 

nova legislação antitruste que estabelecesse a ilicitude dos cartéis, o que veio a ocorrer em 

1957, quando foi aprovado o Act Against Restraints of Competition (Kartellgesetz). 

Os primeiros projetos de tal legislação continham provisões determinando a 

ilicitude per se dos cartéis, o que gerou grandes críticas e reprovação por parte da indústria 

alemã, alegando que (i) outras condutas anticompetitivas unilaterais não eram proibidas 

per se, não fazendo sentido tal distinção de tratamento, e (ii) exceções à ilegalidade ampla 

possibilitariam uma organização da economia, proporcionando, em última instância, dentre 

outras finalidades, a manutenção de emprego e o incremento de competitividade, inclusive 

                                                 
215 Tradução livre: “elaborada nos moldes da lei antitruste americana. Ela levou à dissolução de quase todos 
os cartéis, tendo também inaugurado um nova corrente de pensamento acerca do significado do Direito 
Concorrencial alemão”. 
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em meio a crises econômicas. Sobre o assunto, assim ponderam Kokkoris e Olivares-

Caminal (2010, p. 269-270): 

The draft 1957 Kartellgesetz declared cartel agreements null and 
void per se. The per se prohibition of cartels received fierce 
opposition, especially from German ‘heavy’ industry (German trade 
unions and the German association of trade unions also opposed the 
prohibition of cartels). They argued that cartel agreements should not be 
illegal per se when the conduct of trusts and single enterprises was not 
subject to such per se illegality. They also added that a rationalization 
exemption would provide Germany with resource maximization on a 
national level and that a public-good exemption would grant the 
economics minister broad discretion to permit certain cartels in 
order to maintain general levels of employment, protect certain 
industries or strengthen domestic enterprises that compete in the 
international market.  They added that such cartels can sustain the 
economy amidst an economic crisis by maintaining price levels and 
wages. 216 (grifos nossos) 

 

Diante do lobby da indústria alemã, o Kartellgesetz aprovado estabeleceu isenções 

antitruste para determinados tipos de cartel, inclusive os cartéis de crise. Segundo 

Feldenkirchen (1992, p. 262): 

As far as cartel arrangements, i.e., horizontal restraints of competition, 
were concerned, the Act applied the concept of ‘prohibition subject to 
exemption’. Under this concept, cartel arrangements were generally 
prohibited and invalid, but could be authorized if certain requirements 
precisely defined by the law were met. 217 

 

Estudando os tipos e quantidades de cartéis aprovados na Alemanha de acordo com 

tal sistemática, Schwalbach e Schwerk (1998) construíram a seguinte tabela, mostrando 

quantos cartéis de cada tipo foram aprovados entre 1972 e 1996218: 

                                                 
216 Tradução livre: “O projeto do da lei concorrencial de 1957 declarava cartéis acordos nulos per se. Tal 
ilegalidade per se dos cartéis gerou forte oposição, especialmente das indústrias pesadas da Alemanha, bem 
como de associações de classe e sindicatos. Argumentava-se que os cartéis não deveriam ser ilegais per se, 
ao passo que as condutas de trustes e práticas unilaterais de empresas não eram sujeitas ao mesmo 
tratamento. Além disso, alegava-se que uma isenção antitruste para racionalização das indústrias 
proporcionaria uma maximização de recursos em âmbito nacional, além garantir ao governo 
discricionariedade para permitir certos acordos para manter níveis de emprego, proteger determinadas 
indústrias ou fortalecer empresas domésticas para competir no mercado internacional. Por fim, argumentava-
se também que tais cartéis poderiam apoiar a economia em crises econômicas, mediante manutenção de 
níveis de preços e salários”.  
217 Tradução livre: “No que tange aos cartéis, a lei utilizava o conceito de ‘proibição sujeita a isenção’, 
segundo o qual cartéis eram, em geral, proibidos e nulos, mas poderiam ser autorizados caso fossem 
cumpridos certos requisitos legais.” 
218 Não será aqui estudado cada tipo de cartel permitido pela legislação alemã, sendo necessário, para os 
propósitos do presente trabalho, analisar apenas as disposições relacionadas aos cartéis de crise. 
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Tabela 5 – Tipos de cartéis aprovados pelo governo alemão (1972-1996) 
Tipo do cartel 1972 1974 1976 1980 1984 1988 1992 1994 1996 

Cartéis condicionados 42 43 44 43 46 42 42 44 44 
Cartéis de desconto 19 19 14 7 6 5 5 5 6 

Cartéis condicionados e de desconto 17 169 16 14 4 3 3 3 3 
Cartéis de crise 0 0 0 1 2 1 0 0 0 

Carteis de padronização  8 8 6 4 4 2 4 7 8 
Cartéis de racionalização 4 3 5 3 4 3 2 3 2 

Cartéis de racionalização com fixação de preço 16 15 18 21 15 10 6 10 13 
Cartéis de racionalização com termos uniformes de valoração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cartéis de especialização 25 30 26 30 19 18 17 16 23 
Cartéis de especialização com acordos adicionais 23 25 27 30 24 21 17 16 15 

Cartéis de cooperação - 8 24 49 58 76 92 101 108 
Cartéis de aquisição conjunta - - - - - - 1 1 10 

Cartéis de exportação 68 63 58 60 53 41 40 N/D 35 
Cartéis de exportação com efeitos no mercado interno 5 4 5 4 3 1 2 2 2 

Cartéis de importação 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Cartéis ministeriais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 227 234 243 266 238 182 190 208 234 

Fonte: SCHWALBACH, Joachim; SCHWERK, Anja. Stability of German cartels. 1998. p. 5-6. Disponível 
em: <http://www2.wiwi.hu-berlin.de/institute/im/publikdl/98-2.pdf>. Acesso em: 30 out. 2009. 

 

No que tange especificamente aos cartéis de crise indicados na tabela acima, os 

autores argumentam serem eles insignificantes, tendo havido apenas dois que efetivamente 

existiram e foram aprovados pela autoridade concorrencial alemã: 

Crisis cartels, import cartels and minister cartels are numerically 
unimportant as well. The crisis cartel of producers of synthetic chemical 
fiber listed in Table 1 was under examination from 1978 to 1990 and 
came never into existence. Only two crisis cartels, one in the stone and 
clay industry and the other in the metal products industry, are known to 
have come into effect219. (SCHWALBACH; SCHWERK, 1998, p. 7) 

 

Em 1999, apesar da condução de uma ampla reforma legislativa, isenções antitruste 

para determinados tipos de cartéis foram mantidas, inclusive os de crise, regulados pelo 

§6º da norma em comento, transcrita abaixo: 

Section 6 Structural Crisis Cartels 

In the event of a decline in sales due to a lasting change in demand, 
agreements and decisions of undertakings engaged in production, 
manufacturing or processing may be exempted from the prohibition 
under Section 1, provided the agreement or decision is necessary to 
systematically adjust capacity to demand, and the arrangement takes into 

                                                 
219 Disponível em: <http://www.iuscomp.org/gla/statutes/GWB.htm>. Acesso em 01.01.2013.  
Tradução livre: “Cartéis de crise estrutural 
Diante de uma redução nas vendas advinda de uma alteração duradoura na demanda, acordos e decisões de 
agentes econômicos podem ser isentos da proibição tratada na Section1 desta lei, desde que o acordo ou 
decisão seja necessário para ajustar a capacidade à demanda, bem como leve em consideração as condições 
de concorrência no setor afetado”.. 
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account the conditions of competition in the economic sectors concerned. 

220. 

 

Observa-se, pois, que os cartéis de crise eram permitidos desde que restassem 

comprovados os seguintes requisitos: (i) alteração duradoura na demanda, (ii) a 

imprescindibilidade do acordo para ajustar a capacidade produtiva à demanda, e (iii) os 

acordos devem levar em consideração as condições competitivas dos mercados envolvidos. 

Em 2005, foi aprovada a 7th Amendment of the Act against Restraints of 

Competition, que passou a exigir a observância de determinados critérios para a aprovação 

de cartéis de crise. Tais critérios eram semelhantes àqueles previstos pelo art. 101 (3) do 

TFEU, analisados acima e, como tal, extremamente difícil de serem observados na prática. 

Como resultado, poucos cartéis de crise foram aprovados desde então.  

Nesse sentido, conforme sua contribuição à OCDE, o governo alemão mostra-se 

atualmente contrário ao estabelecimento de cartéis de crise como instrumento para buscar a 

recuperação econômica, enaltecendo os benefícios que uma economia de livre mercado e 

competitiva pode ter para a sociedade: 

Especially in times of economic crisis the Bundeskartellamt strongly 
supports competition advocacy as a counterweight to calls for 
government measures to protect certain sectors. In Germany, for 
example, independent experts such as the German Monopolies 
Commission (Monopolkommission), raised their voice to counter 
advocates of sectoral interests to ensure that the beneficial effects of 
competition such as innovation are not forgotten by those responsible for 
overall economic policy measures. 221 (CONTRIBUTION: Germany, 
2011, p. 124) 

                                                 
220Conforme contribuição da Alemanha à OCDE: “The German Act against Restraints of Competition (ARC) 
has traditionally contained a general ban on cartels, providing only for narrowly defined exemptions. Until 
the 7th amendment of the ARC in 2005, one of the possible exemptions from the general prohibition of 
cartels as laid down in Section 1 ARC was a so-called ―structural crisis cartel (Strukturkrisenkartell). The 
underlying rationale was to avoid cutthroat competition in the event of a structural crisis – in which not 
necessarily the most efficient market participants but those with the deepest pockets would survive – and 
enable the affected companies to quickly reduce overcapacities”. (CONTRIBUTIONS: Germany, 2011, p. 
122) 
Tradução livre: “O Act Against Cartels alemão (ARC) tradicionalmente proibia cartéis, estabelecendo apenas 
algumas restritas exceções. Até a sétima reforma do ARC em 2005, uma das possíveis exceções da proibição 
geral era aquela estabelecida pela Seção 1, chamada de cartéis de crise estrutural. A racionalidade por trás de 
tal exceção era evitar concorrência cutthroat em caso de crise estrutural, na qual os players mais eficientes 
não necessariamente sobrevivem, e possibilitavam que as empresas afetadas reduzissem rapidamente seus 
respectivos excessos de capacidade”. 
221 Tradução livre: “Especialmente em tempos de crise econômica, o Bundeskartellamt apoia a advocacia da 
concorrência como resposta às pressões para que o governo proteja determinados setores. Na Alemanha, por 
exemplo, especialistas independentes, tais como a  
Monopolkommission, afastaram interesses setoriais para garantir que os benefícios da concorrência, tais 
como inovação, não sejam esquecidos pelos responsáveis pela elaboração de políticas econômicas”. 
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d) Reino Unido 

 

A contribuição britânica à OCDE deixa claro que períodos de crise não devem 

influenciar o enforcement antitruste e o combate a cartéis. Por outro lado, argumenta-se 

também que o art. 101 (3) do TFEU pode ser aplicado a acordos de reestruturação, nos 

moldes da jurisprudência comunitária acima comentada, ainda que os critérios para sua 

aplicação sejam muito difíceis de serem atendidos. (CONTRIBUTION: United Kingdom, 

2011, p. 124) 

De todo modo, ainda que crises não impliquem tratamento diferenciado, a 

autoridade concorrencial britânica assevera que poderá levar em consideração tais 

situações quando da imposição de multas. Aliás, em Northern Ireland Livestock and 

Auctioneers’ Association222 – precedente envolvendo uma recomendação de prática 

restritiva feita por uma associação no mercado de gado em período de surto de febre 

aftosa, que comprometia a atuação eficiente dos agentes econômicos –, o OFT, apesar de 

ter concluído pela ilegalidade da prática, não impôs multas, parcialmente em razão da 

situação de crise em que se encontrava o mercado. 223 

 

e) Japão 

 

A lei antitruste japonesa (Antimonopoly Act - AMA) foi promulgada após a II 

Guerra Mundial, período em que a economia daquele país encontrava-se arrasada, e 

precisava de relevantes incentivos governamentais para se fortalecer. 

Em 1953, diante da reivindicação de diversos agentes econômicos para que se 

promovesse uma flexibilização das disposições antitruste, aprovou-se uma emenda ao 

AMA, por meio da qual estabeleceu-se um sistema de cartéis de crise e de racionalização 

(Depreesion Cartels e Rationalization Cartels). 

De acordo com o art. 24-3 do AMA, era possível solicitar a aprovação de cartéis de 

crise para a JFTC, que passou a efetivamente aprovar tais acordos colusivos. 

                                                 
222No. CA98/1/2003. 
223THE OFFICE of Fair Tradinng. Competition Act 1998. Decision of Director General of Fair Trading. No. 
CA98/1/2003. Disponível em: 
<http://www.oft.gov.uk/shared_oft/ca98_public_register/decisions/cattle.pdf;jsessionid=BB24CBABA686D
F94E30EB3146149AA9D>. Acesso em: 24 nov. 2012. 
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Cumpre destacar, ainda, que, além da reforma do AMA em 1953, outras leis foram 

aprovadas para garantir isenção antitruste para cartéis de crise em setores econômicos 

específicos. A título exemplificativo, é importante fazer alusão à Law on Temporary 

Measures of Specified Depressed Industries, aprovada em 1978, quando o aumento 

substancial nos preços do petróleo frearam bruscamente o ritmo de recuperação da 

economia japonesa, causando, consequentemente, um sério descasamento entre a oferta e 

demanda. (CONTRIBUTION: Japan, 2011) 

Nesse sentido, para incentivar a redução de excesso de capacidade, o governo 

permitiu a formação de cartéis mediante isenção antitruste concedida pela legislação acima 

mencionada. 

No entanto, a política japonesa de garantir isenção antitruste para os cartéis de crise 

causou mais problemas que soluções, conforme evidenciado em contribuição à OCDE: 

[…] troubles it caused, such as protecting marginal entrepreneurs, 
discouraging efforts of companies to reduce prices, and as a result, 
entailing insufficient management efforts for the provision of good and 
reasonably-priced products and services through the market mechanism 
and harming consumer interests. 224 (CONTRIBUTIONS: Japan, 2011, 
p. 153) 

 

Com efeito, o que havia sido idealizado como medida para fortalecer a indústria 

japonesa, criando grandes e fortes players para guiar a recuperação da economia, 

constituiu um sistema marcado por práticas anticompetitivas extremamente danosas a toda 

sociedade. 

No final dos anos 1980, o Japão, seguindo o crescimento da economia 

internacional, conseguiu finalmente recuperar a sua própria, sendo certo que nenhum cartel 

de crise foi aprovado pela JFTC após 1989. Segundo o próprio governo japonês: 

Moreover, no case of a “Depression Cartel” was approved after 1989 
around the time the Japanese economy turned around thanks to the rapid 
economic expansion of the world economy. One of the reasons behind 
this seemed to be the difficulty of ensuring the effectiveness of the 
depression cartels with the development of a borderless economy. More 
specifically, at that time in Japan, the ratio of imported products rose in 
the manufacturing industries and Japanese companies advanced the 
internationalization of their activities. Consequently, it was thought that 

                                                 
224 Tradução livre: “[...] problemas causados, tais como a proteção de certos empresários, desincentivo de 
esforços das empresas para reduzir custos e, como resultado, tomada de esforços gerenciais insuficientes para 
a oferta de produtos se serviços de boa qualidade a preços razoáveis, prejudicando, em última instância, os 
consumidores”. 
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maintaining the effectiveness of cartels in this situation was impossible 
because cartels formed within Japan would be under competitive 
pressures from overseas and production abroad was out of the subject of 
depression cartels, etc.225 (CONTRIBUTIONS: Japan, 2011, p. 155) 

 

Finalmente, após a realização de um levantamento de todas as exceções à lei 

antitruste concedidas pela JFTC ao longo dos anos, editou-se, em 1999, o Bill for Reducing 

the Exemptions from the AMA, que revogou o sistema de isenção de cartéis de crise no 

Japão, não havendo, atualmente, qualquer previsão específica sobre a matéria na legislação 

nipônica.226 

 

f) Croácia 

 

De acordo com a contribuição da Croácia à OCDE, a legislação antitruste daquele 

país proíbe a formação de cartéis, determinando severas punições para sua prática. No 

entanto, apesar de a contribuição da Croácia mencionar que há algumas exceções à regra 

geral acima indicada, não há um detalhamento acerca de eventual tratamento específico 

dado a cartéis de crise. (CONTRIBUTIONS: Croatia, 2011) 

 

g) Bulgária 

 

Após apresentar uma breve explicação acerca do que se entende por crise 

econômica, a Bulgária deixa claro que não permite a formação de cartéis de crise, sendo 

necessário se aplicar o mesmo racional e ferramental antitruste para tais casos. Com efeito, 

acordos entre concorrentes com o objetivo de lidar com problemas econômicos (na maioria 

                                                 
225 Tradução livre: “Ademais, nenhum caso de ‘cartel de depressão’ foi aprovado após 1989, período em que 
a economia japonesa recuperou-se, graças à rápida expansão da economia mundial. Uma das razões por trás 
disso parece ser a dificuldade de assegurar efetividade dos cartéis de depressão com o desenvolvimento de 
uma economia sem fronteiras. Mais especificamente, à época no Japão, a proporção de produtos importados 
aumentou em indústrias manufatureiras, e as empresas japonesas internacionalizaram suas atividades. 
Consequentemente, pensava-se que a manutenção da efetividade dos cartéis em tal situação era impossível, 
porque os cartéis formados no Japão enfrentariam pressões competitivas estrangeiras.” 
226Ressalta-se que, apesar de haver outras hipóteses que, caso observadas, garantem a isenção antitruste, fato 
é que “the application of those remaining exemptions is indifferent as to whether it is requested under a 
period of economic crisis or not”. (CONTRIBUTIONS: Japan, 2011, 2010, p. 5) 
Traducão livre: “a aplicação das exceções remanescentes é indiferente quanto ao contexto macroeconômico 
vigente”. 
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das vezes relacionados à capacidade excedente da indústria) sequer deveriam ser 

denominados “cartéis de crise”, uma vez que tal denominação poderia levar a crer que tais 

acordos exigem um tratamento diferenciado por parte da autoridade antitruste. 

(CONTRIBUTION: Bulgaria, 2011) 

A racionalidade por trás de tal posicionamento é relativamente simples: quedas na 

demanda e surgimento de excesso de capacidade produtiva, fenômenos característicos de 

uma crise econômica, obedecem aos mesmos mecanismos de mercado em tempos de 

equilíbrio econômico, não havendo, portanto, razão para que o Direito Concorrencial 

confira tratamento diferenciado em condições macroeconomias adversas: 

As we previously showed, the phenomena of fall in demand and 
overcapacity are typical for the markets in depression and, from this 
perspective, they obey to the same market mechanisms as during 
times of market equilibrium. There is no raison for the competition 
law therefore to treat differently prohibited agreements when those 
occur in times of economic downturns. The opposite would be 
tantamount to accept that competition law applies double standards to 
agreements depending on whether they occur when markets go “well” or 
“bad”. 227 (CONTRIBUTIONS: Bulgaria, 2011, p. 97, grifos nossos) 

 

Ainda que não tenha havido qualquer caso semelhante na história do antitruste 

búlgaro, o posicionamento do governo com relação aos cartéis de crise é fundamentado no 

entendimento da Corte Europeia de Justiça acerca dos acordos de reestruturação de 

capacidade, consagrado no precedente Irish Beef, analisado anteriormente. De todo modo, 

a contribuição é bastante clara ao atestar que, em épocas de crise econômica, cartéis serão 

tratados normalmente pela autoridade concorrencial, não havendo, portanto, qualquer tipo 

de afrouxamento no enforcement antitruste. 

 

h) Colômbia 

 

O Direito Concorrencial colombiano foi inaugurado com a promulgação da Lei nº 

155/1959, que estabeleceu disposições normativas proibindo práticas restritivas de 

                                                 
227 Tradução livre: “Conforme mostrado previamente, a queda na demanda e a criação de excesso de 
capacidade são fenômenos típicos de mercados em depressão e, assim, obedecem aos mesmos mecanismos 
de mercado em tempos de equilíbrio. Não há razão para que o Direito Concorrencial trate de forma diferente 
acordos ilegais em épocas de crise. O oposto seria equivalente ao Direito Concorrencial aplicar padrões 
duplos para acordos dependendo da situação dos mercados à época em que eles foram celebrados”.  
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mercado, bem como criou um sistema de notificação prévia de atos de concentração. Com 

a Constituição de 1991, a livre concorrência foi alçada a princípio constitucional, sendo 

necessário, consequentemente, reformar a legislação ordinária de defesa da concorrência, 

razão pela qual se aprovou o Decreto nº 2153/92. (CONTRIBUTIONS: Colombia, 2011) 

Em 2009, a atual lei antitruste nacional (Lei nº 1340) foi aprovada, alterando 

significativamente o quadro normativo e institucional de defesa da concorrência na 

Colômbia. 

No tocante especificamente aos cartéis, referida lei proíbe tais acordos, 

determinando que serão duramente punidos pela autoridade concorrencial. Contudo, a 

mesma legislação estabelece que certos acordos estão imunes ao enforcement antitruste. 

São eles: (i) acordos para desenvolvimento de atividades de Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D); (ii) acordos para estabelecer normas, padrões, medidas não vinculantes que não 

limitem ou vinculem a entrada de novos players no mercado; e (iii) procedimentos, 

métodos, sistemas e utilização de instalações (facilities) comuns. 

Além disso, há também exceções específicas para o setor agrícola, em que a 

intervenção estatal encontra-se isenta do enforcement antitruste. (CONTRIBUTIONS: 

Colombia, 2011, p. 100) 

 

i) Taiwan (Chinese Taipei) 

 

A contribuição da autoridade taiwanesa à OCDE explica que, apesar de, em geral, 

cartéis serem ilícitos de acordo como o Direito Concorrencial de tal país, há casos em que 

tais acordos podem gerar benefícios para a economia, devendo, em tais ocasiões, 

receberem um tratamento diferenciado. (CONTRIBUTIONS: Chinese Taipei, 2011) 

Nesse sentido, segundo o art. 14 do Fair Trade Act, um acordo colusivo não será 

proibido caso se enquadre em alguma das hipóteses listadas abaixo: 

• Acordos de padronização (standard setting) com o objetivo de melhorar a 

qualidade de produtos e serviços, ou aumentar a eficiência, criando benefícios para 

toda a sociedade; 

• Acordos para promoção de pesquisa e desenvolvimento; 
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• Cartéis de especialização, por meio do qual cada player se especializa na produção 

de determinado bem ou serviço, com o objetivo de racionalizar sua atuação no 

mercado; 

• Cartéis de exportação; 

• Cartéis de importação; 

• Acordos para limitar produção, vendas ou preços com o intuito de ajustar a 

demanda, uma vez que em períodos de crise, os preços vigentes encontram-se 

normalmente em patamares muito reduzidos; 

• Dificuldade de manutenção do negócio ou excesso de produção;e 

• Acordos para melhorar eficiência operacional ou incrementar a competitividade de 

pequenas e médias empresas. 

Vê-se, pois, que a legislação taiwanesa permite expressamente a formação de 

cartéis de crise. Tais acordos devem ser aprovados pela autoridade antitruste daquele país 

que, ao se deparar com pedidos de tal natureza, devem avaliar os efeitos positivos (e.g., 

avanço tecnológico, estimativa de variação nos preços dos produtos e serviços, melhorias 

para os consumidores, segurança, saúde pública e questões de proteção ambiental) que 

poderão ser gerados, e compará-los com os potenciais impactos à livre concorrência. 

Somente quando os benefícios superarem os prejuízos causados pela prática é que ela 

poderá ser aprovada. (CONTRIBUTIONS: Chinese Taipei, 2011) 

Os pedidos para aprovação dos cartéis devem ainda ser acompanhados por 

inúmeras informações e provas, sendo certo que a autoridade é muito severa na análise de 

todos os fatores e na concessão de aprovações dessa natureza. Com relação 

especificamente aos cartéis de crise, as informações a serem demonstradas são: 

• Comparativos mensais para os três anos anteriores, demonstrando os custos fixos 

médios, custos variáveis médios e os preços dos produtos para cada empresa; 

• Comparativos mensais para os três anos anteriores, demonstrando capacidade 

produtiva, taxa de utilização de equipamento, valores de produção e vendas, 

valores de importação e exportação e níveis de estoque para cada empresa; 

• Alterações no número de empresas em um mercado relevante nos últimos três anos; 

• Projeções mercadológicas para a o mercado em questão; 
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• Medidas adotadas ou aventadas para endereçar o problema (exceto práticas 

colusivas); 

• Resultados esperados com o cartel; e 

• Outras informações e dados que a Comissão entender necessários. 

Não é difícil inferir que a aprovação de cartéis de crise é extremamente difícil. Com 

efeito, o primeiro pedido de aprovação foi apresentado em 1998, tendo sido rejeitado pela 

Comissão, que assevera, enfim, que a crise de 2007/2008 não teria gerado pedidos 

adicionais de aprovação de cartéis. (CONTRIBUTIONS: Chinese Taipei, 2011) 

 

j)  Grécia 

 

A contribuição da Grécia à OCDE esclarece que acordos de reestruturação de 

capacidade podem ser lícitos do ponto de vista antitruste apenas quando o excesso de 

capacidade for estrutural, e não cíclico – clara influência da prática comunitária quanto ao 

assunto. Para tanto, as seguintes condições devem ser observadas: (i) redução substancial 

da utilização da capacidade instalada da empresa; (ii) redução da oferta; (iii) perdas 

operacionais significativas observadas por todas as partes envolvidas; e (iv) inexistência de 

alterações no ambiente econômico no curto prazo. (CONTRIBUTIONS: Greece, 2011, 

2010, p. 125) 

Em 2008, a autoridade concorrencial grega (a Hellenic Competition Commission – 

HCC) deparou-se com um cartel de crise no mercado de criação de peixes. Tratava-se de 

acordo entre os cinco maiores players nacionais para limitar e controlar conjuntamente as 

vendas e os preços, por um período de seis meses, de uma espécie de peixe (gilthead sea 

bram). 

Em sua decisão, a HCC concluiu que as restrições à concorrência pretendidas eram 

muito severas, e é difícil que o art. 101 (3) do TFEU seja aplicado para legitimar cartéis 

hardcore. Ademais, constatou-se que a situação econômica deteriorada em que se 

encontravam os agentes foi resultado de suas próprias ações. Ainda em tempo, observou-se 

que a real intenção e potencial efeito do acordo era salvaguardar os interesses privados das 

partes envolvidas. 

Ao comentar o caso, Vitzilaiou (2011, p. 4) assevera: 
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Pursuant to the HCC, the independent adaption of undertakings to the 
developing market conditions, even during a financial crisis, is an 
indispensable element of the competitive procedure and, in any case, the 
mere existence of crisis in a given market did not suffice to remove the 
anticompetitive character of an agreement. Taking a rather strict view on 
crisis cartels, the HCC held that even if the parties to an agreement acted 
without immediate intention to restrict competition but in order to 
address the crisis in a particular sector, such reasons are not taken into 
account for the analysis under Art. 101 para. 1 TFEU and Art. 1 para. 1 
C.L. 703/77, since collusive behaviour may impede competition by 
object, even if it also serves other purposes. 228 

 

Vê-se, portanto, que, para a Grécia, crises econômicas não podem ser utilizadas 

como fundamento a justificar uma política mais branda com relação a cartéis, sendo certo 

que o instrumental tradicional deve ser aplicado para acordos de reestruturação em tempos 

de crise ou prosperidade. 

 

k) Irlanda 

 

A contribuição irlandesa à OCDE deixa claro que o entendimento do Tribunal de 

Justiça Europeu em Irish Beef é consistente com o posicionamento da autoridade antitruste, 

que ressalta que, ainda diante de uma crise econômica, os princípios antitruste devem ser 

aplicados de forma consistente. Ademais, assevera que a defesa da concorrência é 

essencial para a recuperação da economia: 

Transparent, open and competitive markets deliver benefits to consumers, 
producers and the wider economy generally. Competition law and policy 
exists to ensure that these benefits (improved efficiency, innovation and 
competitiveness) are not undermined by cartelisation, monopolisation and 
other anticompetitive practices. The realisation of these benefits, 
however, takes time and, when juxtaposed with the very tangible and 
instant impacts of recession, can and does result in calls for a relaxation 
of the implementation of competition policy. […] 

                                                 
228 Tradução livre: “De acordo com a HCC, a adaptação independente de agentes econômicos ao 
desenvolvimento das condições de mercado, mesmo durante uma crise financeira, é um elemento 
indispensável do processo competitivo, e, em qualquer caso, a mera existência de uma crise em determinado 
mercado não é suficiente para afastar o caráter anticompetitivo de um acordo. Adotando uma visão restrita 
quanto aos cartéis de crise, a HCC concluiu que mesmo que as partes de um acordo atuassem sem a intenção 
imediata de restringir a concorrência, mas para lidar com os efeitos de uma crise em determinado setor, tais 
razões não devem ser levadas em consideração para fins do Artigo 101, parágrafo 1 do TFEU, e Artigo 1, 
parágrafo 1, da Lei 703/77, uma vez que comportamentos colusivos podem impedir a concorrência, mesmo 
que sirvam para atingir outros objetivos.” 
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Thus, far from being a contributor to recession, competition policy can be 
one of the solutions for recovery. 229 (CONTRIBUTIONS: Ireland, 
2011, p. 150) 

 

l) Jordânia 

 

A contribuição da Jordânia à OCDE esclarece que a livre concorrência não é um 

objetivo per se, mas um instrumento para se alcançar o interesse público. Nesse sentido: 

Some anti competitive practices, agreements, cartels and decisions are 
permitted in order to achieve specific and clear benefits for the national 
economy such as; improving the competitiveness of the institutions, 
production and distribution systems, or to achieve certain benefits to 
consumers outweigh the effects of limiting competition. Within this 
perspective, the Competition Directorate’s analysis is always based on 
the case situation and the establishment of an economic balance between 
the pros and cons of each exercise separately, if pros were more than the 
cons, the Minister of Industry and Trade may grant the exemption upon 
the recommendation of the Competition Directorate. 230 
(CONTRIBUTIONS: Jordan, 2011, p. 157) 

 

Mais especificamente sobre cartéis de crise, assim se manifestou o país: 

With regard to exceptional circumstances such as economic crisis and 
emergency situations, the Jordanian law states to exempt practices falling 
within the temporary actions established by the Council of Ministers to 
meet these conditions. These proceedings are to be reconsidered within a 
period not exceeding six months from the beginning of the application. 
As a result of this economic crisis, the Jordanian government has taken a 
series of decisions such as stating minimum goods prices and services 
fees, in order to maintain price levels and ensure reasonable profit rates 
for producers and service providers. These decisions will ensure the 

                                                 
229 Tradução livre: “Mercados transparentes, abertos e competitivos trazem benefícios aos consumidores, 
produtores e para a economia em geral. O Direito e política de defesa da concorrência existem para assegurar 
que tais benefícios (eficiência, inovação e competitividade) não sejam comprometidos por cartéis, práticas de 
monopolização e outras condutas anticompetitivas. A efetivação de tais benefícios, contudo, leva tempo, e, 
quando justapostos com os impactos tangíveis e imediatos de uma crise, pode e resulta em pedidos para uma 
flexibilização da política antitruste. [...] 
Portanto, longe de contribuir para a recessão, a política antitruste pode ser uma das soluções para a 
recuperação econômica.” 
230 Tradução livre: “Algumas práticas anticompetitivas, tais como cartéis, são permitidas, desde que 
objetivem alcançar benefícios claros e específicos para a economia nacional, tais como melhoria da 
competitividade das instituições, produção e sistemas de distribuição, ou para gerar benefícios aos 
consumidores que superem os efeitos nocivos à concorrência. Dentro de tal perspectiva, a análise da 
autoridade concorrencial é sempre baseada na situação particular de cada caso e na avaliação de um 
equilíbrio econômico entre os prós e os contras – se os prós forem superiores aos contras, o Ministério da 
Indústria e Comércio pode conceder uma exceção após a recomendação da autoridade concorrencial”. 
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continuity of the exercise of economic activities and maintain the labor of 
the risk of unemployment. 231 (CONTRIBUTIONS: Jordan, 2011, p. 158) 

 

m) Coréia do Sul 

 

De acordo com a legislação antitruste sul-coreana, cartéis são, a priori, ilícitos. 

Contudo, podem vir a ser permitidos caso sejam utilizados como ferramenta para 

consecução de certos objetivos previamente estabelecidos. São eles: (i) racionalização da 

indústria, (ii) pesquisa e desenvolvimento, (iii) recuperação de uma crise, (iv) 

reestruturação da indústria, (v) racionalização de transações, e (vi) promoção da 

competitividade de pequenas e médias empresas. Com efeito, desde 1986 a Korea Fair 

Trade Commission (KFTC) vem operando o Cartel Approval System, por meio do qual a 

autoridade antitruste avalia se os cartéis a ela trazidos cumprem com os requisitos legais 

para serem aprovados. (CONTRIBUTIONS: Korea, 2010, p. 161) 

Com relação aos cartéis de crise, os seguintes requisitos devem ser observados para 

que se tenha a aprovação da KFTC: 

• Redução contínua da demanda para determinados produtos ou serviços por um 

longo período de tempo. A demanda deve ter permanecido abaixo da oferta, sendo 

certo que a situação não será alterada. 

• Os preços devem ter permanecido abaixo dos custos médios de produção por um 

longo período de tempo. 

• Um número substancial de empresas deve ter dificuldade para continuar no 

mercado em razão da crise. 

• As dificuldades acima mencionadas não podem ser endereçadas mediante esforços 

de racionalização da indústria. 

                                                 
231 Tradução livre: “Com relação a circunstâncias excepcionais, tais como uma crise econômica ou situações 
emergenciais, a lei garante isenções a práticas classificadas nas ações temporárias determinadas pelo 
Conselho de Ministros para lidar com tais condições. Tais procedimentos devem ser reconsiderados dentro de 
um período não superior a seis meses. Como resultado desta crise econômica, a Jordânia tem tomado uma 
série de decisões, tais como estabelecer preços mínimos para produtos e serviços com o intuito de manter 
níveis de preços e assegurar lucros razoáveis para os agentes econômicos. Tais decisões assegurarão a 
continuidade das atividades econômicas e manterão o nível de emprego”. 
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No entanto, apesar de prever expressamente a possibilidade de aprovação de cartéis 

de crise, a contribuição da Coréia do Sul assevera que a KFTC nunca permitiu a formação 

de tais acordos. (CONTRIBUTIONS: Korea, 2010, p. 161) 

 

n) Mongólia 

 

A contribuição da Mongólia à OCDE não faz qualquer referência a cartéis de crise. 

Ademais, a pesquisa não encontrou material suficiente para verificar se tal país é favorável 

ou não à flexibilização do combate a cartéis em períodos de crise. (CONTRIBUTIONS: 

Mongolia, 2011, p. 169-171) 

 

o) Noruega 

 

A contribuição norueguesa à OCDE assevera que crises econômicas não podem ser 

utilizadas como justificativa para política antitruste diferenciada ou mais leniente com 

relação ao combate a cartéis. Com efeito, diante da crise de 2007/2008, a Noruega, em 

conjunto com outros países nórdicos, publicaram comunicado declarando seu 

compromisso com os princípios tradicionais do antitruste, enfatizando que o enforcement 

continuaria sendo efetivo: 

There is nothing to suggest that competition in itself has caused or 
contributed to the crisis. On the contrary, academics who have assessed 
other economic crises have pointed to the importance of competition for 
the speedy economic recovery of the state in question. 

The impetus for rationalisation and innovation that comes with the 
discipline of competition is considered to be of great importance. In this 
respect one may also take into account the emphasis the EU Commission 
has placed on the importance of competition and competition codes in 
view of the economic difficulties that the European nations are now faced 
with. 232 (NORDIC COMPETITION AUTHORITIES, 2009,  p. 58) 

 

                                                 
232 Tradução livre: “Nao há nada que sugira que a concorrência, por si só, tenha causado ou contribuído para 
a eclosão da crise. Do contrário, a doutrina que avaliaram outras crises têm indicado a importância da 
concorrência para uma recuperação econômica rápida. 
O ímpeto para racionalização e inovação que advém da concorrência é considerado de grande importância. 
Nesse sentido, pode-s também levar em consideração a ênfase dada pela Comissão Europeia à importância da 
concorrência e leis antitruste à luz das dificuldades econômicas observadas atualmente na Europa.” 
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A Noruega destaca, ainda, que, durante a crise de 1929, a crença na livre 

concorrência no país, tal como ocorreu nos Estados Unidos, perdeu força, sendo certo que 

diversas leis foram editadas para restringir a competição em determinados mercados como 

ferramenta para recuperação econômica. No entanto, tais medidas retardaram o processo 

de recuperação, sendo certo que o enforcement antitruste efetivo é imprescindível em 

períodos de crise: 

Two important lessons can be learned from these experiences. One is that 
suspending competition can actually prolong the crisis. Furthermore, in 
Norway, as mentioned above, several special laws were introduced 
suspending competition and cartelising important industries to counteract 
the severe effects of the great depression. To what extent these measures 
actually prolonged the crisis in Norway remains to be clarified. 
Nevertheless, many of the cartels and a host of agreements restricting 
competition existed (and were registered in the ―Cartel register) until the 
approvals started to be withdrawn in the late 1970s, and the belief in 
competition was again revitalised in Norway. (CONTRIBUTIONS: 
Norway, 2011, p. 175) 

 

p) Peru 

 

A contribuição peruana à OCDE deixa claro que o posicionamento da autoridade 

antitruste daquele país é não flexibilizar o combate a cartéis em situações de crise. 

Ademais, menciona que a política contra cartéis não foi alterada em virtude da crise de 

2007/2008, ressalvando, contudo, que os impactos de tal crise na economia nacional foram 

relativamente modestos. (CONTRIBUTIONS: Peru, 2011, p. 179) 

 

q) Filipinas 

 

De acordo com a contribuição do país à OCDE, as Filipinas não aceitam cartéis de 

crise, possuindo, por sua vez, um sistema de intervenção estatal na economia por meio do 

qual, em períodos de crise ou emergenciais, o Estado pode estabelecer listas de preços a 

serem observadas pelos agentes privados, respeitando-se sempre a necessidade de tais 

agentes recuperarem investimentos feitos no passado. (CONTRIBUTIONS: Philippines, 

2011, p. 181-184).  
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r)  Senegal 

 

Após relatar que diversos países utilizaram cartéis de crise como instrumento de 

combate a crises econômicas ao longo da história, sob o argumento de que tais acordos 

serviriam para reduzir capacidade, aumentar salários e manter o nível de emprego, a 

contribuição de Senegal à OCDE relata que a aplicação das normas de defesa da 

concorrência não deveria ignorar as condições macroeconômicas vigentes, sobretudo no 

que tange ao controle de atos de concentração (o que é feito mediante a aplicação da 

FFD). (CONTRIBUTIONS: Senegal, 2011, p. 185-187)  

Por outro lado, esclarece o governo senegalês que a legislação antitruste do país, 

apesar de contar com determinadas exceções que tornam os cartéis lícitos, não prevê 

expressamente crises como um fator a ser levado em consideração na análise de tais 

acordos colusivos. Ademais, pontua que a melhor doutrina e a experiência internacional 

mostram que os cartéis de crise causam prejuízos significativos à economia. 

(CONTRIBUTIONS: Senegal, 2011, p. 185-187) 

 

s) Rússia 

 

A contribuição da Rússia à OCDE não faz qualquer referência a cartéis de crise. 

Ademais, a pesquisa não encontrou material suficiente para verificar se tal país é favorável 

ou não à flexibilização do combate a cartéis em períodos de crise. (CONTRIBUTIONS: 

Russian Federation, 2011, p. 185-187) 

 

t) Cingapura 

 

A política antitruste na Cingapura não favorece ou permite a criação de cartéis de 

crise. No entanto, importante ressaltar que, reconhecendo os efeitos negativos de uma 

crise, uma reforma legislativa em 2010 introduziu a possibilidade de se pagar multas 
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aplicadas pela autoridade concorrencial em parcelas233. (CONTRIBUTIONS: Singapore, 

2011, p. 201) 

 

u) África do Sul 

 

De acordo com a contribuição sul-africana à OCDE, a política concorrencial de tal 

país é bastante ligada à política industrial, de forma que condutas anticompetitivas ilícitas 

podem ser isentas de punição antitruste se contribuírem para a consecução de um dos 

seguintes objetivos: (i) promoção das exportações, (ii) desenvolvimento de pequenas 

empresas controladas ou detidas por pessoas historicamente prejudicadas, (iii) alteração de 

capacidade produtiva para impedir declínio em um mercado, ou (iv) promover estabilidade 

econômica de indústrias indicadas pelo governo. (CONTRIBUTIONS: South Africa, 2011, 

p. 205). 

Diante de tais considerações, a autoridade assevera que não seria difícil conseguir 

uma isenção antitruste em função de crises econômicas234, ressaltando, contudo, que apenas 

uma isenção foi conferida em situações de crise. (CONTRIBUTIONS: South Africa, 2011, 

p. 206) 

 

 

                                                 
233 Conforme ressaltado pela contribuição do país à OCDE: “As it is not part of Singapore‘s policy to allow 
for the development of crisis cartels, cartel enforcement by the CCS remained robust and in fact increased 
during the financial crisis. Having said that, CCS recognized that the financial crisis would have an effect on 
business‘ cash flow and ability to pay financial penalties imposed against them as a result of CCS‘ finding of 
infringement. As such, legislative amendments were made in 2010 to allow for the payment of financial 
penalties by way of installments in appropriate cases”. (CONTRIBUTIONS: Singapore, 2011, p. 201) 
Tradução livre: “Como faz parte da política do país a permissão de cartéis de crise, o combate aos cartéis 
pela CCS permaneceu robusto e, de fato, aumentou durante a crise financeira. Dito isso, a CCS reconhece 
que a crise financeira afetaria o fluxo de caixa das empresas e sua capacidade de pagar multas impostas por 
infrações antitruste. Dessa forma, emendas legais foram feitas em 2010 para permitir que o pagamento de tais 
multas fosse feito em parcelas em determinados casos”. 
234Com efeito: “Therefore it would not be difficult for firms, in times of economic downturn, to justify an 
exemption from application of the provisions of the Act based on the above grounds. The pertinent 
provisions in this regard are those relating to change in productive capacity to stop decline in an industry or 
those dealing with the economic stability of any industry designated by the Minister.” (CONTRIBUTIONS: 
South Africa, 2011,, 2010, p. 205) 
Tradução livre: “Portanto, não seria difícil para empresas, em tempos de crises econômicas, justificar uma 
exceção da aplicação da lei com base nos fundamentos acima descritos. As disposições pertinentes, nesse 
sentido, são aquelas relacionadas a alterações na capacidade produtiva para evitar o declínio em uma 
indústria, ou aquelas que visam a lidar com a estabilidade econômica de quaisquer indústrias indicadas pelo 
Ministério”. 
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v) Zâmbia 

 

A contribuição da Zâmbia à OCDE não faz qualquer referência a cartéis de crise. 

Ademais, a pesquisa não encontrou material suficiente para verificar se tal país é favorável 

ou não à flexibilização do combate a cartéis em períodos de crise. (CONTRIBUTIONS: 

Zambia, 2011, p. 219-223) 

 

2.3. A pergunta fundamental: deve o antitruste ser flexibilizado em tempos de 

crise? 

 

Com base em todos os argumentos e precedentes analisados, é possível concluir 

que o enforcement e os princípios tradicionais do antitruste não devem ser flexibilizados 

em tempos de crise. 

Primeiramente, a análise da experiência internacional mostra que a aplicação de 

uma política antitruste leniente não auxilia na recuperação de economias imersas em crises. 

Com efeito, os fatos e estudos analisados no caso americano sugerem que o NIRA, ao 

contrário do pretendido, comprometeu a recuperação da economia ao (i) reduzir 

quantidade ofertada, (ii) reduzir os investimentos realizados pelos agentes econômicos, 

(iii) aumentar preços, e (iv) aumentar o desemprego. Parece haver consenso na doutrina 

analisada de que tais efeitos foram bastante significativos, tendo a experiência do governo 

Roosevelt, em última instância, contribuído para o prolongamento da recessão. 

Tais estudos, em conjunto com a declaração de vários governos, atestam que uma 

política antitruste efetiva traz significativos benefícios para a economia e para o 

desenvolvimento, mediante a promoção e defesa de um mercado competitivo, afastando e 

punindo comportamentos abusivos que, em última instância, capturam excedente do 

consumidor. 

É importante considerar também que o Estado possui outros instrumentos de 

política econômica que podem lidar com as crises de forma mais adequada. A título 

exemplificativo, pode-se citar a implementação de uma política fiscal expansionista235, que 

                                                 
235 De acordo com BLANCHARD (2004, pág. 93), “um aumento do déficit por conta do aumento dos gastos 
do governo quando do corte dos impostos é chamado de expansão fiscal”. 
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reduziria os gastos incorridos pelas empresas com tributos, permitindo que elas aloquem 

recursos escassos de forma mais eficiente, o que poderia resultar em realização de 

investimentos na tentativa de acelerar a economia e evitar aumento do desemprego. Da 

mesma forma, o desenho de uma política monetária mais branda pode não somente 

incentivar o consumo da população, como também criar linhas de crédito destinadas a 

pessoas jurídicas, facilitando a obtenção de recursos para financiar projetos e a própria 

atividade empresarial236. 

Por fim, entende-se que a promoção e o desenvolvimento de uma “cultura da 

concorrência” é fundamental para que o enforcement concorrencial seja efetivo. A 

flexibilização da política antitruste em tempos de crise pode, contudo, ir de encontro com 

tal meta. 

Com relação especificamente ao controle de atos de concentração, deve-se ter em 

mente que os critérios da FFD já lidam com a empresa em crise, exigindo inúmeros dados 

para se comprovar tal situação. Ora, apesar de as crises econômicas poderem elevar o 

número de failing companies, a essência da teoria não se altera: a empresa continuará em 

crise em razão de dificuldades financeiras e econômicas que comprometem sua 

permanência no mercado – o que já é tratado pela FFD. Não parece haver razões, portanto, 

que justifiquem a flexibilização de tais critérios – e essa constatação parece ser consenso 

entre diversas autoridades antitruste estrangeiras. 

Além disso, deve-se ponderar que crises são recorrentes no sistema capitalista (não 

se olvidando dos que advogam que se tratam de fenômenos intrínsecos), conforme anotado 

no Capítulo 2. A aplicação leniente de uma política antitruste com relação aos atos de 

concentração pode levar à criação de estruturas de mercado concentradas e ineficientes 

que, após a recuperação da economia, continuarão gerando significativos prejuízos aos 

consumidores e reduzindo o bem-estar social, na medida em que geram estruturas de 

incentivos para a adoção de práticas anticompetitivas. 

Pode-se argumentar, contudo, que o controle de estruturas é apenas uma das formas 

de atuação da política antitruste. Nesse sentido, ainda que o mercado restasse concentrado 

e possivelmente anticompetitivo em razão de uma aplicação da FFD, caberia às 
                                                 
236Há, obviamente, uma série de questões jurídicas e econômicas que necessariamente devem ser levadas em 
consideração, não sendo as sugestões aqui feitas absolutamente simples. A título exemplificativo, deve-se 
mencionar que políticas fiscais e monetárias podem ter impactos relevantes na dívida pública e na inflação, 
podendo gerar estruturas de incentivos tais que levarão a problemas distintos daqueles que se busca 
combater. De todo modo, tais políticas parecem ser uma alternativa mais viável e adequada para endereçar 
crises econômicas do que a flexibilização do enforcement antitruste. 
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autoridades o monitoramento dos comportamentos dos agentes econômicos, punindo 

práticas anticompetitivas mediante a aplicação de elevadas multas e, em última instância, 

de medidas estruturais e de desinvestimento. 

No entanto, deve-se ter em mente que essa solução parece ser substancialmente 

mais custosa para a sociedade. Primeiramente porque, quando da identificação e punição 

do comportamento anticompetitivo, a estrutura de mercado poderá já ter levado à geração 

de prejuízos significativos para os consumidores e toda a economia. Além disso, a 

investigação de condutas anticompetitivas tende a ser morosa e consumir elevados recursos 

por parte da Administração Pública, exigindo, por sua vez, certo padrão de prova para 

resultar em condenações.  

Ainda em tempo, faz-se necessário ter presente a assimetria informacional reinante 

no ambiente econômico, sendo muitas vezes impossível calcular exatamente o dano 

causado por determinada conduta anticompetitiva.237  

Por fim, a aplicação de medidas estruturais e de desinvestimento pode revelar-se 

altamente complexa, sendo por vezes muito difícil que um agente econômico já integrado 

venda partes de sua empresa para cumprir com uma decisão antitruste (sem mencionar o 

fato de que pode não haver interessados em tal aquisição). 

OCDE (2009, p. 38) anota, ainda, que crises econômicas geralmente dificultam a 

entrada em mercados, uma vez que o acesso a crédito pode restar comprometido. Permitir 

uma concentração excessiva mediante aplicação branda da FFD pode, portanto, aumentar 

ainda mais as barreiras à entrada no momento posterior à crise: 

Also, a distressed industry may see one merger after another as failing 
firms combine with each other to avoid bankruptcy. The analysis of each 
concrete merger should therefore take into account the possibility of 
sequential mergers. In other words, when a whole industry is in distress, 
the counterfactual scenario may have to include all expected future 
mergers. The impact of the current merger on competition and consumer 
welfare is much more likely to be negative when other mergers are also 
expected in the near future. Likewise, the adverse impact of a given 
merger is bound to be greater if some competitors leave the market in the 
near future due to their inability to raise credit. 238 

                                                 
237 Nesse sentido, e a título exemplificativo, Connor (2008) indica as dificuldades inerentes ao 
cálculo do efetivo dano causado por cartéis à economia, a despeito da existência de metodologias 
econômicas sofisticadas para tanto. 
238 Tradução livre: “Ainda, em uma economia em dificuldades, podem ocorrer diversas fusões entre as failing 
firms como forma de evitar falência. A análise de cada ato de concentração concreto deve, portanto, levar em 
consideração a possibilidade de ocorrência de operações subsequentes. Em outras palavras, quando toda uma 
indústria está em dificuldades, o cenário contrafactual pode precisar incluir todas as futuras operações de 
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Outro fator relevante, de acordo com a OCDE (2009, p. 42), é a probabilidade de 

ocorrência de erros na aplicação da FFD, sendo que (i) erros do Tipo I (ou falso positivo) 

referem-se a situações em que um ato de concentração com baixo potencial 

anticompetitivo (o que ensejaria sua aprovação) é reprovado, e (ii) erros do Tipo II 

referem-se a situações em que um ato de concentração com elevado potencial 

anticompetitivo (o que ensejaria sua reprovação) é aprovado. Em situações de crise, os dois 

tipos de erros podem ser muito mais graves e prováveis. Com efeito: 

The costs of both types of error may be particularly large when the 
merger under review involves a failing firm operating in the midst of a 
credit crunch. On the one hand, those mergers may give rise to significant 
efficiencies. For example, the merger may prevent the exit of the failing 
firm‘s assets from the market. It may also allow cash-constrained firms to 
continue investing in new products and processes. On the other, the 
merger may weaken the financial position of the acquirer, thus reducing 
its own efficiency.  

Or it may simply be used to consolidate a competitive market in a 
coordinated fashion and at the expense of consumers. For these reasons 
the costs of type I and type II errors may be considerable. 

The likelihood of error when assessing failing firm mergers in a financial 
crisis is also likely to be high. As explained above the pre-merger 
scenario provides little or no guidance about the development of the 
market post merger or even in the absence of the merger. Competition 
agencies need to consider the macroeconomic conditions under which the 
merging parties will operate, need to audit their financial health, etc. 239 
(OCDE, 2009, p. 42) 

 

Ao avaliar possíveis mudanças nos critérios de aplicação da FFD nos Estados 

Unidos, Mcfarland e Nelson (2008, p. 1.716) asseveram que a flexibilização do controle de 

                                                                                                                                                    
concentração esperadas. O impacto do presente ato de concentração à concorrência e ao bem-estar do 
consumidor é bem mais provável de ser negativo quando outras operações são esperadas no futuro próximo. 
Da mesma forma, o impacto negativo de um determinado ato de concentração pode ser maior se alguns 
concorrentes saírem do mercado no futuro próximo em razão de sua impossibilidade de obter crédito”. 
239 Tradução livre: “Os custos dos dois tipos de erro podem ser particularmente elevados quando o ato de 
concentração envolve uma failing firm em meio a uma crise de crédito. De um lado, aquelas operações 
podem gerar eficiências substanciais. Por exemplo, o ato de concentração pode evitar a saída dos ativos da 
failing firm do mercado. Ele pode também permitir que empresas continuem investindo em novos produtos. 
De outro, o ato de concentração pode enfraquecer a posição financeira do adquirente, reduzindo, portanto, 
sua própria eficiência. 
A operação pode servir também simplesmente para tornar um mercado competitivo em um mercado 
coordenado, em detrimento dos consumidores. Por tais razões, os custos dos erros tipo I e II podem ser 
significativos. 
A probabilidade de ocorrência de erros quando da análise de atos de concentração envolvendo failing firms 
em uma crise financeira também é, provavelmente, muito alto. Conforme explicado acima, o cenário antes da 
operação fornece pouco ou nenhum guia acerca do desenvolvimento do mercado em momento posterior à 
operação (ou até mesmo ausente a operação). As autoridades antitruste precisam levar em consideração as 
condições macroeconômicas nas quais as partes do ato de concentração atuam, além de avaliar sua saúde 
financeira, dentre outros aspectos”. 
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estruturas para indústrias que estejam em condições econômicas deterioradas (em razão, 

por exemplo, de uma crise), o que, no limite, levaria à criação de uma declining industry 

defense240, não é recomendável, sobretudo porque tais condições não significam, 

necessariamente, que uma operação não gerará efeitos anticompetitivos ou que resultará 

em eficiências desejadas pela sociedade: 

Those conditions will not always reduce the likelihood of anticompetitive 
effects, however. For example, entry may be less likely in such industry. 
Nor will mergers in such industries necessarily be more likely to result in 
efficiencies. True, mergers may make the exit of capacity more efficient, 
but they may also worsen the incentives to inefficient exit. Therefore, 
there is no reason to give mergers in declining industries special 
treatment under the antitrust laws. 241 (MCFARLAND; NELSON, 2008, 
p. 1.717) 

 

No que tange aos cartéis de crise, viu-se que os principais argumentos a seu favor 

reforçam que são instrumentos aptos a: (i) limitar ou evitar aumento do desemprego; (ii) 

facilitar a racionalização de um setor que padece de excesso de capacidade; (iii) promover 

inovação, permitindo a coordenação e cooperação entre concorrentes; (iv) promover 

melhorias de produtividade; (v) estabilizar preços; (vi) evitar concorrência cut throat, que 

compromete a realização de lucros suficientes para serem revertidos em investimentos; 

                                                 
240 De acordo com os autores: “Another possible change in policy would be to give mergers in declining 
industries special treatment, even if they do not involve failing firms. Some argue that firms in declining 
industries are particularly likely to realize efficiencies from merger, because those industries need to reduce 
their capacity. Thus, they contend that enforcement agencies should be reluctant to block mergers in such 
industries. An extreme version of this argument would be to create a declining industry defense, which would 
allow any firms in declining industries to merge, even if traditional antitrust standards condemned the 
merger. 
In the past, arguments that declining industries should receive special treatment in antitrust have gone beyond 
merger policy to suggest that such industries should even be allowed to form cartels. In the United States, 
during the Great Depression, the National Industry Recovery Act did give depressed industries that right. 
That law was quickly declared unconstitutional. […] The Japanese government also allowed declining 
industries to form cartels under Section 24 of the Antimonopoly Act of 1947. In 1999, however, that 
provision was repealed”. (MCFARLAND; NELSON, 2008, p. 1.716) 
Tradução livre: “Outra possível mudança na política seria conceder um tratamento especial a atos de 
concentração em indústrias em dificuldades, mesmo quando eles não envolvem failing firms. Há quem 
argumente que as empresas em tais situações são capazes de alcançar eficiências a partir de uma operação de 
concentração, uma vez que aquelas indústrias precisam reduzir sua capacidade produtiva. Portanto, afirma-se 
que as autoridades deveriam evitar reprovar atos de concentração nessas situações. Uma versão extrema de 
tal argumento seria a criação de uma declining industry defense, que permitiria que quaisquer empresas em 
indústrias em dificuldade poderiam celebrar operações de concentração, ainda que padrões antitruste 
tradicionais apontem pela necessidade de reprovação. 
241 Tradução livre: “No entanto, tais condições nem sempre reduzirão a probabilidade de ocorrência de 
efeitos anticompetitivos. Por exemplo, a entrada pode ser menos provável em tais indústrias. Além disso, 
atos de concentração não necessariamente implicarão maiores eficiências. É verdade que operações de 
concentração podem tornar a saída de capacidade do mercado mais eficiente, mas elas podem também 
deturpar os incentivos para saídas ineficientes. Portanto, não há razão para conceder tratamento especial a 
atos de concentração em indústrias em crise”. 
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(vii) preservar uma proporção de mercado para empresas selecionadas, incluindo empresas 

nacionais; e (viii) evitar aplicação leniente de todo o Direito Concorrencial. (OCDE, 2011, 

p. 7) 

No entanto, tais argumentos não parecem se sustentar a partir de uma análise mais 

aprofundada. 

Primeiramente, deve-se ter em mente que há outras políticas macroeconômicas 

aptas a limitar ou evitar aumento do desemprego, sendo certo que a flexibilização do 

enforcement antitruste não é a resposta mais adequada ao problema – conforme mostram 

os resultados do NIRA. 

Com relação ao excesso de capacidade, inovação242, melhorias de produtividade e 

estabilização de preços, viu-se acima que um mercado competitivo é tido por alguns como 

a melhor forma de atingir tais objetivos, uma vez que a livre concorrência leva a resultados 

eficientes, traduzidos em melhores e mais opções de produtos e serviços a menores preços.  

Ademais, deve-se ponderar que a obtenção de maiores lucros não implica 

necessariamente a realização de mais investimentos – sobretudo em regime de 

concorrência limitada, em que os agentes econômicos não possuem incentivos para 

melhorar sua atuação de forma a atrair mais consumidores. 

Quanto à preservação de mercado para empresas selecionadas, há diversos 

problemas com tais políticas. Primeiramente, nem sempre o Estado é o órgão mais 

indicado para averiguar qual a empresa mais eficiente no mercado, sobretudo em presença 

de elevada assimetria informacional. Ademais, tal política implicaria necessariamente a 

concessão de vantagens competitivas indevidas para um determinado grupo de agentes 

econômicos, o que pode levantar discussões quanto à violação, por exemplo, de princípios 

constitucionais da igualdade e da livre iniciativa. 

Por fim, o argumento de que a flexibilização do combate a cartéis evita a aplicação 

leniente de todo o Direito Concorrencial não merece prosperar, sobretudo porque o 

combate a cartéis é justamente um dos principais pilares de um ordenamento antitruste 

                                                 
242Deve-se ressaltar que não está se tratando aqui de acordos de cooperação para pesquisa e desenvolvimento 
de novos produtos, comumente designados como joint ventures cooperativas. Trata-se de instrumento 
distinto dos cartéis de crise, uma vez que (i) são tratados no âmbito do controle de estruturas, e (ii) dizem 
respeito, geralmente, a um aspecto específico da atividade econômica, não sendo a eles atribuível a 
manipulação de variáveis concorrencialmente sensíveis do mercado (e.g., preço e clientela). 
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desenvolvido e amadurecido. Sendo assim, tal abordagem pode enfraquecer o compliance 

às normas antitruste. 243 

Cabe ainda realizar um breve exercício argumentativo para demonstrar os perigos e 

impertinência da adoção de uma política de exceção para permitir a formação de cartéis em 

tempos de crise. Considere-se que o ordenamento jurídico permita a celebração de tais 

acordos em períodos de crise econômica, estabelecendo-se, para tanto, que o cartel estipule 

objetivos a serem alcançados em determinado intervalo temporal (e.g., redução de 

capacidade ociosa), durante o qual a autoridade antitruste (ou outro órgão estatal) 

fiscalizará o comportamento dos agentes, que deve se limitar ao estritamente necessário 

para atingir as metas previamente definidas.  

Nesse sentido, pode-se antecipar, primeiramente, que, a elaboração, a análise de 

razoabilidade e de pertinência, e a aprovação das metas e objetivos levantados, traduz-se 

em um processo extremamente complexo e moroso, envolvendo avaliação de inúmeros 

dados macroeconômicos, setoriais e relativos à situação específica das empresas em 

questão – sobretudo se for levado em consideração o fato de que a maioria das autoridades 

antitruste estrangeiras não funcionam como órgãos reguladores, que possuem substancial 

base de dados acerca do setor por eles regulado. Ora, sabe-se que em períodos de crise, a 

atuação estatal deve ser rápida, uma vez que a demora na tomada de decisões pode resultar 

na inviabilidade econômica dos agentes. Sendo assim, a eficácia de tal política poderia ser 

comprometida. 

Além disso, ressaltam-se os elevados custos de monitoramento do cartel por parte 

da autoridade antitruste (ou outro órgão estatal encarregado de tal função). Dessa forma, 

além dos efeitos negativos advindos de um cartel (tal como a restrição da oferta), serão 

alocados recursos públicos destinados ao monitoramento do funcionamento do acordo – 

sem mencionar a possibilidade de captura da autoridade por parte dos agentes privados. 

                                                 
243 Nesse sentido, de acordo com FINGLETON (2009, p. 8), uma aplicação leniente com relação à política de 
combate a cartéis pode gerar problemas em outros mercados que não aqueles regulados pelo acordo em 
questão, implicando crise de compliance com o Direito Concorrencial: "Although the long-term impact of 
such agreements may appear to be less than that of a merger (because they do not alter market structure), 
their effect may be more costly in other ways, such as weakening competitive incentives in those markets and 
undermining compliance with competition law in other markets by sending mixed signals to business as to 
what is permitted and what is prohibited". 
Tradução livre: “Apesar de o impacto de longo prazo de tais acordos parecer menor do que aqueles causados 
por atos de concentração (porque eles não alteram a estrutura do mercado), seus efeitos podem ser mais 
custosos de outras maneiras, tais como enfraquecendo os incentivos concorrenciais naqueles mercados e 
comprometendo o cumprimento da lei antitruste em outros mercados ao enviar sinais distorcidos para 
empresas acerca do que é permitido ou não”. 
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Um terceiro problema, conforme já aventado acima, é a assimetria de informações 

reinante no ambiente econômico, sendo certo que é plenamente possível que os agentes 

participantes do cartel apresentem informações e dados alterados ou mascarados que 

impeçam a correta avaliação do cumprimento das metas e objetivos a serem alcançados. 

Ainda em tempo, a permissão de tais acordos, ainda que não implique a criação de 

uma estrutura de mercado cujo desfazimento é altamente custoso, pode resultar em 

substancial troca de informações concorrencialmente sensíveis entre competidores. Por 

meio de tal mecanismo, as empresas podem passar a se conhecer profundamente, 

compreendendo com detalhes a forma e estratégia de atuação umas das outras. 

Consequentemente, uma vez findo o período de vigência do cartel, é razoável imaginar que 

os players continuarão se comportando de forma colusiva, ainda que inexista um acordo 

formal entre eles 

Nesse sentido, Kovacic, Marshall, Marx e Raiff (2005) utilizam dados do 

denominado “cartel das vitaminas” para avaliar possíveis efeitos negativos advindos de 

colusão tácita após a descoberta e condenação de cartéis por parte de autoridades 

antitruste. Segundo eles: 

. 

We argue that there exist some natural experiments in this regard that are 
commonplace and for which data should be readily available, especially 
to enforcement agencies. Specifically, when the DoJ discovers explicit 
collusion, there is typically a plea period, with the conspirators admitting 
to collusion during that period. In the abstract, the end of the plea 
period marks the end of the conduct (although there can be 
substantial lingering effects on price from explicit collusion). 
Although the explicit collusion has ended, the nature of the 
agreements that existed between the firms for organizing their illegal 
conduct, the processes by which they monitored one another, and the 
mechanisms used to threaten punishment are not forgotten by the 
former conspirators. How they organized their conduct to achieve high 
prices remains well known among them. Thus, these firms should be 
able to use these lessons, at least in part, to sustain tacit collusion 
after the end of the plea period. 244 (KOVACIC; MARSHALL; MARX; 
RAIFF, 2005, p. 2, grifos nossos) 

                                                 
244 Tradução livre: “Nosso argumento é que existem alguns experimentos nesse sentido que são comuns e 
para os quais os dados deveriam estar prontamente disponíveis, especialmente para as autoridades 
responsáveis. Em especial, quando o DoJ toma ciência de um cartel, há tipicamente um plea period, durante 
o qual os membros do cartel admitem a infração. Em resumo, o final do plea period marca o fim da conduta 
(apesar de poder haver prolongamento dos efeitos nos preços). Apesar de a colusão explícita ter terminado, a 
natureza dos acordos existentes entre as empresas, o processo pelo qual elas se monitoram, e os mecanismos 
usados para punir desvios de comportamento não são esquecidos pelos participantes do cartel. A forma pela 
qual eles organizam sua conduta para fixar preços elevados permanece bem conhecida entre eles. Portanto, 
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De fato, após analisar os dados disponíveis e realizar exercícios econométricos para 

verificar a mudança nos preços a partir do plea period, considerando cartéis com um, dois, 

três ou quatro membros, os autores chegam aos resultados indicados no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 9 – Alterações percentuais nos preços com relação aos praticados durante o 
plea period 

 
Fonte: Kovacic, Marshall, Marx e Raiff, 2005, p. 18. 

Tais resultados são interpretados da seguinte forma pelos autores: 

 

Figure 7 shows that prices for two, three, and four-firm cartels increase 
between 48% and 64% during the plea period relative to one month prior 
to the plea period. For products with only one firm involved in the 
conspiracy, the price increases about 30%. In the months after the plea 
periods, for products with one or two conspiring firms, prices remain 
well above their pre-plea levels. For products with one conspirator, 
prices remain close to their plea-period maxima long after the end of the 
plea period and show no signs of decay. For two-firm cartels there is 
slight decay, but prices remain more than 20% above their pre-plea levels 
over three years after the end of the plea period. For three and four-firm 
cartels, prices fall to their pre-plea levels within fifteen months after the 
end of the plea period. It is interesting that prices for three and four-firm 
cartels fall to about 40% below their pre-plea levels within five years 
after the end of the plea period. This may be due to competition from new 

                                                                                                                                                    
essas empresas seriam capazes de utilizar tal aprendizado, ao menos em parte, para sustentar colusão tacita 
após o final do plea period”. 
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entrants whose entry was induced by the high prices during the plea 
period. 

Figure 7 also provides information about the sustainability of cartel prices 
after the end of explicit collusion. One might expect the vitamin 
manufacturers to be under heightened scrutiny from antitrust 
authorities in the period after the end of the plea period, and so one 
might expect especially competitive behavior in that period. However, 
as shown in Figure 7, this does not appear to be the case for products 
with two-firm cartels . The figure shows that prices for products with 
one or two conspirators remain steady from the end of the plea 
period out as far as our data allows. In contrast, the prices for three 
and four-firm cartels decrease rapidly after the end of the plea 
period.245 (KOVACIC, MARSHALL, MARX, RAIFF, 2005, p. 18) 

 

Vê-se, portanto, que os preços praticados no mercado permanecem elevados 

mesmo após o término do acordo expresso entre concorrentes, sendo certo que, quanto o 

menor o número de membros no cartel, mais rápido os preços tendem a cair. No entanto, 

mesmo para o cenário com três ou quatro participantes, o gráfico mostra que demorou 

aproximadamente um ano para que os preços voltassem para o nível em que se 

encontravam um mês antes do plea period (apesar de os autores afirmarem que trata-se de 

uma queda rápida, os consumidores continuam arcando com sobrepreço durante esse 

período – o que pode significar prejuízos relevantes para a sociedade). 

Da mesma forma, ao discorrer sobre diferentes métodos para calcular o prejuízo 

causado por um cartel, Connor (2006, pág. 17) assevera que o método antes-e-depois (the 

before-and-after method) pode apresentar problemas quando se analisam os preços após o 

desfazimento de um cartel, justamente em razão do aprendizado dos participantes durante 

                                                 
245 Tradução livre: “O Gráfico 7 mostra que os preços para cartéis envolvendo duas, três e quatro empresas 
aumentam entre 48% e 64% durante o plea period, se comparados ao período anterior. Para produtos com 
apenas uma empresa envolvida no cartel, os preços aumentam aproximadamente 30%. Nos meses após o 
plea period, para produtos com uma ou duas empresas cartelizadas, os preços permanecem bem acima do 
nível em que se encontravam antes do plea period. Para produtos com apenas uma empresa cartelizada, os 
precos permanecem próximos ao nível máximo do plea period muito tempo após seu término, e não mostram 
tendência de redução. Para cartéis com três e quatro empresas, os preços caem para os níveis em que se 
encontravam antes do plea period dentro de quinze meses após seu término. É interessante observar que os 
preços praticados por cartéis com três e quatro empresas caiam para aproximadamente 40% abaixo do nível 
em que se encontravam antes do plea period dentro de cinco anos após seu término. Isso pode ocorrer em 
razão da concorrência instaurada por novos entrantes, cuja entrada foi incentivada em razão dos altos preços 
praticados durante o plea period. 
O Gráfico 7 também apresenta informações sobre a sustentabilidade dos preços de um cartel após o fim da 
colusão explícita. Poder-se-ia esperar que os produtores de vitaminas estariam sujeitos a alta fiscalização 
antitruste após o término do plea period, e, portanto, que se comportassem de maneira competitiva. No 
entanto, conforme mostra o gráfico, isso não parece ser o caso para produtos em que há cartéis com dois 
participantes: com efeito, o gráfico mostra que os preços de produtos com cartéis envolvendo um ou dois 
membros permanecem constantes após o fim do plea period. De contrário, os preços de produtos com cartéis 
envolvendo três ou quatro empresas caem rapidamente após o fim do plea period”. 
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o acordo: eles podem continuar comportando-se de forma colusiva sem qualquer acordo 

formal, elevando os preços em relação ao nível considerado competitivo: 

A pre-cartel price is often presumed in legal settings to be the competitive 
price.  “Cartel members . . . enjoy no presumption that they already had 
market power before the illegal act was committed” (Hovenkamp 1998, 
p. 660).  However, even if a pre-cartel period was arguably one of 
oligopolistic tacit pricing conduct, the pre-cartel price is still a reasonable 
benchmark so long as the competitive determinants of pricing conduct 
did not change when the cartel was formed.  That is, the before-and-after 
method is free of assumptions about the nature of the industry’s 
noncartel, noncooperative conduct; it may be purely competitive or 
tacitly collusive. Prices during the post-cartel period or during an 
intracartel price war might also serve as reasonable benchmarks. 

However, post-cartel benchmarks may be affected by learning during the 
conspiracy; that is, when a cartel is formed in a competitive industry, its 
members may learn how to price tacitly after the cartel breaks up. If true, 
the overcharge would be understated. If prices fall to short-run marginal 
cost levels during a price war, the overcharge may be overstated. 246 
(CONNOR, 2006, p. 17) 

 

Por fim, cumpre destacar que, ainda que haja inúmeros países que preveem a 

legalidade de cartéis de crise, para que tais acordos sejam considerados lícitos é necessária 

a demonstração de inúmeros requisitos, o que implica reduzido número de casos aceitos 

pelas autoridades cuja experiência se analisou. Pode-se até mesmo afirmar que, na prática, 

tais permissões sequer existem. 

 

3. Resultados encontrados 

 

Os quadros 4, 5 e 6 abaixo sumarizam os principais resultados encontrados a partir 

das análises desenvolvidas acima, tanto no que se refere à FFD, como aos cartéis de crise. 

                                                 
246 Tradução livre: “No entanto, bases de comparação de preços em períodos posteriores ao cartel podem ser 
afetados pelo aprendizado conquistado durante a conspiração; isto é, quando o cartel é formado em uma 
indústria competitiva, seus membros podem aprender como precificar os produtos de forma tácita após o 
desfazimento do cartel. Se isso for verdade, o sobrepreço estaria subestimado. Caso os preços se reduzam 
para um nível próximo ao custo marginal durante uma guerra de preços, o sobrepreço estará superestimado”. 
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Quadro 4 – Resultados encontrados: FFD 

País 
Há previsão 

legal/regulamentar para 
a aplicação da FFD? 

Quais os critérios para aplicação da FFD? 
Há 

aplicação 
da FDD? 

A aplicação da FFD 
deve ser diferenciada 
em tempos de crise 

econômica? 

Estados Unidos Sim 

• A empresa deve ser incapaz de cumprir com suas obrigações 
financeiras no futuro próximo; 

• A empresa deve ser incapaz se reorganizar com sucesso, nos 
termos do Capítulo 11 da Lei de Falências; 

• A empresa fez esforços infrutíferos e de boa-fé para encontrar 
alternativa razoável, que mantivesse seus ativos no mercado 
relevante, representando menor risco à concorrência do que a 
operação sob análise; e 

• Caso inexista a operação, os ativos da empresa sairiam do 
mercado relevante. 

Sim Não 

União Europeia Sim 

• A empresa sairá do mercado caso esta não seja adquirida; 
• Inexistência de alternativa menos danosa à concorrência; e 
• Os ativos da empresa alvo sairão do mercado caso esta venha a 

falir. 

Pode haver Não 

Reino Unido Sim 

• A empresa sairá do mercado caso ela não seja adquirida; 
• Inexistência de alternativas menos danosas à concorrência; e 
• Avaliação do que aconteceria com as vendas da empresa caso 

esta não fosse adquirida e, por consequência, saísse do mercado. 

Sim Não 

Alemanha Não 

• Uma das partes sairia do mercado, caso não fosse adquirida por 
outra empresa; 

• Inexistência de operação alternativa menos danosa à 
concorrência; e 

• Expectativa de que o market share da empresa alvo seria 
absorvido pela empresa adquirente, mesmo ausente a operação. 

Não Não 

Canadá Sim 
• A empresa deve estar realmente falindo e sairá do mercado caso 

não seja adquirida; e 
• Inexistência de alternativas menos danosas à concorrência. 

Sim Não 

Dinamarca Sim • A empresa sairá do mercado em razão de dificuldades 
financeiras, caso não seja adquirida; 

N/D Não 
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• Inexistência de alternativa menos danosa à livre concorrência; e 
• Se não fosse pela aquisição, os ativos da empresa alvo 

certamente sairiam do mercado. 

Japão Sim 
• A empresa sairá do mercado em razão de dificuldades 

financeiras, caso não seja adquirida; e 
• Inexistência de alternativa menos danosa à livre concorrência. 

Sim N/D 

Coréia do Sul Sim 

• A empresa deve ser não viável, nos termos da legislação sul-
coreana; 

• Improbabilidade de que os ativos da empresa permaneçam no 
mercado caso ela não seja adquirida; e 

• Improbabilidade de ocorrência de aquisição menos danosa à 
concorrência. 

N/D Não 

Nova Zelândia Sim 

• Se não fosse pela aquisição anticompetitiva, os ativos do 
negócio sairiam do mercado. Na existência de vários 
interessados pela failing company, a autoridade deve comparar o 
que ocorre na realidade com um cenário hipotético em que a 
aquisição não gera redução substancial da concorrência. 

Sim Não 

Bélgica Não Não há. Pode haver Não 

Chile Sim 

• A empresa sairá do mercado em um futuro próximo caso não 
seja adquirida; 

• Os ativos tangíveis e intangíveis da empresa alvo sairão do 
mercado caso a companhia não seja adquirida; e 

• Inexistência de alternativa menos danosa à concorrência, tendo a 
empresa empreendido esforços infrutíferos na busca de tais 
opções 

N/D Não 

Irlanda Sim 

• Incapacidade de a empresa cumprir com suas obrigações 
financeiras em um futuro próximo; 

• Impossibilidade de reorganização da empresa; 
• Empreendimento de esforços de boa-fé para buscar alternativas 

menos danosas à concorrência para que a empresa se mantenha 
no mercado; e 

• Ausente a aquisição, os ativos da empresa sairiam 
definitivamente do mercado. 

Pode haver Não 

Polônia Não Não há. N/D Não 
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Suíça Não 

• Saída da empresa do mercado se não fosse pela aquisição; 
• O comprador adquiria os ativos da empresa em crise quando esta 

saísse do mercado; e 
• Inexistência de operação alternativa menos danosa à 

concorrência. 

Sim N/D 

Turquia Não 

• Saída da empresa do mercado se não fosse pela aquisição; 
• Inexistência de operação alternativa menos danosa à 

concorrência; 
• Impossibilidade de reorganização ou reestruturação da empresa; 

e 
• Mesmo na ausência da aquisição, o market share da empresa 

seria absorvido pelo adquirente em questão. 

N/D Não 

Israel Não 

• Saída da empresa do mercado se não fosse pela aquisição; 
• Inexistência de operação alternativa menos danosa à 

concorrência; e 
• Em caso de saída da empresa do mercado, seu market share 

seria absorvido pelo adquirente 

N/D N/D 

Rússia Não Não há. Não há. N/D 

África do Sul Sim 

• Falência ou probabilidade de falência da empresa; 
• Possibilidade de os ativos da empresa saírem do mercado; e 
• Possibilidade de o market share da empresa ser absorvido pelo 

adquirente, ainda que a operação não fosse implementada. 

Sim. N/D 

Taiwan Sim 

• Impossibilidade de a empresa cumprir com suas obrigações 
financeiras; 

• Inexistência de alternativa menos danosa à concorrência; e 
• Saída da empresa do mercado caso não seja adquirida. 

N/D N/D 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro 5 – Resultados encontrados: cartéis de crise 
Argumentos favoráveis Argumentos contrários 

Limitar ou evitar aumento do desemprego. 
Experiência internacional mostra os perigos da flexibilização do enforcement 
antitruste. 

Facilitar a racionalização de um setor que padece de excesso de 
capacidade. 

Livre concorrência gera resultados eficientes para o mercado, de forma a 
auxiliar na recuperação econômica. 
Há outras políticas estatais macroeconômicas mais adequadas para lidar com 
situações de crise. 

Promover inovação, permitindo a coordenação e cooperação entre 
concorrentes. 

Comprometimento da formação e desenvolvimento de uma cultura da 
concorrência. 
Obtenção de maiores lucros não implica necessariamente maiores 
investimentos – sobretudo em contexto de concorrência limitada. 

Promover melhorias de produtividade 
Política de reserva de mercado para determinadas empresas gera problemas 
significativos, sobretudo de ordem constitucional. 

Estabilizar preços. 
Combate a cartéis é uma das principais formas de atuação da autoridade 
antitruste. 

Evitar concorrência cut throat, que compromete a realização de lucros 
suficientes para serem revertidos em investimentos. 

Processo complexo e moroso para aprovação de um cartel de crise pode 
implicar ineficácia da política. 
Custos de monitoramento estatal a respeito das metas e objetivos a serem 
alcançados pelo cartel. 

Preservar uma proporção de mercado para empresas selecionadas, 
incluindo empresas nacionais. 

Assimetria de informações pode levar à apresentação de dados e informações 
alterados e/ou mascarados, o que impede a correta avaliação do cumprimento 
dos objetivos e metas previamente definidos. 
Possibilidade de colusão tácita ex post. 

Evitar aplicação leniente de todo o Direito Concorrencial. 
Efeitos negativos em outros mercados. 
Países que permitem a celebração de cartéis de crise raramente utilizam tal 
instrumento na prática. 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro 6 – Resultados encontrados: cartéis de crise (2) 
Países que aceitam Países que não aceitam 

União Europeia (acordos de reestruturação de excesso de capacidade) Estados Unidos 
Alemanha (acordos de reestruturação de excesso de capacidade) Noruega 

Reino Unido (acordos de reestruturação de excesso de capacidade) Japão 
Taiwan Croácia 

Coréia do Sul Bulgária 
Colômbia Noruega 

Grécia (acordos de reestruturação de excesso de capacidade) Peru 
Irlanda (acordos de reestruturação de excesso de capacidade) Senegal 

Jordânia Cingapura 
África do Sul Filipinas 

Fonte: elaboração própria  
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CAPÍTULO 4. APLICAÇÃO DOS RESULTADOS À REALIDADE 

BRASILEIRA 

 

1. O Direito Concorrencial e crises no Brasil – análise da experiência nacional 

 

Analisados os principais argumentos acerca da flexibilização do antitruste em 

tempos de crise, seja no que se refere ao controle de atos de concentração, seja 

especificamente quanto ao combate a cartéis, e sumarizados os resultados encontrados nos 

quadros acima, resta desenvolver a discussão do tema levando-se em consideração a 

realidade normativa e institucional brasileira. 

Esclarece-se desde já que, apesar de a presente análise abranger as disposições 

normativas da Lei nº 12.529/11, o presente estudo analisará a jurisprudência dos órgãos de 

defesa da concorrência apenas sob a vigência da Lei nº 8.884/94. Tal recorte metodológico 

justifica-se por dois motivos: (i) trata-se da primeira lei antitruste efetiva no Brasil, 

conforme visto no Capítulo 1 do presente trabalho. Sendo assim, não faz sentido avaliar a 

experiência e decisões do CADE sob a vigência das Leis nº 4.137/62 e 8.158/91 (ou dos 

diplomas anteriores). Além disso, (ii) a Lei nº 12.529/11 ainda possui pouco tempo de 

vigência, não sendo possível observar um conjunto robusto de decisões proferidas pelo 

CADE sobre o tema. 

Sabendo disso, serão feitos, primeiramente, os quatro questionamentos indicados no 

Capítulo 3 acerca da aplicação da FFD247, com foco, agora, na realidade brasileira. 

Posteriormente, será analisada a experiência nacional com cartéis de crise, avaliando se a 

legislação concorrencial permitiria, em tese, a utilização de tal instrumento, bem como se o 

CADE alguma vez se deparou com um caso em que tal argumento tenha sido levantado. 

Por fim, serão sugeridos caminhos a serem tomados pelas autoridades concorrenciais sobre 

o assunto. 

 

 

                                                 
247 É dizer: (i) há previsão legal/regulamentar para a aplicação da FFD?; (ii) quais os critérios para aplicação 
da FFD; (iii) há aplicação da FDD; e (iv) a aplicação da FFD deve ser diferenciada em tempos de crise 
econômica? 
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1.1. O controle de atos de concentração e crises – a FFD no Brasil 

 

i. Há previsão legal/regulamentar para a aplicação da FFD? 

 

O Capítulo 1 do presente trabalho traçou um breve panorama das principais normas 

relativas ao controle de atos de concentração no Brasil, seja sob a vigência da Lei nº 

8.884/94 ou sob a vigência da Lei nº 12.529/11. No que tange ao primeiro diploma legal, 

sabe-se que o controle de atos de concentração era basicamente definido em seu art. 54, 

abaixo parcialmente transcrito: 

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.  

§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 eqüitativamente 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. 

§ 2º Também poderão ser considerados legítimos os atos previstos neste 
artigo, desde que atendidas pelo menos três das condições previstas 
nos incisos do parágrafo anterior, quando necessários por motivo 
preponderantes da economia nacional e do bem comum, e desde que 
não impliquem prejuízo ao consumidor ou usuário final. 

§ 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). [...] 
(grifos nossos) 
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Apesar de não contar com previsão expressa acerca da FFD, a lei em comento 

possuía previsões abertas o suficientes que permitiriam, em tese, a aplicação da FFD, 

conforme será a seguir demonstrado. 

Primeiramente, cumpre destacar que, como visto no Capítulo 3, o cumprimento dos 

requisitos autorizadores da aplicação da FFD implica a não geração de efeitos 

anticompetitivos decorrentes da operação analisada pela autoridade antitruste. De fato, 

embora resulte em concentração de mercado, as peculiaridades envolvendo a transação são 

tais que não resultam em limitação da livre concorrência, o que estaria em consonância com 

a redação do art. 54 da Lei nº 8.884/94. 

Além disso, percebe-se que o art. 54, §1º de tal lei estabelece que o CADE poderá 

aprovar atos de concentração desde que: (i) tais operações tenham por objetivo aumentar a 

produtividade, melhorar a qualidade de bens ou serviços, ou propiciar a eficiência e o 

desenvolvimento tecnológico ou econômico; (ii) os benefícios decorrentes sejam 

distribuídos equitativamente entre os seus participantes, e os consumidores ou usuários 

finais; (iii) tais operações não impliquem eliminação da concorrência de parte substancial 

do mercado relevante afetado; e (iv) sejam observados os limites estritamente necessários 

para atingir os objetivos visados. 

Por sua vez, o parágrafo segundo da mesma norma aduzia que, quando atendidas 

pelo menos três das condições acima mencionadas, o CADE poderia aprovar atos de 

concentração quando necessários por motivos preponderantes da economia nacional e do 

bem comum, desde que não houvesse prejuízos aos consumidores e usuários finais. 

Percebe-se, pois, que a legislação continha disposições extremamente amplas e 

genéricas, conferindo elevado grau de discricionariedade à análise do CADE. Sobre o 

assunto, assim asseveram Roda e Oliveira (2004, pág. 118): 

O parágrafo 2º do art. 54 introduz a noção genérica de motivos 
preponderantes da economia nacional e do bem comum para justificar 
certa flexibilidade nos quesitos de aprovação de uma operação. Isto 
equivale àquilo que na discussão internacional é chamado de ‘cláusula de 
interesse público’. 

 

No mesmo sentido argumenta Fonseca (1998, pág. 149): 

Prevê a lei, no §2º do art. 54, a possibilidade de se exigir a presença de 
somente três condições dentre as enumeradas nos incisos, quando aqueles 
atos forem julgados necessários segundo o critério do motivo 
preponderante da economia nacional e do bem comum. Esta disposição 
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legal é uma flexibilização ainda maior deixada a critério do CADE, que 
terá o encargo de escolher quais dentre as condições devam prevalecer e, 
ainda, de apreciar a configuração do motivo preponderante relativamente 
à economia nacional e ao bem comum. Aqui terá relevo a consideração do 
princípio decorrente da análise econômica do Direito. 

 

Diante de tais disposições extremamente amplas, uma possível leitura a ser extraída 

dos comandos normativos em questão é que, em caso de empresa com recursos tão 

deteriorados que sua permanência no mercado torna-se comprometida (e até mesmo 

impossibilitada), enfrentando iminente falência caso não seja adquirida, o CADE poderia 

aprovar a operação, uma vez que tal decisão estaria em consonância com o bem comum e o 

interesse nacional – na medida em que pode evitar o fechamento de uma empresa e todas as 

consequências negativas de tal ocorrência, tais como aumento do desemprego e perda de 

investimentos (muitas vezes irrecuperáveis – sunk costs). 

Alternativamente, no advento de uma crise econômica ou financeira severa, caso se 

concluísse que a flexibilização das regras de defesa da concorrência fosse uma ferramenta 

adequada para promover a recuperação da economia nacional, o CADE poderia aprovar 

atos de concentração problemáticos com fundamento no art. 54, §2º, da Lei nº 8.884/94. 

De fato, conforme visto no Capítulo 3, a FFD poderia se ajustar perfeitamente ao 

arranjo normativo e institucional antitruste pátrio inaugurado pela Lei nº 8.884/94, sendo 

necessária apenas a avaliação do caso concreto pela autoridade concorrencial. Aliás, a 

experiência internacional analisada mostra que alguns países que aplicam a FFD não 

contam com previsões legais específicas sobre o tema, mas semelhantes às ora em análise. 

Da mesma forma, o Guia de Análise Econômica de Atos de Concentração 

Horizontal, aprovado pela Portaria Conjunta SEAE/SDE nº 50, de 01 de agosto de 2001, 

não traz qualquer previsão expressa sobre a FFD. Tal documento estabelece um 

procedimento para análise de atos de concentração horizontal248 composto por cinco etapas 

subsequentes, é saber: (i) definição de mercado relevante; (ii) determinação da parcela de 

mercado sob controle das empresas requerentes; (iii) exame da probabilidade de exercício 

                                                 
248 Conforme expressamente estabelecido pelo guia: “O Guia refere-se exclusivamente a atos de concentração 
horizontal, não se aplicando a outros atos ou contratos que tenham enquadramento no caput do art. 54 da Lei 
nº 8.884/94, como, por exemplo: (i) acordos explícitos ou tácitos, entre concorrentes do mesmo mercado, 
referentes a preços, quotas de produção e distribuição, distribuição geográfica de mercado ou à uniformização 
das condições de concorrência; (ii) joint-ventures (que não impliquem a constituição de sociedade sob 
controle comum); (iii) acordos ou contratos de distribuição exclusiva; (iv) restrição territorial ou fixação de 
preços de revenda; (v) outros acordos ou contratos horizontais que não se classifiquem como concentração 
econômica, no sentido da definição apresentada adiante neste Guia”. 
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de poder de mercado; (iv) exame das eficiências econômicas geradas pela operação; e (v) 

avaliação da relação entre custos e benefícios derivados da concentração.  

Uma vez que o presente trabalho não tem por objetivo analisar a fundo as regras e 

procedimentos relativos ao controle de atos de concentração no Brasil, não será 

desenvolvida uma análise aprofundada de tais etapas. No entanto, cumpre tecer algumas 

considerações acerca da avaliação das eficiências, conforme prevista pelo guia em 

comento.  

De acordo com tal documento, caso a operação tenha potencial de prejudicar a 

concorrência no mercado relevante afetado, as autoridades concorrenciais deveriam avaliar 

se as eficiências por ela geradas compensariam os efeitos negativos sobre o bem-estar 

econômico. Em outras palavras, devia-se avaliar o efeito líquido negativo da operação, 

devendo ela ser aprovada quando este é não-negativo (i.e., quando as eficiências fossem 

iguais ou superiores aos custos competitivos do ato analisado). 

O guia estabelece o que se entende por eficiências da seguinte forma: 

São consideradas eficiências econômicas das concentrações os 
incrementos do bem-estar econômico gerados pelo ato e que não podem 
ser gerados de outra forma (eficiências específicas da concentração). Não 
serão consideradas eficiências específicas da concentração aquelas que 
podem ser alcançadas, em um período inferior a 2 (dois) anos, por meio 
de alternativas factíveis, que envolvem menores riscos para a 
concorrência. (SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO 
ECONÔMICO; SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO, 2001, p. 
16) 

 

Vê-se, portanto, que apenas as eficiências específicas da operação devem ser 

levadas em consideração na análise de seus impactos concorrenciais. Tais eficiências 

podem se materializar, segundo o guia, nas formas de (i) ganhos de economias de escala e 

escopo, (ii) introdução de uma tecnologia mais produtiva, (iii) apropriação de 

externalidades positivas, (iv) eliminação de externalidades negativas, e (v) geração de um 

poder compensatório. (SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO; 

SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO, 2001, p. 16-17). 

Novamente, não há qualquer previsão expressa ou obstáculo com relação à 

aplicação da FFD. No entanto, suas disposições podem levar à conclusão de que a FFD 

poderia ser aplicada sob a justificativa de, por exemplo, racionalizar a oferta em setores 

caracterizados por problemas de excesso de capacidade instalada (mencionado 
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expressamente como um exemplo de apropriação de externalidade positiva).249. Da mesma 

forma, em virtude de uma escassez de crédito no mercado financeiro, empresas na 

economia real podem vir a ter dificuldades para operar e enfrentar iminente falência, 

aumentando o desemprego (externalidade negativa). A aprovação de uma operação sob as 

vestes da FFD poderia, portanto, em tese, ser justificada em razão da eliminação de 

externalidades negativas. Mais ainda, a previsão do guia de que as autoridades antitruste 

devem avaliar se as eficiências alegadas podem ser geradas por operações ou instrumentos 

alternativos à concentração de mercado coaduna-se perfeitamente com o requisito da FFD, 

previsto por todos os países que a aplicam, de que as partes devem comprovar o 

empreendimento de esforços infrutíferos na busca de alternativas menos danosas à livre 

concorrência. 

Vê-se, portanto, que o regime da Lei nº 8.884/94 não impedia a aplicação da FFD, 

seja (i) porque o cumprimento dos seus requisitos implica a não geração de efeitos 

anticompetitivos, (ii) em razão das eficiências que a FFD pode gerar para a economia, ou 

(iii) em razão do quanto determinado pelo art. 54, §2º da lei em comento, sendo razoável 

supor que a aplicação da FFD pode estar em consonância com motivos preponderantes da 

economia nacional e do bem comum.  

Nesse sentido, para corroborar tal entendimento, cumpre destacar que o CADE 

chegou a avaliar a aplicação da FFD em alguns casos, como mostra OLIVEIRA JÚNIOR 

(2011, págs. 157 a 162). Com efeito, o autor indica os seguintes precedentes em que a FFD 

foi discutida pelo CADE: 

• Ato de Concentração nº 0044/1995, relativo ao arrendamento, pela Belgo 

Mineira Participações, Indústria e Comércio Ltda., de ativos industriais da 

Mendes Júnior Siderurgia, aprovado sem restrições em 17.12.1997;  

• Ato de Concentração nº 0092/1996, relativo à aquisição da Celite S.A. pela 

INCEPA – Indústria Cerâmica Paraná S.A., aprovada sem restrições em 

15.04.1998;  

                                                 
249 Com efeito: “82. A apropriação de externalidades positivas aumenta a eficiência dos mercados. São 
exemplos de efeitos deste tipo: [...] b) racionalização da oferta em setores caracterizados por problemas de 
excesso de capacidade instalada; [...]” (SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO; 
SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO, 2001, p. 17-18).  
Nesse sentido, cumpre destacar que, apesar de o excesso de capacidade ser um dos aspectos levados em 
consideração pela experiência da Comissão Europeia com cartéis de crise, conforme visto no Capítulo 3, o 
guia ora em análise aplica-se apenas a atos de concentração horizontal, sendo certo que suas disposições não 
se aplicam a acordos colusivos. 



230 
 

 

• Ato de Concentração nº 0084/96, que tratava da aquisição do controle da 

Metal Leve pela COFAP – Companhia Frabricadora de Peças e MAHLE 

Gmbh;  

• Ato de Concentração nº 08012.007374/1997-34, que envolvia contratos de 

compra e venda e de franquia entre a Companhia Cervejaria Brahma, 

Buenos Aires Embotelladora S.A. e a Pepsico, Inc, aprovada sem restrições 

em 30.09.1998; 

• Ato de Concentração nº 08012.005205/1999-68, referente à aquisição de 

100% das ações da Casil Indústria e Comércio S.A. pela São Juliano 

Participações Ltda, aprovada sem restrições em 01.06.2005;  

• Ato de Concentração nº 08012.014340/2007-75, relativo à cessão de direitos 

minerários da massa falida da Mineração Areiense S/A à  Votorantim Metais 

Zinco S.A., aprovada sem restrições em 13.02.2008; e  

• Ato de Concentração nº 08012.000304/1998-81, que consistia na cessão e 

transferência, pela Amadeo Rossi S.A., à Forjas Taurus S.A. de todo o 

acervo industrial relacionado à produção de armas curtas, bem como os 

estoques de matérias-primas, de produtos em processo e de produtos 

prontos. 

O presente estudo conduzirá uma breve análise de cada um desses precedentes para 

averiguar como a FFD foi tratada pelas autoridades concorrenciais brasileiras.250 

Primeiramente, ao notificar o arrendamento dos ativos industriais da MSJ, as partes 

alegaram ao CADE que a empresa passava por situação financeira delicada, sendo certo 

que a operação evitaria seu fechamento e, por consequência, traria benefícios para toda a 
                                                 
250 A análise aqui desenvolvida foi conduzida com base nas versões públicas dos autos dos atos de 
concentração em questão, disponibilizados no sítio eletrônico do CADE: Ato de Concentração nº 0044/1995. 
Disponível em <http://cade.gov.br/Default.aspx?b8798a9e67bc51a37cad7bdf70>. Acesso em 05.01.2013; 
Ato de Concentração nº 0092/1996 – disponível em: 
<http://cade.gov.br/Default.aspx?64c456a263b84da778a977d36c>. Acesso em 05.01.2013; Ato de 
Concentração nº 0084/1996 – disponível em: 
<http://cade.gov.br/Default.aspx?f435c651d147db28f82af752e2>. Acesso em 05.01.2013; Ato de 
Concentração nº 08012.007374/1997-34 – disponível em: 
<http://cade.gov.br/Default.aspx?f435c651d147db28f82af752e2>. Acesso em 05.01.2013; Ato de 
Concentração nº 08012.005205/1999-68 – disponível em: 
<http://cade.gov.br/Default.aspx?f435c651d147db28f82af752e2>. Acesso em 05.01.2013; Ato de 
Concentração nº 08012.014340/2007-75 – disponível em: 
<http://cade.gov.br/Default.aspx?d253a473b369bd56ae60ad8da7>. Acesso em 05.01.2013; e Ato de 
Concentração nº 08012.000304/1998-81 – disponível em: 
<http://cade.gov.br/Default.aspx?f435c651d147db28f82af752e2>. Acesso em 05.01.2013. 
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economia brasileira . Nesse sentido, argumentaram que a aplicação da FFD seria lícita no 

Brasil, e, logo, deveria ser utilizada no caso concreto. Segundo elas: 

Pode-se perceber do exposto que os requisitos exigidos doutrinária e 
jurisprudencialmente para a invocação válida do argumento da ‘empresa 
insolvente’ estão presentes no caso concreto. 

Com efeito, a caracterização da MJS como empresa insolvente, no sentido 
normativo, decorre de uma séria de fatores já explicitados, resultantes de 
um passivo equivalente a três vezes o valor estimado de seus ativos, cujas 
consequências mais tangíveis estão expressas na queda intensa do 
desempenho econômico da empresa. [...] 

Deste grave cenário fazem parte a distribuição de diversos pedidos de 
falência contra a MJS, ora em vias de negociação, bem como a assunção 
contratualmente prevista, pela Belgo-Mineira, de ‘pedidos em carteira 
para fornecimento de produtos acabados, com pagamento antecipado pelo 
cliente, de até 11.000 (onze mil) toneladas métricas, pedidos esses que se 
encontram relacionados no Anexo X ao presente, cliente por cliente, com 
especificação do valor do adiantamento recebido, do tipo e quantidades de 
produtos e dos prazos de entrega (...)’. [...] 

Também puderam ser acompanhadas, através dos meios de comunicação 
de massa, as várias tratativas empreendidas pela MJS no sentido de buscar 
interessados para viabilizar o seu estabelecimento fabril e equacionar a 
sua difícil situação patrimonial e financeira, entre os quais pode-se 
destacar, além da Requerente Belgo-Mineira, a Açominas, um consórcio 
formado entre a Usiminas, Acesita e CSN. [...] 

Ora, é público e notório que as referidas empresas, que não concorrem 
com a MJS , não levaram adiante os seus entendimentos com esta última, 
tendo sido inclusive noticiado, em relação à Usiminas, e a partir de 
declaração de seu presidente, Rinaldo Campos Soares, ao justificar a 
desistência por parte dessa empresa, que as negociações eram ‘de difícil 
viabilização, traduzindo-se em um problema de ordem financeira’. (p. 94 
a 97 dos autos do Ato de Concentração nº 0044/1995) 

 

Ao analisar o caso, a SEAE não somente aceitou a possibilidade de aplicação da 

FFD no Brasil, como também sugeriu a aprovação da operação com base nos argumentos 

apresentados pelas requerentes. Segundo o órgão, a operação era a única alternativa 

possível à época apta a evitar a falência da MJS, razão pela qual, a despeito da 

concentração de mercado gerada, sugeriu a aprovação do ato de concentração sem 

restrições: 

O argumento da empresa insolvente é utilizado tanto pela doutrina 
quanto pela jurisprudência nos casos em que as empresas requerentes 
em um ato de fusão, incorporação ou associação de qualquer tipo, 
demonstram que uma delas está em situação de insolvência e, ainda, 
que a outra detém capacidade econômica e financeira suficiente para 
impedir que os ativos da empresa insolvente deixem o mercado, 
mesmo que da fusão decorra aumento da participação relativa da 
adquirente. 
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Outra justificativa complementar muito utilizada para suportar o 
argumento da ‘empresa insolvente’, consiste em apontar os riscos de uma 
concentração ainda maior do mercado relevante, caso os ativos de tal 
empresa o deixem, com impacto concorrencial altamente negativo. 
[...] 

Apesar do argumento da empresa insolvente privilegiar situações em que 
o ato de concentração ocorra entre a empresa insolvente e outra empresa 
fora do mercado relevante em questão, o que, no caso, equivaleria a dar 
preferência à Açominas, Acesita, CSN ou Usiminas, isto não ocorreu, 
porque as empresas não concorrentes desistiram, não levando adiante as 
negociações. [...] 

A análise da operação de arrendamento e opção de compra da Mendes 
Júnior Siderurgia S.A. pela Belo Mineira Participações mostra, em relação 
ao processo de concorrência, uma significativa elevação no grau de 
concentração nos mercados de fio-máquina, de arames, de vergalhão e de 
aços longos comuns como um todo. 

No entanto, dada a situação de insolvabilidade da Mendes Júnior e a 
busca de interessados não concorrentes para a sua viabilização 
econômico-financeira não ter obtido êxito, a possível efetivação da 
compra da empresa pela Belgo Mineira é a única alternativa que hoje 
se apresenta como capaz de impedir o encerramento de suas 
atividades fabris. 

Assim, sob o ponto de vista econômico, a operação é passível de 
aprovação. (Parecer da SEAE no Ato de Concentração nº 0044/95, p. 20-
21-21, 24-25, grifos nossos) 

 

No entanto, o Conselheiro Relator Renault de Freitas Castro ponderou que nem 

todos os requisitos autorizadores da aplicação da FFD, tal como estipulados pela prática 

norte-americana, estavam presentes no caso em tela. Especificamente, não teria sido 

comprovado que (i) a empresa teria feito esforços mal-sucedidos para viabilizar ofertas 

alternativas para aquisição de seus ativos; e que, (ii) inexistindo a operação, os ativos da 

empresa sairiam o mercado relevante. Segundo ele: 

Num esforço de simplificação, e a título meramente exemplificativo, 
poder-se-ia dizer que, no caso da operação em tela, seriam 
possivelmente atendidos os dois primeiros requisitos, a julgar pelo 
número de pedidos de falência alegadamente existentes contra a MJS 
e pelos fartos indicadores econômico-financeiros apontando a 
insolvência daquela empresa, que incluem a existência de um passivo 
três vezes maior que a estimativa de seus ativos. 

No entanto, os dois últimos requisitos, no meu entender intimamente 
relacionados e de sua importância para que se caracterize a estrita 
observância aos princípios da livre concorrência, dificilmente seriam 
atendidos no presente caso, o que pode ser atribuído ao fato de não 
terem sido observados importantes detalhes formais na fase de seleção de 
pretendentes, dentre outros motivos. Basta mencionar, por exemplo, que, 
atendendo a diligências por mim realizadas, a CSN afirmou que não teve 



233 
 

 

conhecimento da tentativa da MJS de encontrar interessados em parcerias 
com vistas ao equacionamento de sua situação patrimonial, ao passo que a 
Acesita relatou que foi apenas ‘informalmente’ consultada a respeito. 

Assim, considero não aplicável ao caso o argumento da empresa 
insolvente, uma vez que as informações apresentadas são 
insuficientes, principalmente em qualidade, para demonstrar que o 
arrendamento para a Belgo-Mineira foi a única alternativa razoável 
encontrada para manter em funcionamento a planta da MJS. (Voto 
do Conselheiro Relator Renault de Freitas Castro no Ato de Concentração 
nº 0044/95, p. 733-734, grifos nossos) 

 

Com relação à aquisição da Celite pela Incepa, as requerentes argumentaram que a 

operação implicaria tão somente a continuidade de um concorrente no mercado, uma vez 

que a Celite encontrava-se em processo concordatário desde 1996, sendo certo que a 

aquisição geraria eficiências importantes. Sendo assim, solicitaram a aplicação da FFD: 

e) Por fim, mas não menos importante, o fato de que virtualmente não 
se trata de ato de concentração, mas sim de operação que visa 
preservar um concorrente no mercado, posto ter estado a CELITE em 
condição concordatária, desde janeiro de 1996, caminhando para a 
cessação final de suas atividades. 

Por outro lado, a presente operação proporciona eficiências e 
vantagens ao consumidor que podem ser resumidas nos seguintes 
pontos principais: [...] 

Importante igualmente frisar-se que a CELITE, ao considerar-se sua 
condição financeira anterior de concordatária, deixava de cumprir 
com sua função social, em que se acha investida toda empresa moderna, 
ao deixar de recolher impostos e encargos sociais e, assim, lesando o 
fisco, o trabalhador e consequentemente a coletividade. Tal situação, 
tendo atingido grande proporção monetária, punha em dúvida a própria 
existência da empresa, cuja operação com a INCEPA visa-se preservar, 
como acima mencionado. [...] 

O presente caso amolda-se perfeitamente às condições de uma failing 
company. 

Como se sabe, dois requisitos caracterizam a hipótese de failing company: 
(i) que a empresa adquirida esteja em vias de soçobrar, e, (ii) que a 
empresa adquirida não tenha tido outra alternativa razoável senão a venda 
a sua concorrente. [...] 

Verifica-se, pois, que a compra da CELITE pela INCEPA foi a solução 
mais viável e razoável para os negócios da empresa concordatária, 
uma vez que a decretação de sua falência (a outra alternativa real) seria 
muito mais prejudicial, não só ao mercado, como aos consumidores (em 
especial no Nordeste), aos credores, acionistas e a todos os empregados 
dessa empresa (forte impacto social) (p. 34-97 dos autos do Ato de 
Concentração nº 0092/1996, grifos nossos) 
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No entanto, ao rever a operação, o Conselheiro Relator Marcelo Procópio Calliari, 

apesar de aceitar, em tese, a aplicação da FFD no Brasil, concluiu que seus requisitos 

autorizadores, conforme definido pela prática norte-americana, não estavam presentes no 

caso concreto: 

Vale ainda lembrar que o argumento da empresa insolvente é 
reconhecido tanto pela doutrina como pela jurisprudência nos casos 
em que as Requerentes efetivamente demonstram que uma delas está 
em situação de insolvência e, ainda, que a outra detém capacidade 
econômica e financeira para impedir que os ativos da empresa 
insolvente deixem o mercado.  

Pode, também, apoiar este argumento o fato de existirem riscos de 
ocorrer concentração, comparativamente maior no mercado 
relevante caso os ativos da empresa insolvente deixassem o mercado, 
ocasionando impacto concorrencial altamente negativo. 

De acordo com as Guidelines da Federal Trade Commission e do 
Departamento de Justiça norte-americanos, os requisitos básicos para 
aceitação do argumento da empresa insolvente são: 

• Que a empresa alegadamente insolvente não seja capaz de honrar 
seus compromissos financeiros no futuro próximo; 

• Que a empresa não tenha condições de se reorganizar com sucesso 
de acordo com as normas da Lei de Falências norte-americana; 

• Que a empresa tenha feito, de boa fé, esforços mal-sucedidos para 
viabilizar ofertas alternativas razoáveis para a aquisição de seus ativos 
tangíveis e intangíveis;  

• Que, inexistindo o ato de concentração, os ativos da empresa 
deixem o mercado relevante. 

No presente caso, não verifico o atendimento a qualquer desses 
requisitos, transpostos para o contexto brasileiro, principalmente dos 
dois últimos que, no meu entender, estão intimamente relacionados e 
são de suma importância para que se caracterize a estrita observância 
aos princípios da livre concorrência. Estes dificilmente seriam 
atendidos no presente caso, o que pode ser atribuído ao fato de não terem 
sido observados importantes detalhes formais na fase de seleção de 
pretendentes, dentre outros motivos. (Voto do Conselheiro Relator 
Marcelo Procópio Calliari no Ato de Concentração nº 0092/1996, p. 15-
16, grifos nossos) 

 

Da mesma forma, ao avaliar a aquisição do controle da Metal Leve pela COFAP – 

Companhia Frabricadora de Peças e MAHLE Gmbh, a Conselheira Relatora Lucia Helena 

Salgado entendeu, a priori, que a FFD é compatível com “o objetivo de eficiência”, sendo, 

portanto, passível de utilização por parte das autoridades pátrias Contudo, concluiu que, a 

despeito das alegações das requerentes, que os requisitos autorizadores para aplicação da 



235 
 

 

FFD, tal como estabelecidos pela prática norte-americana, não estavam presentes no caso 

concreto: 

Para se aplicar o argumento da failing firm, seria preciso não só que a 
adquirida estivesse em situação pré-falimentar mas também que a 
adquirente seria a única possível. [...] 

Deve-se lembrar que a tese da failing firm é compatível com o objetivo 
de eficiência, porque, na ausência da aquisição, a capacidade utilizada 
e a produção no mercado cairiam. Se a Mahle torna-se uma empresa 
com significativo poder de mercado, de outro lado há eficiências sendo 
produzidas – por exemplo, ganhos de escala – pelo fator de maior 
capacidade produtiva estar sendo utilizada no mercado. De outra 
parte, a posição de mercado da Metal Leve em pistões já era de folgada 
liderança, ou seja, não foi gerada pela operação. [...] 

Os elementos requeridos para se aplicar a tese de acordo com a 
doutrina e prática norte-americana são muito restritivos e não estão 
presentes de forma definitiva no presente contexto. [...] 

Entendo que a tese da firma em situação falimentar como argumento 
contrarrestante da preocupação com a criação ou fortalecimento de uma 
posição dominante em adição à análise das eficiências, aplica-se apenas 
de forma analógica e subsidiária à análise do presente caso. Não há 
elementos suficientes para considerar que a Metal Leve encontrava-se 
em situação pré-falimentar. (Voto da Conselheira Lucia Helena Salgado 
no Ato de Concentração nº 0084/96, p. 33-34, grifos nossos) 

 

Os critérios adotados pelos Estados Unidos para aplicação da FFD serviram 

novamente como base para ponderações do CADE quando da análise dos contratos de 

compra e venda e de franquia celebrados entre a Companhia Cervejaria Brahma, Buenos 

Aires Embotelladora S.A. e a Pepsi Co, Inc., oportunidade em que o Conselheiro Relator 

Arthur Barrionuevo asseverou que, apesar de possível de ser aplicada no Brasil, não ficou 

provada a inexistência de compradores alternativos que implicassem menor risco 

concorrencial. Com efeito: 

Considero razoáveis – dentro do espírito da Lei 8.884/94 – as 
condições impostas na jurisprudência americana, para a análise dos 
efeitos concorrenciais de uma operação envolvendo firmas em estado 
falimentar . A tese da firma falimentar busca estabelecer critérios que 
mostrem – sem qualquer dúvida – que a absorção de uma firma falida por 
um concorrente não provoca danos ao processo competitivo. Neste 
sentido, é uma preocupação equivalente à aquela presente no art. 54 
da Lei 8.884/94, que em seu caput previne ‘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. Portanto, se os critérios aceitos na 
jurisprudência dos Estados Unidos, forem condições necessárias e 
suficientes para descaracterizar os efeitos negativos de uma operação, 
penso que eles podem ser adotados por este E. Colegiado. [...] 
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Todavia, não ficou provada nos autos a condição 3) dos Merger 
Guidelines, qual seja, a inexistência de compradores alternativos viáveis 
para a BAESA. De modo que, não consideradas preenchidas as condições 
necessárias à aprovação da operação apenas pela tese da firma em estado 
falimentar. É claro, entretanto, que a situação financeira da BAESA deve 
ser considerada como um dos elementos para fundamentar a presente 
decisão. (Voto do Conselheiro Arthur Barrionuevo no Ato de 
Concentração nº 08012.007374/1997-34, p. 7-8, grifos nossos) 

 

Ainda em tempo, quando da aquisição de 100% das ações da Casil Indústria e 

Comércio S.A. pela São Juliano Participações Ltda., a SEAE constatou que não teria 

restado comprovado que as requerentes empreenderam esforços infrutíferos para buscar 

alternativas menos danosas à livre concorrência, pelo que a aplicação da FFD mostrou-se 

impossibilitada. Dessa forma, não seria suficiente provar que a empresa alvo da operação 

está passando por dificuldades financeiras: 

Conforme retratado na literatura de defesa da concorrência, tem-se que, 
grosso modo, um ato de concentração não é capaz de criar ou reforçar 
o poder de mercado (ou facilitar o seu exercício) se são preenchidas as 
seguintes condições: 

(a) a firma supostamente em processo falimentar não deve ser capaz de 
saldar suas obrigações financeiras em um futuro próximo; 

(b) a firma supostamente em processo falimentar provavelmente não 
deve permanecer no mercado relevante; e 

(c) esta firma deve ter feito esforços infrutíferos para vender seus 
ativos para terceiros. 

Ainda que as condições (a) e (b) sejam satisfeitas, tem-se que a 
condição (c) não o seria, dado que as requerentes não apresentaram 
nenhuma informação a respeito de outras ofertas e/ou da inexistência 
de outros compradores. De fato, o argumento de failing firm é muito 
mais complexo do que meramente demonstrar a fragilidade da posição 
financeira da empresa que supostamente está em processo falimentar. De 
qualquer modo, o argumento de failing firm não foi explicitamente 
utilizado pelas requerentes. (Parecer da SEAE no Ato de Concentração nº 
08012.005205/99-68, grifos nossos) 

 

Com relação à cessão de direitos minerários da massa falida da Mineração Areiense 

S.A. à Votorantim Metais Zinco S.A, a SEAE asseverou que, por se tratar de operação 

celebrada com agente econômico inoperante, não seria necessário avaliar 

aprofundadamente os aspectos concorrenciais, tendo sugerido a aprovação sem restrições 

do ato de concentração. 

A ProCADE, por sua vez, entendeu que a FFD deveria ser aplicada ao caso em tela, 

uma vez que (i) a empresa alvo da operação encontrava-se em falência, (ii) a adquirente era 
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solvente, e (iii) a aquisição teria ocorrido mediante processo público, franqueado a 

quaisquer interessados. Sendo assim, os requisitos indicados pelo CADE no AC nº 0044/95 

acima indicado (que, como visto, são semelhantes àqueles adotados nos Estados Unidos) 

encontravam-se totalmente preenchidos, razão pela qual a operação deveria ser aprovada 

sem restrições:251 

O caso sob análise, todavia, merece a aprovação deste Conselho, pois 
se enquadra na teoria da ‘failing company’. 

A teoria da ‘Failing Company Defense’ foi desenvolvida no direito norte 
americano com o intuito de evitar que ativos produtivos fossem 
desperdiçados e perdidos. Isto porque, diante de uma situação em que 
uma empresa está falida ou reconhecidamente insolvente, permite-se 
que outra empresa adquire os ativos mesmo que se tenha como 
resultado uma expressiva concentração. Nota-se claramente que a 
referida teoria não visa primordialmente à eficiência, mas sim os 
outros fins, quais sejam, os empregos, os direitos dos acionistas e dos 
credores. 

Desse modo, por meio da alegação da ‘failing company defense’, faz-se 
possível, sob uma análise de ponderação, admitir-se uma operação que, à 
primeira vista, não seria admissível dentro dos padrões normais que 
guiam as análises de concentrações. [...] 

Cotejando-se os requisitos acima declinados com a situação do caso em 
apreço, pode-se constatar o total preenchimento. A empresa está falida, a 
adquirente é manifestamente solvente e o processo de venda se deu por 
meio de certame público, franqueado a qualquer interessado. (Parecer da 
ProCADE no Ato de Concentração nº 08012.014340/2007-75, p. 6-7, 
grifos nossos) 

 

Com base em tais sugestões, o Conselheiro Relator Luis Fernando Rigato 

Vasconcellos, atentando-se para as características e peculiaridades do caso, que indicavam 

a baixa probabilidade de ocorrência de efeitos anticompetitivos, e identificando o 

cumprimento dos requisitos da FFD, votou pela aprovação da operação sem restrições, 

sendo acompanhado, por unanimidade, pelo Plenário do CADE: 

Considerando essas informações (baixas barreiras à entrada, rivalidade, 
possibilidade de importação e poder de barganha das siderúrgicas), 
somado ao fato de se tratar de aquisição de direitos minerários de 
uma empresa em fase de liquidação judicial (teoria da failing firm 
company), e, em especial, no qual houve leilão judicial com proposta 
apenas da VMZ [Votorantim Metais Zinco S.A.], há de se considerar que 
é desnecessária a solicitação de maiores informações acerca do mercado, 

                                                 
251 Cumpre destacar, contudo, que a aplicação da FFD não foi a única razão para aprovação da operação. Com 
efeito, conforme se constata a partir da leitura do voto do Conselheiro Relator Luis Fernando Rigato 
Vasconcelos, outros fatores determinantes foram levados em consideração na tomada de decisão do CADE, 
tais como (i) baixas barreiras à entrada, (ii) efetiva rivalidade, (iii) possibilidade de importação e (iv) alto 
poder de barganha da siderúrgicas. 
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de modo que a operação deve ser aprovada sem restrições. (Voto do 
Conselheiro Relator Luis Fernando Rigato Vasconcellos no Ato de 
Concentração nº 08012.014340/2007-75, p. 6, grifos nossos) 

 

Por fim, ao rever a cessão e transferência, pela Amadeo Rossi S.A., à Forja Taurus 

S.A., do acervo industrial relacionado à produção de armas curtas, a ProCADE ratificou seu 

entendimento acerca da possibilidade de aplicação da FFD no Brasil, tal como expresso em 

seu parecer acima mencionado, chegando à conclusão, contudo, que os requisitos 

autorizadores não estavam presentes no caso concreto: 

Por outro lado, o argumento de que a operação apenas se concretizou 
porque a Rossi atravessava sérias crises financeiras, numa tentativa 
de se aplicar a teoria da failing company defense ao caso, não merece 
prevalecer neste momento. 

Conforme já elucidado em manifestação do Procurador-Geral do CADE, 
Arthur Badin, nos autos do Ato de Concentração nº 08012.014340/2007-
75: [...] 

Como se observa, não há nos autos elementos que comprovem a 
existência dos requisitos exigidos para a aplicação da failing company 
defense. Os demonstrativos contábeis da Rossi não conduzem à 
conclusão do estado falimentar da empresa, nem há comprovação de 
que os ativos da Rossi inevitavelmente sairiam do mercado, caso não 
houvesse o ato de concentração. A propósito, convém salientar que a 
Rossi continua explorando a atividade econômica, embora não mais atue 
no mercado de armas curtas. (Parecer da ProCADE no Ato de 
Concentração nº 08012.000304/1998-81, p. 739-740, grifos nossos) 

 

Outros dois casos mais recentes podem ser adicionados à lista indicada por 

OLIVEIRA JÚNIOR (2011): (i) Ato de Concentração nº 08012.04423/2009-18, relativo à 

incorporação das ações de emissão da Sadia S.A. pela Perdigão S.A, aprovado com 

restrições em 13.07.2011; e (ii) Ato de Concentração nº 08012.007520/2009-62, relativo à 

intenção de locação de ativos da Amadeu Rossi S.A. e parte de propriedade de imóvel da 

Metal Craft Metalúrgica Ltda. pela Companhia Brasileira de Cartuchos, aprovado sem 

restrições em 25.01.2012. 

Quando da análise da primeira operação acima indicada, o Conselheiro Relator 

Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo, ao votar pela reprovação da operação , assim afastou a 

aplicação da FFD: 

1012. Cabe ressaltar, desde logo, que a aprovação de operações com 
base em argumentos de falência de uma das firmas fusionadas, 
especialmente quando a fusão tem a potencialidade de gerar danos 
anticompetitivos, deve ser vista com extrema cautela. 
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1013. De início, é bastante evidente que o relaxamento da legislação 
antitruste é claramente inadequado como instrumento de assistência 
a firmas em dificuldades financeiras. Ao mesmo tempo em que 
existem inúmeros instrumentos legais e econômicos voltados a esse 
fim específico (desde empréstimos e capitalizações diversas até a 
aplicação jurídica de recuperação judicial e venda de ativos a firmas 
sem potencialidade de danos concorrenciais), políticas de 
condescendência por parte da autoridade antitruste para com firmas 
em déficit incentivam e premiam empresas ineficientes ou que 
operam erroneamente, e penalizam aquelas firmas que atuam em 
acordo com as normas legais e de mercado, e que foram capazes de se 
manter operantes e eficientes por si sós. Trata-se de uma subversão 
direta das principais metas defendidas pela legislação de defesa da 
concorrência. 

1014. Assim, a teoria da failing firm , capaz de justificar a aprovação 
de um ato de concentração, só deve se aplicar naqueles casos raros e 
restritos nos quais ficar indubitavelmente comprovado que, ao final, a 
não ocorrência daquela fusão específica trará consequências piores 
aos consumidores do que a sua ocorrência. Nesse âmbito, deve-se 
comprovar a existência dos seguintes requisitos: 

(i) A firma insolvente deve ser efetivamente incapaz de cumprir com as 
suas obrigações financeiras; 

(ii) A firma deve ser incapaz de se reorganizar por meio de falência ou 
recuperação de empresa; 

(iii) a firma deve empreender esforços de boa-fé para encontrar 
compradores que representem menos riscos antitruste; e 

(iv) Deve-se comprovar que, no caso de não ocorrência da fusão 
notificada, os ativos da firma sairão do mercado, prejudicando os 
consumidores. 

1015. As circunstâncias deste caso demonstram, de modo muito claro, que 
a presente operação não se enquadra em nenhum desses requisitos, sendo 
absolutamente inaplicável a failing firm defense. (Voto do Conselheiro 
Relator Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo no Ato de Concentração nº 
08012.04423/2009-18, grifos nossos) 

 

Percebe-se que o voto em comento não afasta completamente a possibilidade de 

aplicação da FFD no Brasil. Do contrário, o Conselheiro Relator chega a sugerir a 

aplicação dos critérios estabelecidos pelo direito norte-americano, que, segundo ele, não 

estavam presentes no caso em tela. 

Ao avaliar a segunda operação em comento, o mesmo Conselheiro Relator Carlos 

Ragazzo entendeu que, apesar de os requisitos autorizadores da aplicação da FFD e da FDD 

não estarem presentes, o mercado relevante em questão encontrava-se em declínio, razão 

pela qual a operação deveria ser aprovada: 

65. Como já visto, a situação da Rossi e de sua divisão de espoletaria 
não se enquadra nos requisitos da failing division. Por outro lado, 
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considero que o ponto chave dessa análise reside no fato de que o 
mercado de espoletas Berdan dá sinais claros de que esteja mesmo em 
declínio, o que ensejou a necessidade de uma análise dessa situação tão 
particular em maiores detalhes. Diferentemente da teoria de failing firm, 
em que o risco de saída do mercado é uma situação particular daquele 
agente econômico específico, em mercados em declínio o risco de saída é 
inerente ao mercado como um todo e, por isso, os argumentos utilizados 
na failing firm defense – FFD não são suficientes para a análise de 
indústrias em declínio. 

66. Mercados em declínio se diferenciam de mercados que apresentam 
retrações sazonais, e é preciso que isso fique claro. Mercados em declínio 
são aqueles em que a retração da demanda é constante e a reversão dessa 
tendência é improvável, decorrente da introdução de novas tecnologias, 
mudança no comportamento do consumidor, ou quaisquer alterações na 
demanda de caráter perene. Mercados que apresentam retrações sazonais, 
com possibilidade de recuperação, não devem ser enquadrados nesse tipo 
de argumentação, pois os resultados, no longo prazo, podem ser deletérios 
ao ambiente competitivo em caso de recuperação da demanda. [...] 

80.  Ao estabelecer uma política mais flexível para mercados que se 
encontram em situação de declínio, a autoridade estará permitindo uma 
melhor racionalização dos ativos e da produção naquele mercado. Essa 
racionalização pode ser materializada por meio da utilização dos ativos 
mais eficientes de ambas as requerentes, adequação de métodos 
produtivos, e outras adaptações que só seriam alcançadas por meio da 
operação. Em síntese, indústrias em declínio, e, consequentemente, com 
capacidades ociosas crescentes, permitem ajustes mais amplos do que em 
mercados estagnados ou com demanda crescente, pelo simples fato de 
que, nesses últimos, não há a possibilidade de, ao menos no curto prazo, 
abrir mão de ativos produtivos em favor de uma maior eficiência. (Voto 
do Conselheiro Relator Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo no Ato de 
Concentração nº 08012.007520/2009-62, grifos nossos) 

 

Percebe-se que o caso em questão foi aprovado porque, apesar de, a priori, reforçar 

posição dominante de uma das empresas envolvidas, o mercado encontrava-se em declínio. 

Tal declínio, contudo, não era advindo de uma crise financeira ou econômica – objeto de 

estudo do presente trabalho –, mas decorrente de mudanças estruturais na dinâmica 

concorrencial e da demanda que, em última instância, levaram à conclusão de inexistência 

de efeitos anticompetitivos. 252 

Percebe-se, portanto, que o CADE já se pronunciou ratificando o entendimento de 

que a FFD pode ser aplicada no Brasil, seja porque não implica a geração de efeitos 

                                                 
252 Deve-se ponderar que um dos aspectos indicados pelo Conselheiro Ragazzo como efeitos de um mercado 
em declínio foi o excesso de capacidade. Conforme visto, o fundamento que justifica, na experiência 
europeia, a permissão de cartéis de crise, é justamente a existência de capacidade estrutural excedente, sendo 
certo que a Comissão Europeia já firmou entendimento no sentido de que, observadas algumas condições, 
acordos para reestruturação de capacidade produtiva (que podem ser entendidos como verdadeiros cartéis de 
crise) podem ser permitidos. No entanto, tal fato não permite inferir que o Conselheiro Ragazzo tenha feito 
qualquer referência a cartéis de crise e sua permissão pelo Direito Concorrencial pátrio. 
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anticompetitivos, seja em razão das eficiências geradas. Ou seja, independentemente da 

previsão genérica relativa a motivos preponderantes da economia nacional e do bem 

comum. 

Com relação à Lei nº 12.529/11, tem-que o controle de atos de concentração é 

previsto principalmente nos dispositivos abaixo transcritos: 

 

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). [...] 

§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. (grifos nossos) 

 

Com efeito, mesmo que a nova lei não tenha previsto norma equivalente ao art. 54, 

§2º, da Lei nº 8.884/94, determina, em seu art. 88, §6º, que os atos de concentração poderão 

ser autorizados caso sejam observados os limites estritamente necessários para atingir os 

seguintes objetivos: (i) aumentar a produtividade ou a competitividade, melhorar a 

qualidade de bens ou serviços, ou propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico 

ou econômico; e (ii) sejam repassados aos consumidores parte relevante dos benefícios 

decorrentes. Trata-se de disposição semelhante ao art. 54, §1º, da Lei nº 8.884/94. 
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Ademais, permanece a racionalidade de que apenas operações com potencial 

anticompetitivo devem ser reprovadas ou aprovadas com restrições. Como a aplicação dos 

critérios da FFD implicam a não geração de danos à livre concorrência, tal teoria estaria em 

consonância com os ditames do novo diploma legal. 

Nesse sentido, e apesar de o CADE ainda não ter editado um guia para análise de 

atos de concentração sob a égide do novo diploma concorrencial, ou ter decidido casos em 

que a FFD foi invocada, pode-se afirmar que os argumentos desenvolvidos acima são 

perfeitamente aplicáveis ao novo arranjo normativo e institucional da defesa da 

concorrência no Brasil. 

  

ii.  Quais os critérios para aplicação da FFD? 

 

Conforme visto acima, não há critérios expressos em normas ou regulamentos para 

a aplicação da FFD no Brasil. No entanto, a teoria já foi discutida pelo CADE em algumas 

ocasiões, sendo possível perceber uma tendência de utilização dos critérios estabelecidos 

pela prática norte-americana, é dizer:  

• A empresa insolvente deve ser efetivamente incapaz de cumprir com as suas 

obrigações financeiras; 

• A empresa deve ser incapaz de se reorganizar por meio de falência ou recuperação 

de empresa; 

• A empresa deve empreender esforços de boa-fé para encontrar compradores que 

representem menos riscos antitruste;  

• Deve-se comprovar que, no caso de não ocorrência da operação notificada, os ativos 

da empresa sairão do mercado, prejudicando os consumidores. 

 

iii.  Há aplicação da FDD? 

 

Conforme visto acima, o CADE chegou a cogitar a aplicação da FFD no âmbito do 

Ato de Concentração nº 08012.007520/2009-62, tendo concluído, contudo, que o caso 

concreto não se enquadrava nos critérios exigidos pela prática americana. 
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Nesse sentido, a resposta ao presente item é semelhante à do item ii acima, sendo 

certo que não há óbices para aplicação da FDD no Brasil. Por outro lado, não se observam 

precedentes apontando para a adoção dos critérios previstos pela prática norte-americana. 

Contudo, como isso é observado para a FFD, é possível inferir que, caso a teoria fosse 

aplicada no Brasil, a experiência dos Estados Unidos provavelmente seria utilizada como 

base. 

 

iv. A aplicação da FFD deve ser diferenciada em tempos de crise econômica? 

 

Conforme visto acima, a aplicação da FFD foi aventada em poucos casos no Brasil, 

não havendo um posicionamento consolidado das autoridades antitruste quanto ao tema. No 

entanto, a análise de tais precedentes parece sugerir que o posicionamento da autoridade 

concorrencial seria o de não flexibilizar o enforcement antitruste – com efeito, em todos os 

casos identificados, o CADE conduziu uma análise muito conservadora e restrita acerca dos 

critérios da FFD, sendo difícil acreditar que aceitaria a flexibilização da política de defesa 

da concorrência em tempos de crise.253 Obviamente, contudo, a composição do Conselho 

pode se alterar, fazendo com que o posicionamento sobre o assunto também se altere no 

futuro. 

Por fim, vale mencionar posicionamento exarado pelo ex-presidente do CADE Arthur 

Badin em entrevista concedida ao website Consultor Jurídico à época da crise de 

2007/2008254, tendo afirmado categoricamente que os princípios antitruste tradicionais não 

deveriam ser alterados para servir como arma de combate visando à recuperação da 

economia. O ex-presidente, inclusive, mencionou a desastrosa experiência norte-americana 

durante a década de 1930 com a flexibilização do antitruste, estudada no Capítulo 3 do 

presente trabalho. De acordo com a reportagem publicada sobre o assunto: 

 

A crise financeira mundial não chegou ao Brasil como uma ‘marolinha’, 
como esperava o presidente Lula. [...] Nessa sexta-feira (3/4), o presidente 
do órgão, Arthur Badin, durante visita à capital paulista, afirmou que a 

                                                 
253 Nesse sentido, cumpre ressaltar, conforme já aventado acima, que o Conselheiro Ragazzo mostrou-se 
expressamente contrário à flexibilização do antitruste em tempos de crise econômica quando da análise do 
Ato de Concentração nº 08012.04423/2009-18. Segundo ele, tal abordagem poderia favorecer e privilegiar 
firmas ineficientes no mercado, trazendo prejuízos aos consumidores e à sociedade como um todo. 
254 Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2009-abr-04/crise-financeira-nao-atropelar-direito-
concorrencia-pais>. Acesso em 05.01.2013. 
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implementação de políticas protecionistas para lidar com a crise 
financeira deve ser limitada. 

Badin chamou a atenção para que os princípios do Direito da 
Concorrência no Brasil não sejam violados a esse pretexto. [...] 

Badin lembrou que o país já teve uma experiência como a vivida agora, na 
época do Plano Cruzado, com o congelamento de preços no mercado feito 
por “burocratas de plantão”, que definiam preços de produtos como ações 
e minérios. Esse modelo, de acordo com ele, foi rejeitado no início da 
década de 90. Quatro anos depois, foi criado o Plano Real. Nesse período, 
houve a diminuição da intervenção do Estado no Poder Econômico. 

O presidente do Cade comparou o cenário atual com a crise de 1929, 
a chamada grande depressão depois da quebra da bolsa de Nova 
York. Segundo Badin, o cenário atual faz reviver alguns momentos 
daquela época. Depois da quebra de 29, Roosevelt assumiu a 
Presidência dos Estados Unidos num clima de muito entusiasmo e 
esperança por parte dos norte-americanos. [...]. 

Badin lembra, no entanto, que Roosevelt aprovou, como primeira 
medida do seu governo, a Lei NIRA (National Industrial Recovery 
Act), que teve como objetivo promover a recuperação da produção 
industrial e reduzir o desemprego. A lei permitiu a suspensão das leis 
antitruste porque a prioridade foi manter os americanos empregados 
e não manter os princípios da concorrência. Com isso, segundo Badin, 
a lei estimulou a formação de cartéis, pois diminuíram a concorrência para 
aumentar o lucro e resolver o problema do desemprego no país. (grifos 
nossos)  

 

1.2. Os cartéis de crise 

 

No Brasil, sob a égide da Lei nº 8.884/94, o combate a condutas anticompetitivas 

era tratado principalmente pelo art. 20, que continha o núcleo legal que determinava a 

ilicitude ou não de práticas comerciais adotadas por agentes econômicos. Com efeito: 

Art. 20. 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: 
(Revogado pela Lei nº 12.529, de 2011). 

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; 

IV - exercer de forma abusiva posição dominante.  
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Vê-se, portanto, que, de acordo com tal norma, eram considerados ilícitos antitruste 

as práticas, independentemente de culpa, sob qualquer forma manifestadas, que tivessem 

por objeto ou pudessem produzir, ao menos potencialmente, os seguintes efeitos: (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. 

Por sua vez, o art. 21 da mesma lei elenca um rol exemplificativo de diversas 

condutas que, caso produzam ao menos potencialmente algum dos quatro efeitos previstos 

pelo art. 20, serão consideradas como infrações à ordem econômica. 255 

                                                 
255 Art. 21. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no art. 20 
e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica; (Revogado pela Lei nº 12.529, de 2011). 
I - fixar ou praticar, em acordo com concorrente, sob qualquer forma, preços e condições de venda de bens ou 
de prestação de serviços; II - obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada 
entre concorrentes; III - dividir os mercados de serviços ou produtos, acabados ou semi-acabados, ou as fontes 
de abastecimento de matérias-primas ou produtos intermediários; 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; VII - exigir ou conceder exclusividade para divulgação de publicidade nos meios de 
comunicação de massa; VIII - combinar previamente preços ou ajustar vantagens na concorrência pública ou 
administrativa; IX - utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços de terceiros; X - 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; XI - 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; XII - 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; 
XIII - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro das condições de pagamento normais aos 
usos e costumes comerciais; 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; XV - 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; XVI - açambarcar ou impedir a exploração de 
direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia; XVII - abandonar, fazer abandonar ou 
destruir lavouras ou plantações, sem justa causa comprovada; XVIII - vender injustificadamente mercadoria 
abaixo do preço de custo; XIX - importar quaisquer bens abaixo do custo no país exportador, que não seja 
signatário dos códigos Antidumping e de subsídios do Gatt; XX - interromper ou reduzir em grande escala a 
produção, sem justa causa comprovada; XXI - cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa 
causa comprovada; XXII - reter bens de produção ou de consumo, exceto para garantir a cobertura dos custos 
de produção; XXIII - 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; XXIV - impor preços 
excessivos, ou aumentar sem justa causa o preço de bem ou serviço. 
Parágrafo único. Na caracterização da imposição de preços excessivos ou do aumento injustificado de preços, 
além de outras circunstâncias econômicas e mercadológicas relevantes, considerar-se-á: 
I - o preço do produto ou serviço, ou sua elevação, não justificados pelo comportamento do custo dos 
respectivos insumos, ou pela introdução de melhorias de qualidade; II - o preço de produto anteriormente 
produzido, quando se tratar de sucedâneo resultante de alterações não substanciais; III - o preço de produtos e 
serviços similares, ou sua evolução, em mercados competitivos comparáveis; IV - a existência de ajuste ou 
acordo, sob qualquer forma, que resulte em majoração do preço de bem ou serviço ou dos respectivos custos. 
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Nesse sentido, cumpre destacar que a Lei nº 12.529/11 não alterou tal sistemática de 

classificação de práticas anticompetitivas, conforme pode se extrair a partir da leitura do 

art. 36 do novo diploma: 

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. 

 

Da mesma forma, o parágrafo terceiro da norma em comento elenca um rol 

exemplificativo de diversas condutas que, caso produzam ao menos potencialmente algum 

dos quatro efeitos previstos pelo caput, serão consideradas infrações à ordem econômica. 

Apesar de alguns exemplos de práticas terem sido alterados, o escopo da norma em questão 

não foi alterado. 256 

                                                 
256 Art. 36, §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; 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;  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 
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Não há, portanto, qualquer exceção expressa que confira legalidade a um cartel de 

crise. Com efeito, a única forma pela qual as condutas anticompetitivas não eram punidas, 

nos termos da sistemática da legislação antitruste pátria, é a não comprovação dos quatro 

efeitos potenciais por ela indicados. 

Com o intuito de disciplinar a tratativa das condutas anticoncorrenciais, o CADE 

editou, em 09.06.1999, a Resolução CADE nº 20, de 09 de junho de 1999257, , que 

estabelece, em seu anexo, um guia para análise de tais casos. Segundo ela: 

A análise de condutas anticoncorrenciais exige exame criterioso dos 
efeitos das diferentes condutas sobre os mercados à luz dos artigos 20 
e 21 da Lei 8884/94. As experiências nacional e internacional revelam a 
necessidade de se levar em conta o contexto específico em que cada 
prática ocorre e sua razoabilidade econômica. Assim, é preciso 
considerar não apenas os custos decorrentes do impacto, mas também 
o conjunto de eventuais benefícios dela decorrentes de forma a 
apurar seus efeitos líquidos sobre o mercado e o consumidor. (CADE, 
1999, p. 2, grifos nossos) 

  

No que tange especificamente às práticas restritivas horizontais, gênero do qual os 

cartéis são espécie, a resolução em comento assim estabelece: 

As práticas restritivas horizontais consistem na tentativa de reduzir ou 
eliminar a concorrência no mercado, seja estabelecendo acordos entre 
concorrentes no mesmo mercado relevante com respeito a preços ou 
outras condições, seja praticando preços predatórios. Em ambos os casos 
visa, de imediato ou no futuro, em conjunto ou individualmente, o 
aumento de poder de mercado ou a criação de condições necessárias para 
exercê-lo com maior facilidade.  

Em geral, tais práticas pressupõem a existência ou a busca de poder 
de mercado sobre o mercado relevante. Em diferentes graus, algumas 
podem também gerar benefícios em termos de bem-estar ao mercado 
("eficiências econômicas"), recomendando a aplicação do "princípio 
da razoabilidade". Desse modo, é preciso ponderar tais efeitos vis-à-
vis os potenciais impactos anticompetitivos da conduta. Portanto, 
uma prática restritiva somente poderá gerar eficiências líquidas caso 
as eficiências econômicas dela derivadas compensem seus efeitos 
anticompetitivos. (CADE, 1999, p. 2) 

 

Apesar de tais considerações dizerem respeito às condutas horizontais em geral, e 

não apenas a cartéis, percebe-se um comando normativo determinando que a análise 

                                                                                                                                                     
outro ou à aquisição de um bem; e XIX - exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, 
intelectual, tecnologia ou marca. 
257 Cumpre destacar que a Resolução CADE nº 20/1999 foi revogada pela Resolução CADE nº 45, de 28 de 
março de 2007. No entanto, o Anexo que será estudado no presente trabalho, que traz as disposições relativas 
à análise de condutas anticompetitivas, não foi revogado. 
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antitruste seja guiada pela regra da razão ou, em outras palavras, que é necessário avaliar as 

possíveis eficiências de cada conduta e compará-las com seus efeitos negativos – nos 

moldes da análise de atos de concentração, conforme visto anteriormente. 

No entanto, a despeito de tal comando, fato é que o CADE, por vezes, tentou 

consagrar entendimento de que cartéis poderiam ser julgados pela regra per se, uma vez 

que seus efeitos adversos à livre concorrência são presumidos, conforme ensina a 

microeconomia tradicional, e raramente (ou nunca) geram eficiências significativas.  

Nesse sentido, o Conselheiro Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo, em voto proferido 

no Processo Administrativo nº 08012.005495/2002-14, em que se investigava a denúncia 

de um cartel em face de postos de combustíveis no Município de Guaporé, RS, discorreu 

elucidativamente quanto à aplicação da regra da razão ou da regra per se em casos de cartel 

pelo CADE. Segundo ele: 

106. Frequentemente, defesas em casos de cartel envolvem argumentos 
sustentando que os membros do acordo não teriam poder de mercado, o 
que seria uma evidência de ausência de efeitos negativos ao mercado 
decorrentes da colusão. Ou mesmo, e isoladamente da questão do poder 
de mercado dos agentes, que o acordo não teria operado efeitos no 
mercado. Com base nessa discussão, argumenta-se se cartéis no Brasil 
podem ou não ser punidos com base na regra per se, em detrimento da 
reconhecida regra da razão. 

107. As duas são regras de julgamento. A regra per se abrevia a análise 
por parte do julgador, limitando-se à verificação da existência do acordo 
(do cartel em si) para concluir pela ilicitude de uma determinada conduta, 
ao passo que a regra da razão passa por mais etapas, nomeadamente a 
análise de poder de mercado e também a ponderação de efeitos (na 
verdade, uma avaliação do efeito líquido decorrente da conduta em si). 
Ambas as regras são possíveis para o julgador brasileiro diante da 
interpretação do artigo 20, caput, segundo o qual ‘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’. A regra per se se 
aplica às hipóteses em que, à luz da experiência, revela-se dispensável 
perquirir algo além da existência da conduta, já que esta demonstraria de 
forma necessária e suficiente o seu potencial lesivo, presumindo-se as 
demais etapas. 

108. A determinação de uma conduta como per se, portanto, depende de 
declaração por parte da jurisprudência. No Brasil, houve um movimento 
no sentido de aplicar a regra per se às hipóteses de cartéis chamados 
clássicos, em que os acordos são perenes e têm características que 
demonstram a sua institucionalização (sendo exemplos, não excludentes, 
de outras circunstâncias de institucionalização, os mecanismos de 
monitoramento e/ou de punição). A jurisprudência definiu o Cartel 
Clássico (Hard Core Cartel) como aquele derivado de acordo secreto entre 
competidores, com alguma forma de institucionalidade – não decorrente 
de uma situação eventual de coordenação, mas da construção de 
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mecanismos permanentes para alcançar seus objetivos de fixar preços e 
condições de venda, dividir mercados, acordar níveis de produção ou 
impedir a entrada de novas empresas no mercado. 

109. No mesmo julgado, conhecido como o ‘Cartel de Britas’, o 
Conselheiro Luiz Carlos Prado traçou diferenças entre o Cartel Clássico e 
o Cartel Difuso, que seria configurado por meio de ato coordenado entre 
concorrentes, com o mesmo fim de um cartel clássico, mas sem as 
características de permanência ao funcionamento de uma economia de 
mercado, por gerar unicamente efeitos negativos e nenhum aumento na 
eficiência. 

110. Por esse motivo, aliás, a maioria dos países que adota uma política de 
defesa da concorrência dá tratamento ao cartel clássico de um delito per 
se, dispensando a prova acerca dos prejuízos do cartel para reprimi-lo e 
presumindo seus efeitos nocivos a partir da comprovação da sua 
existência. O Brasil é um desses países que considera bastante a prova da 
sua existência para configurar sua ilicitude. Mesmo assim, os votos de 
cartéis clássicos ainda avaliam poder de mercado, embora essa seja uma 
etapa que normalmente se dispensaria em análises sob a regra per se. 

Em suma, conforme a Lei nº 8.884/94 e precedente do CADE, nos casos 
em que houver a atuação de um cartel clássico, será exigida apenas a 
prova da existência da conduta para a configuração da infração, 
presumindo-se a potencialidade de que sejam produzidos efeitos 
prejudiciais à concorrência. Dessa forma, como estabelecido no caso do 
‘Cartel de Britas’, estabelecidas as condições de existência de um cartel 
clássico, alcança-se um quantum desnecessário realizar a prova dos 
efeitos.  

 

Vê-se, portanto, que o entendimento adotado no Brasil parece ser o de que cartéis 

clássicos ou hardcore devem ser julgados pela regra per se, restando a condenação dos 

partícipes do acordo sujeita tão somente a uma questão fático-probatória (deve-se 

comprovar a existência do acordo ilícito). Em caso de prevalência de tal entendimento, o 

argumento de cartéis de crise nunca será aceito no país, uma vez que as autoridades sequer 

precisariam analisar as particularidades econômicas e objetivos do acordo (supostamente 

recuperar uma economia ou setor deteriorado). 

No entanto, tal posicionamento não é fruto de disposição normativa, como 

reconhecido pelo próprio Conselheiro Ragazzo. Não há nenhuma norma que determine que 

cartéis devam ser julgados sob a regra per se. Do contrário, o anexo à Resolução CADE nº 

20/1999 traz comando normativo expresso asseverando a necessidade de adoção da regra 

da razão para casos de condutas restritivas horizontais, gênero no qual os cartéis (inclusive 

os clássicos) se incluem. Sendo assim, analisar denúncias de condutas colusivas ilícitas pela 

regra per se parece contradizer tal comando, em suposta violação ao princípio da 

legalidade. 
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Em última instância, ressalta-se que não há qualquer comando autorizando ou 

proibindo os cartéis de crise. De acordo com a ampla sistemática legal, caso se conclua que 

um determinado cartel de crise não seja ao menos capaz de produzir os efeitos previstos 

pelo art. 20 da Lei nº 8.884/94, ou que gera eficiências que superem seus efeitos adversos à 

livre concorrência, tal prática pode não vir a ser condenada pelo CADE. 

Sabendo disso, entendeu-se necessário verificar se o tema foi alguma vez discutido 

no Brasil, razão pela qual se realizou uma ampla pesquisa de jurisprudência do CADE. 

Seguiu-se a seguinte metodologia: procedeu-se a uma pesquisa no sítio eletrônico do 

CADE e em informativos de jurisprudência do Instituto Brasileiro de Estudos em 

Concorrência, Consumo e Comércio Internacional entre 1999 (ano da primeira condenação 

de cartel no Brasil) e 2011 com o termo “cartel”. Posteriormente, foram excluídas as 

averiguações preliminares e os casos em que foram celebrados Termos de Compromisso de 

Cessação de Prática, quando não houve decisões de mérito. Dessa forma, os casos aqui 

analisados referem-se tão somente a processos administrativos. A razão para tanto é 

simples: de acordo com a Lei nº 8.884//94, os processos administrativos somente podem ser 

instaurados a partir da existência de indícios mínimos que indiquem conduta 

anticompetitiva. Diante disso, a análise por parte das autoridades concorrenciais é, via de 

regra, mais detalhada e aprofundada em processos administrativos do que em averiguações 

preliminares. Ademais, tais casos sequer poderiam levar a condenações. Os resultados estão 

indicados no quadro 7 abaixo. 

Apesar de a pesquisa não ter encontrado precedentes mostrando que o CADE tenha 

se valido ou contestado o argumento de cartel de crise em processos administrativos que 

investigavam condutas anticompetitivas colusivas, cumpre realizar uma cuidadosa e 

aprofundada análise de um caso que não constou dos resultados, uma vez que, na verdade, 

foi apresentado às autoridades de defesa da concorrência como um ato de concentração, nos 

termos do art. 54, da Lei nº 8.884/94.  

Trata-se do Ato de Concentração nº 08012.004117/1999-67, relativo a determinados 

convênios instituídos pela Bolsa Brasileira do Álcool Ltda. para comercialização de álcool, 

que foi avaliado em conjunto com o Ato de Concentração nº 08012.002315/1999-50, 

consistente na constituição da empresa Brasil Álcool S.A. A análise que se seguirá foi 
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baseada na versão pública dos autos digitalizados dos dois casos, disponíveis no sítio 

eletrônico do CADE. 258 

Primeiramente, cumpre destacar que ambas as operações em questão foram 

celebradas em um contexto de crise, relacionada ao excesso de oferta no mercado de álcool 

no Brasil no final da década de 1990. Segundo as partes envolvidas nos atos de 

concentração acima mencionados, tal crise foi causada em razão dos elevados 

investimentos em construção e expansão de capacidade produtiva que se iniciaram na 

década de 1970, influenciados por programas governamentais que buscavam favorecer e 

incentivar o uso de álcool na matriz energética nacional (especificamente, o 

PROALCOOL). 259 

Os incentivos criados pelos programas governamentais acabaram gerando uma 

situação que se tornou insustentável a partir de 1997. Até então, toda a produção de álcool 

                                                 
258 Disponíveis, respectivamente, em: <http://cade.gov.br/Default.aspx?3dfd11e72ee336ce21f23e1c34>; e 
<http://cade.gov.br/Default.aspx?a8889b6caa60b241d345d069fc>. Acesso em 05.01.2013. 
259 Acerca da crise em questão, a SEAE consultou o Departamento do Álcool e Açúcar da Secretaria de 
Produtos de Base do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), que, por sua vez, 
asseverou a importância social do setor sucroalcooleiro para a economia nacional, pontuando, ainda, as 
adversas condições pelas quais estava passando há algum tempo, tais como excesso de capacidade produtiva e 
reduções substanciais nos níveis de preço, concluindo pela importância da constituição da Brasil-Álcool S.A. 
De acordo com o MDIC: “No caso específico do álcool, aferição de estoques promovida pela Agência 
Nacional do Petróleo e executada sob a responsabilidade da Petrobras, concluída e referenciada ao dia 16 de 
fevereiro p.p., apontava para excedente da ordem de 2 milhões de metros cúbicos, concentrados no Centro-
Sul e correspondentes a cerca de dois meses da demanda nacional do produto para uso combustível. Esse 
excedente de oferta, cristalizado desde o início da última safra daquela região (maio/98), tem deprimido 
fortemente os preços no mercado. Enquanto o preço oficial do álcool hidratado em 31.01.99, quando foi 
liberado pelo Governo, era de R$ 410/metro cúbico, o mercado spot tem hoje mostrado transações na faixa de 
R$ 180 a R$ 220/metro cúbico. 
A depressão de preços do álcool vem tendo drástico efeito sobre as cotações do açúcar no mercado 
internacional. A falta de mercado para o álcool e a queda de receitas, aliadas à desvalorização cambial do 
início deste semestre, estimularam a indústria a, na falta de alternativas, ofertar mais açúcar no mercado 
internacional. [...] 
Os preços atualmente praticados, tanto para a cana como para o açúcar e para o álcool, estao compelindo à 
inadimplência e, por conseguinte, ao afastamento das empresas do sistema financeiro, que as classifica como 
de altíssimo risco. É de lembrar a característica de sazonalidade da atividade agroindustrial canavieira, que 
impõe a produção de estoques estruturais pelos produtores, que os permitam ofertar por todo o ano-
calendário, para o que é indispensável o acesso a créditos. [...] 
É inquestionável que qualquer solução estrutural para o setor deve passar pelo retorno à situação de ajuste 
entre oferta e demanda, para que seja possível alcançarem-se preços de equilíbrio remuneradores para seus 
produtos, entre os quais o álcool tem papel de destaque, já que resulta da moagem de cerca de dois terços da 
oferta nacional de cana-de-açúcar. [...] 
É nesse contexto que tem ainda mais realce a principal contribuição privada no sentido da recuperação da 
atividade, representada na iniciativa dos produtores de álcool do Centro-Sul – detentores dos estoques 
excedentes – no sentido de constituir a Brasil Álcool S.A., com os objetivos de melhor organizar a 
distribuição daquele combustível, garantir maior agilidade nas vendas e buscar a remuneração adequada. 
Este Departamento, diante do que precede, entende que a constituição da Brasil-Álcool S.A. contribui para o 
alcance do que pretende o Governo Federal com a consolidação do programa de produção e uso do álcool 
combustível e, em decorrência, para o fortalecimento da agroindústria canavieira nacional, além de minimizar 
significativamente a necessidade de esforços públicos que visam aos mesmos objetivos.” (fls. 227-232 dos 
autos do Ato de Concentração nº 08012.004117/1999-67) 
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anidro260 era vendida para o próprio Governo Federal (por meio da Petrobras), enquanto o 

álcool hidratado261 era vendido para as grandes companhias distribuidoras, sob a 

coordenação estatal, que administrava os preços vigentes no mercado.  

Contudo, com a desregulamentação do setor, instrumentos que mantinham os preços 

artificialmente elevados deixaram de existir. Como consequência da lei da oferta e da 

demanda, as novas condições mercadológicas fizeram com que os preços dos produtos em 

questão caíssem de forma bastante acentuada, chegando a um ponto que, segundo as 

requerentes dos atos de concentração sob análise, não eram capazes de cobrir os custos de 

produção e a depreciação do capital investido. Temia-se, inclusive, o desaparecimento de 

todo o setor em virtude dos elevados prejuízos arcados pelos produtores de álcool no país. 

Diante disso, em abril de 1999, a Brasil Álcool S.A. (Brasil Álcool) comunicou às 

autoridades de defesa da concorrência sua constituição mediante realização, em março 

daquele ano, de assembleia na Bolsa de Mercadorias e Futuros de São Paulo, reunindo 84 

empresas produtoras de álcool carburante. Seu objeto social, conforme definido em 

estatuto, era “comercialização, no mercado nacional e internacional, de álcool carburante 

anidro e hidratado e de açúcar, pelo período de três anos, prorrogáveis por tempo 

indeterminado”. 

Os objetivos de sua constituição seriam (i) canalizar esforços dos produtores para 

escoar estoque de excedentes do mercado brasileiro de álcool combustível, mediante 

conquista de novos mercados e aumento da demanda nacional, por meio de medidas 

governamentais; (ii) promover o equilíbrio entre oferta e demanda no mercado nacional de 

álcool combustível, mediante remanejamento dos estoques excedentes; e (iii) evitar um 

colapso maior do que aquele já vivenciado pelo setor. 

Paralelamente, em maio de 1999, a Bolsa Brasileira do Álcool Ltda. (BBA) 

submeteu à análise das autoridades antitruste um convênio que estaria instituindo para 

comercialização de álcool carburante que lhe garantiria exclusividade de venda . À época 

                                                 
260 Conforme ressaltado pelo Conselheiro Relator João Bosco Leopoldino da Fonseca, “o álcool anidro tem 
sua produção destinada para fins carburantes, sendo adicionado à gasolina. Esta adição tem dupla finalidade: 
reduzir o consumo da gasolina e substituir o chumbo tetra-etila, com expressiva função de redução da 
poluição ambiental” (fl. 886 dos autos do Ato de Concentração nº 08012.004117/1999-67). 
261 “Já o álcool hidratado é resultado da produção com maior percentual de água. É utilizado diretamente no 
abastecimento de automóveis” (fl. 886 dos autos do Ato de Concentração nº 08012.004117/1999-67)..  
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da notificação, agentes representando aproximadamente 85% da produção de álcool da 

safra 1998/1999 realizada na Região Centro/Sul já teriam aderido ao convênio. 262 

As Requerentes alegaram que a constituição da BBA poderia gerar os seguintes 

benefícios: (i) a sobrevivência do setor, conjugada com a manutenção da configuração 

produtiva de então, inclusive com a Brasil Álcool; (ii) a preservação de investimentos já 

realizados; (iii) a preservação de empregos diretos; (iv) a continuidade de abastecimento da 

frota movida a álcool hidratado; (v) a importância estratégica do álcool combustível como 

forma de prevenção contra novas crises do petróleo; e (vi) a eliminação da concorrência 

predatória pela unificação da comercialização do álcool. Para tanto, os convênios a serem 

celebrados estabeleciam as seguintes regras na comercialização do álcool, conforme 

indicado no formulário de notificação da operação ao SBDC: 

a) unificação na oferta de álcool no mercado, o que será obtido pela 
exclusividade de comercialização para a BOLSA de aproximadamente 
85% da produção de álcool proveniente da Região Centro-Sul, que 
compreende grande parte dos produtores localizados nas macro regiões 
Sudeste, Sul e Central do país; 

b) exclusividade da BOLSA para a comercialização da totalidade da 
produção dos conveniados, permitido porém negócios entre os produtores; 

c) estabelecimento de regime mensal de quotas de comercialização da 
totalidade da produção dos conveniados, com base no critério da 
velocidade de produção dos mesmos; 

d) vigência transitória dos convênios que objetivarão a 
comercialização de duas safras ou excepcionalmente três, mediante a 
prorrogação a ser ajustada oportunamente, se for o caso, cujo termo final 
ocorrerá em 30.04.99, ou, no máximo, ser prorrogado, em 30.04.2001. 

e) definição da política de comercialização pelo Conselho Técnico 
Deliberativo, a quem caberá a orientação, o controle e a fiscalização das 
atividades da Diretoria no que se refere ao cumprimento dos convênios. 
(fls. 11 e 12 dos autos do Ato de Concentração nº 08012.004117/1999-67)  

 

Aparentemente reconhecendo as restrições competitivas que a operação implicaria, 

as requerentes argumentaram que a defesa da livre concorrência não deveria ser vista como 

um fim em si mesma no Brasil, mas como meio para se alcançar objetivos estatais. Nesse 

sentido, seria até mesmo justificável flexibilizar o enforcement antitruste, aceitando-se 

                                                 
262 Em certa medida, a operação se assemelha com aquela analisada em Appalachian Coals, Inc. vs. United 
States (288 U.S. 344 [1933]), caso emblemático de cartel permitido pela Suprema Corte na década de 1930 
nos Estados Unidos uma vez que, em ambos os casos, agentes econômicos detentores de parcela significativa 
de market share, diante de uma crise que teria feito com que os preços dos produtos em questão 
apresentassem queda acentuada, constituíram empresa para comercializar os produtos em regime de 
exclusividade para elevar os preços para um patamar lucrativo.  
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acordos semelhantes ao notificado, para buscar a recuperação econômica diante de uma 

crise, conforme feito em vários outros países. 263 

Ao avaliar o caso, a SEAE concluiu que a operação, apesar de ter sido apresentada 

como um ato de concentração, era, na verdade, um cartel visando a lidar com a crise no 

setor sucroalcooleiro. Ainda assim, decidiu analisar os possíveis impactos positivos e 

eficiências alegados pelas partes, e compará-los com os efeitos negativos à livre 

concorrência. Segundo o órgão: 

18. O acordo envolve cerca de 85% do álcool produzido no Centro-Sul. 
Sendo o produto homogêneo (dispensa concorrência inter-marcas) e a 
extensão territorial coberta pelo acordo equivalente a todo o território 
nacional e, ainda, diante do objetivo declarado pelas requerentes de 
estimular um aumento dos preços do álcool combustível, este ato nada 
mais é que a representação jurídica da redução coordenada da 
concorrência na oferta de álcool combustível em todo o país, com o fim 
de aumentar os preços do produto o que, na prática, significa a 
constituição de um acordo horizontal, ou seja, a formação de um cartel. 
Portanto, a análise empreendida por este parecer não é a de um ato de 
concentração econômica. 

19. Como o setor passa por uma crise econômica, este cartel teria a 
natureza de um "cartel de crise". Como tal – e seguindo o disposto no art. 
54 da Lei nº 8.884/94 – o ato deve ser examinado de acordo com o 
princípio da razoabilidade, examinando-se, do ponto de vista técnico-
econômico, os seus impactos positivos (benefícios econômicos) e 
negativos (custos econômicos). (Parecer da SEAE no Ato de 
Concentração nº 08012.004117/1999-67)  

 

Nesse sentido, a SEAE concluiu que a crise no setor sucroalcooleiro tinha natureza 

estrutural, motivada por excesso de oferta, tendo sido desenvolvida ao longo de 17 anos, 

apesar da tendência de queda nos preços. Ademais, verificou a existência de alternativas 

menos anticompetitivas para lidar com a crise, tendo restado claro que as supostas 
                                                 
263 Nesse sentido, a BBA argumentou que havia inúmeros exemplos de flexibilização do antitruste para buscar 
a recuperação de uma economia prejudicada por crises, citando, inclusive, a experiência norte-americana na 
década de 1930 e a experiência europeia com acordos de reestruturação de capacidade produtiva: “Também 
no combate às crises, a ação estatal provoca um abrandamento das normas do direito concorrencial, 
destinadas a compatibilizá-las com essa moderna atividade do Estado. 
Pode-se dizer que esse ‘abrandamento’ teve origem no próprio berço das leis de defesa da concorrência, nos 
Estados Unidos da América, com o National Recovery Act, de 1933. Com vistas à solução da drástica crise de 
1929, ensinam FOX & SULLIVAN, o Governo norte americano verdadeiramente fomentou a concentração 
econômica e a conduta concertada entre empresas, especialmente até meados dos anos 30, período em que a 
legislação antitruste permaneceu adormecida. 
É nesse contexto que, no Direito Comparado, passaram a ser admitidos acordos de comercialização análogos 
ao que ora é submetido à apreciação, destinados à solução de crises conjunturais ou mesmo estruturais de 
setores da economia, como hoje acontece com os mercados de açúcar e álcool brasileiros. 
A doutrina estrangeira nos dá notícia da existência e da aceitação dessa espécie de acordo não só no direito 
comunitário europeu, mas também em diversos países, como Japão, Canadá, Coréia, o Reino Unido, a 
Alemanha, Itália e França”. (fl. 17 dos autos do Ato de Concentração nº 08012.004117/1999-67). 
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eficiências alegadas não eram específicas à operação em questão. Dessa forma, em virtude 

dos significativos impactos anticoncorrenciais que poderiam ser gerados, a SEAE assim 

determinou: 

60. A empresa Bolsa Brasileira de Álcool Ltda. restringe a concorrência 
via preços na indústria sucroalcooleira. Assim, considerando: (a) o 
provável efeito líquido do ato (ver item V.C); (b) a necessidade do ajuste 
estrutural no setor; (c) a não comprovação de efeitos adversos de um 
oligopsônio; (d) o estímulo a coordenações, entre os agentes, prejudiciais 
ao livre funcionamento do mercado; e (e) a existência de alternativas de 
auxílio ao setor, esta SEAE recomenda que o presente ato não seja 
aprovado na forma em que foi apresentado. (Parecer da SEAE no Ato de 
Concentração nº 08012.004117/1999-67)  

 

As conclusões a que chegou a SDE não diferem daquelas registradas pela SEAE. Da 

mesma forma, o órgão entendeu que a operação era, na verdade, um cartel, não cabendo 

aplicar a exceção, prevista em diversos países, dos cartéis de crise. Com  efeito, segundo a 

SDE, a recuperação do setor deveria ser buscada com mecanismos de livre mercado, e não 

mediante a cartelização do setor, o que implicaria significativos prejuízos aos consumidores 

e à sociedade como um todo: 

 

A solução efetiva da crise do setor sucroalcooleiro exige um processo de 
profunda reestruturação da oferta no mercado e por regras do regime de 
mercado (concentrações econômicas, quebras etc), como acontece em 
qualquer setor econômico, o que na verdade procura-se evitar, de modo 
anticoncorrencial e ilegal, por meio da BBA e da Brasil Álcool. Na 
verdade, a ‘fórmula mágica apresentada para a superação da crise do setor 
sucroalcooleiro, se eventualmente aceita pelos órgãos de defesa da 
concorrência, o que se admite por mera argumentação, poderia ser arguida 
por qualquer setor econômico em crise, ficando, então, legitimada a 
substituição da regulação estatal pela regulação privada dos cartéis. [...] 

A análise cuidadosa das informações prestadas pela requerente permite 
notar que a operação apresentada como Ato de Concentração consiste, na 
verdade, na formação de um cartel, envolvendo parcela substancial dos 
produtores de álcool da mais importante região para esse setor. A própria 
requerente utiliza o conceito de ‘cartel de crise’ em sua argumentação. 

Nos autos são identificados elementos que tornam evidente essa 
afirmação, sobretudo quando se observa essa operação combinada com a 
criação da Brasil Álcool, objeto de análise do Ato de Concentração já 
mencionado. De fato, os negócios constituídos e todos os instrumentos 
decorrentes dessas operações procuram garantir ao conjunto de produtores 
beneficiados uma sobrevivência artificial, a despeito de qualquer 
concorrência, para estabelecerem níveis de produção e preços a serem 
praticados. Deve ser acrescentado que os mesmos instrumentos, tanto o de 
constituição da BBA quanto os textos dos convênios, foram elaborados 
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com o cuidado de se garantir todas as condições necessárias à manutenção 
do cartel, exatamente como prevê a teoria econômica. 

Reforça-se aqui o fato de que a crise existente no setor em análise decorre 
de um desajuste entre a estrutura da oferta e a necessidade da demanda, 
que por sua vez é resultado de decisões privadas dos produtores de álcool. 
Portanto, o ambiente em que ocorre a operação ora comunicada não 
caracteriza a situação que a teoria microeconômica apresenta como 
justificável para a criação de um ‘cartel de crise’, instituto admitido em 
algumas jurisdições nacionais de forma expressa e sob condições de 
admissibilidade muito específicas. (Parecer SDE no Ato de Concentração 
nº 08012.004117/1999-67págs. 652 a 655)  

 

Por fim, concluiu a SDE pela reprovação da operação, sugerindo, ainda, a 

comunicação ao Ministério Público do Estado de São Paulo para que fosse ajuizada ação 

civil pública, de forma a buscar indenizações aos agentes prejudicados pelas requerentes 

dos atos de concentração em comento. 

O Conselheiro Relator João Bosco Leopoldino da Fonseca julgou as duas operações 

em conjunto, tendo também entendido que a constituição da BBA, na verdade, mostrava a 

intenção das partes de operacionalizar um cartel de crise no setor sucroalcooleiro – tendo, 

inclusive, analisado a experiência internacional com cartéis de crise para fundamentar sua 

decisão – incluindo o caso Appalachian Coals, Inc. vs. United States (288 U.S. 344 

[1933]). Sendo assim, o CADE concluiu que as eficiências alegadas pelas empresas não 

eram alcançadas por meio das operações em tela, determinando a reprovação e 

desconstituição das operações. 
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Quadro 7 – Jurisprudência do CADE em Processos Administrativos envolvendo cartéis (1999 a 2011) 
Processo 

Administrativo nº 
Representadas Resultado 

1999 
08000.015337/1997-48 Cia. Siderúrgica Nacional - CSN, Cia. Siderúrgica Paulista - COSIPA e 

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A – USIMINAS 
Condenação 

08000.021627/1996-21 Associação de Hospitais e Clínicas Médicas da Cidade de Salvador - BA, Real 
Sociedade Espanhola de Beneficência-Hospital Espanhol, Clínica Ortopédica 
e Traumatológica - COT, Cárdio Pulmonar Serviços Médicos Ltda, Real 
Sociedade Portuguesa de Beneficência 16 de setembro - Hospital Português, 
Hospital Santo Amaro - Fundação José Silveira, Monte Tabor - Centro Ítalo 
Brasileiro de Promoção Sanitária - Hospital São Rafael. 

Condenação 

60/1992 Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 4ª Região - Minas Gerais Condenação 
65/92 Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo Condenação 

0800.011518/1994-06 Comissão Estadual de Honorários Médicos do Estado de Sergipe; Sociedade 
Médica do Estado de Sergipe – SOMESE; Conselho Regional de Medicina do 
Estado de Sergipe – CREMESE; e Sindicato dos Médicos do Estado de 
Sergipe. 

Condenação 

08000.028270/1996-21 Comabem Alimentos Ltda. e outras Arquivamento 
08000.028266/1996-53 Sociedade Ouro Fino de Lavanderia Ltda., Lavanderia Pelicano Ltda., 

Lavanderia Copacabana Ltda., Ayello e Ayello Ltda. 
Arquivamento 

08000.027395/1995-80 Sociedade de Anestesiologia do Rio Grande do Sul – SARGS Condenação 
08000.010318/1994-73 Associação Médica de Brasília, Sindicato dos Médicos do Distrito Federal e 

Associação dos Médicos de Hospitais Privados do Distrito Federal 
Condenação 

08000.025048/1994-12 Instituto Pitágoras de Educação Sociedade Ltda.; Colégio Marista Dom 
Silvério (União Brasileira de Educação e Ensino UBEE), Colegium Ltda., 
Colégio Santo Agostinho - Cidade Nova (Sociedade Agostiniana de Educação 
Ltda.), Colégio Sagrado Coração de Jesus (Sociedade de Ensino e 
Beneficiência), Colégio Santa Dorotéia. 

Arquivamento 
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08000.003233/1995-83 Sindicato dos Contabilistas de Alfenas, Conselho Regional de Contabilidade 
De Minas Gerais e Conselho Federal de Contabilidade 

Condenação 

08000.018302/1996-99 ABIAF - Associação Brasileira da Indústria de Armazenagem Frigorificada Condenação 
08000.002605/1997-52 BHTRANS - Empresa de Transportes e Trânsito da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte, AMBEL - Assembléia Metropolitana da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, Viação Bernardo Monteiro Ltda., Viação 
Cisne Ltda., Viação N. Sra. Das Neves Ltda., e outros. 

Arquivamento 

2000 
08012.007460/1997-74 COOPANEST-SE - Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas de Sergipe, 

COOPANEST-BA - Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas da Bahia 
Condenação 

08000.025333/1996-32 Administração do Conjunto Nacional Brasília, Le Mans Estacionamento Ltda. Arquivamento 
0039/1992 White Martins Gases Industriais S/A, AGA S/A e Oxigênio do Brasil S.A. Arquivamento 

08000.022630/1997-52 Sociedade Médica de Sorocaba, Sindicato dos Médicos de Sorocaba e Região 
Sul do Estado de São Paulo – SIMESUL 

Condenação 

08000.011517/1994-35 CIEFAS – Comitê de Integração de Entidades Fechadas de Assistência à Saúde 
Representadas: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo 
(CRM-SP), Associação Paulista de Medicina (APM), Associação dos 
Médicos de Santos (AMS), Sociedade Brasileira de Patologia (SBP), Colégio 
Brasileiro de Radiologia (CBR), Sindicato dos Médicos de São Paulo 
(SIMESP), Sindicato dos Médicos de Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão 
e Praia Grande (SMS) 

Condenação 

0058/1992 Belprato S/A, Bhering Ind. De Produtos Alimentícios S/A; Liotécnica 
Indústria e Comércio Ltda., Nutricia S/A Produtos Dietéticos e Nutricionais, 
Nutrimetal S/A Indústria e Comércio de Alimentos, Olvebra Indústria S/A, 
Pratika Indústria de Produtos Alimentares S/A, Vicente Giffoni Comissões e 
Representações. 

Arquivamento 

08000.014821/1995-33 Fosfertil Fertilizantes Fosfatados S/A, Takenata S/A Indústria e Comércio, 
Solorrico S/A Indústria e Comércio, e IAP S/A. 

Arquivamento 

0028/1991 COFAP - Cia. Fabricadora de Peças Arquivamento 
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08000.002322/1996-57 Sindicato Nacional das Empresas de Medicina de Grupo Condenação 
08012.005769/1998-92 Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Brasília -

SINDICAVIR/DF 
Condenação 

2001 
08012.010703/1994-84 Clínica Médico Cirúrgica Daher Ltda. Arquivamento 
08000.007201/1997-09 Associação Médica Brasileira — AMB Condenação 
08000.020425/1996-71 CIEFAS - Comitê Integrado de Entidades Fechadas de Assis¬tência à Saúde Condenação 
08000015515/1997-02 Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul, Associação Médica do Mato 

Grosso do Sul, Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso do Sul, 
Central Médica de Convênio e Sociedade de Anestesiologia do Mato Grosso 
do Sul. 

Condenação 

08012.009118/1998-26 Estaleiro Ilha S/A – EISA, Marítima Petróleo E Engenharia Ltda. Condenação 
08012.002371/1998-40 Conselho Regional de Odontologia do Paraná- Cro/Pr Condenação 
08000.019706/1996-63 Terra Rica Indústria e Comércio de Calcáreo e Fertilizantes Solo Ltda., 

Brascal Calcáreo do Brasil Ltda., Empresa de Minérios Furquim, Calwer 
Mineração Ltda., Mineração Rio do Ouro Ltda., Calcário Morro Verde Ltda., 
Coincal - Comércio e Indústria de Cal Ltda., Calzato Com. e Ind. de Calcário, 
Indústria de Cal Rio Grande Ltda., Induscalta de Calcários Tamandaré Ltda., 
Izocal - Indústria de Calcário Agrícola Ltda., Gulin - Indústria de Cal Ltda., 
Fiscal - Comércio de Equipamentos Ltda., Tancal Comércio e Indústria de Cal 
Ltda., Soma Equipamentos Ltda. 

Arquivamento 

143/92 AHRGS - Associação dos Hospitais do Rio Grande do Sul Condenação 
08000.007464/97-18 Sindicato Brasiliense de Hospitais (SBH) Condenação 

2002 
08012.004373/2000-32 COOPEURO – Cooperativa dos Urologistas do Ceará Condenação 
08012.004712/2000-89 Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Goiás 

- Sindiposto e seu Presidente José Batista Neto 
Condenação 

08000.015515/1997-02 Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul, Associação Médica do Mato 
Grosso do Sul, Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso do Sul, 

Condenação 
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Central Médica de Convênio e Sociedade de Anestesiologia do Mato Grosso 
do Sul. 

110/1989 MISTEL – Mineração Santa Terezinha Ltda, Pró-Solo Mineração S/A, 
Calcário Santo Inácio Ltda, Agrofiller S/A, Indústria e Comércio de Calcário 
Inâe Ltda e Calminas Óxido de Cálcio, Magnésio e Fertilizantes Ltda. 

Arquivamento 

08000.08365/1995-00 Associação de Hospitais do Rio de Janeiro - AHERJ, Associação de Hospitais 
da Cidade do Rio de Janeiro - AHCRJ e Sindicato dos Hospitais e 
Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado do Rio de Janeiro - 
Sindherj. 

Condenação 

08000.019708/1996-99 Sindicato das Empresas de Turismo no Estado de São Paulo – SINDETUR/SP Arquivamento 
08012.006492/1997-25 Associação Médica do Rio Grande do Norte, Comissão Estadual de 

Honorários Médicos, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do 
Norte. 
 

Condenação 

08000.011823/1997-14 Sindicato dos Médicos de Campinas; Associação Paulista de Medicina - 
Regional de Piracicaba; Conselho Regional de Medicina – Piracicaba; e 
Conselho Regional de Medicina – São Paulo. 

Condenação 

08000.024657/1994-37 Clínica Radiológica Safe Carneiro e outros Arquivamento 
08012.002299/2000-18 Posto Divelin, Big Imagi Combustíveis, Auto P. Parque São Jorge, Jóia Posto 

Ltda., Auto Posto Florianópolis Ltda., Jóia Comércio de Combustíveis Ltda., 
Auto Posto Interlagos Ltda., Cláudio Luiz Pereira Ltda., Maria do Rocio 
Rodrigues Ruthes Pereira, Auto Posto Desterro Ltda., Auto Posto Desterro 
Itajaí Ltda., Auto Posto Big Boss Ltda., Auto Ilha do Norte Com. 
Lubrificantes Ltda., Posto Ipiranga Ltda., Alexandre Comércio de Automóveis 
Ltda., Alexandre Comércio de Automóveis Ltda. Filial I, Posto Avenida 
Ltda., Auto Posto Esquina Ltda., os Senhores Alexandre Carioni e Fausto 
Carioni, Alex Sander Guarnieri, Cláudio Luiz Pereira, José Cristóvão Vieira, 
Tadeu Emílio Vieira, Zoélio Hugo Valente, Gilberto Rollin e o Sindicato do 
Comércio Varejista de Combustíveis Minerais de Florianópolis. 

Condenação 
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08000.024758/1994-44 COPERHODIA Arquivamento 
08000.028268/1996-89 Liga Engenharia Indústria e Comércio Ltda e outras Arquivamento 
08000.028269/1996-41 Empresa Unidas Empreendimentos e Conservação Ltda. e outras Arquivamento 
08000.028265/1996-91 Paunil Ltda. e outras  Arquivamento 
08000.024758/1994-44 Cerâmica Beira Rio e Associação dos Ceramistas de Panorama/SP Arquivamento 
08000.028271/1996-93 Pró-jardim Empreiteira de Obras Ltda e outras Arquivamento 

2003 
08000.020786/1996-08 Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde de São Luís - MA Arquivamento 
08000.000126/1995-67 Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados no Estado do 

Ceará, Laticínios Jaguaribe Ltda., Cooperativa Agrícola Mista de Maranguape 
Ltda., Cia Industrial de Laticínios do Ceará (CILA), Jubaia Agropecuária S.A, 
Cooperativa Central dos Produtores de Algodão Ltda., Laticínios Betânia S.A 
Indústria, Pecuária e Agricultura e LASSA – Laticínios Sobralense S.A. 

Arquivamento 

08012.007515/2000-31 Paulo Miranda Soares e Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de 
Petróleo do Estado de Minas Gerais – Minaspetro 

Condenação 

08012.006507/98-81 Cooperativa dos Condutores de Táxi do Aeroporto Internacional Augusto 
Severo - Coopertaxi, Prefeitura Municipal de Natal, Prefeitura Municipal de 
Parnamirim, Superintendência de Transportes Urbanos – STU, Sindicato dos 
Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários do Estado do Rio Grande do 
Norte, Cooperativa dos Proprietários de Táxi de Natal e Associação dos 
Motoristas de Táxis de Parnamirim do Estado do Rio Grande do Norte. 

Arquivamento 

08012.006397/1997-02 Associação Piauiense de Medicina – APM Condenação 
08000.021976/1997-51 Associação Médica de Londrina–AML e Hospital Infantil e Maternidade 

Sagrada Família. 
Condenação 

08012.001098/2001-84 Comitê de Integração de Entidades Fechadas de Assistência à Saúde – 
CIEFAS 

Condenação 

08012.0004036/2001-18 Osmar Dematé, Fernando Picinini, Álvaro Mondadore Júnior, Valmor 
Medeiros Júnior, José Antônio Granzotto Neves, Guido José Moretto, Pedro 
Fernandes Júnior, Jorge Córdova, Sadi Montemezzo. A Roleta Auto Posto 

Condenação 
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Ltda., Posto Central, Posto de Combustíveis Dematé, Posto Marechal, Auto 
Posto Raid, Postos Grazziotin, Posto Lageano, Posto Rex Ltda., Posto D. 
Pedro, Auto Posto Ouro Preto Ltda. e Sindicato do Comércio Varejista de 
Derivados de Petróleo – SINDIPETRO/SC. 

08012.006030/1999-51 Distribuidora Nacional De Publicações – Dinap S.A. e Distribuidora Fernando 
Chinaglia S/A. 

Arquivamento 

08012.021738/1996-92 COOPANEST/GO – Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas de Goiás 
Ltda. 

Condenação 

08000.021660/1996-05 Auto Diesel Ltda., Viação Redentor Ltda., Real Auto Ônibus Ltda., Viação 
Ideal Ltda., Transportes Paranapuan S.A., Transportes São Silvestres S.A., 
Viação Vendum S.A., Transportes Amigos Unidos S.A., Transportes Barra 
Ltda., Litoral Rio Transportes Ltda e Federação das Empresas de Transportes 
Rodoviários do leste Meridional do Brasil - Fetranpor (litisconsorte passivo) - 
ou Empresas de Transporte Coletivos do Rio de Janeiro/RJ. 

Arquivamento 

2004 
08012.004860/2000-01 AMV Mota Distribuidora de Gás-ME, AN de Faria Sousa Distribuidora de 

Gás-ME., Maria de Fátima Rezende de Prado-ME, Trevo Materiais de 
Construção Ltda., Osvaldo Cruz de Mesquita, Francisco Armínio Bezerra, 
Armínio Bezerra Filho, Leonardo Carluccio e Maria de Fátima Rezende 
Prado. 

Condenação 

08012.000328/1999-21 Carbocloro S/A Indústrias Químicas e Irmãos Borlenghi Ltda. Arquivamento 
08012.000677/1999-70 Viação Aérea Rio-Grandense – VARIG S/A, Transportes Aéreos Regionais 

S/A – TAM, TRANSBRASIL S/A Linhas Aéreas e Viação Aérea São Paulo 
S/A – VASP, e seus respectivos administradores, Fernando da Cruz Pinto 
(VARIG), Rolim Adolfo Amaro (TAM), Wagner Canhedo Azevedo (VASP) 
e Celso Cipriani (TRANSBRASIL) 

Condenação 

08000.007754/1995-28 Associação Brasileira de Agências de Viagem do Distrito Federal – 
ABAV/DF e Sindicato das Empresas de Turismo do Distrito Federal – 
SINDETUR/DF. 

Condenação 
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08012.005981/2002-24 Uniodonto de Manaus/AM – Cooperativa de Trabalho Odontológico Condenação 
08000.007447/1995-29 STUP Freyssinet Ltda., Rudloff – VSL Industrial Ltda. e Protende – Serviços 

de Construção Civil Ltda. 
Arquivamento 

08012.003208/1999-85 Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lojas de 
Conveniência no Estado de Pernambuco – Sindicombustíveis/PE – e seus 
Dirigentes Romildo Ferreira Leite e Joseval Alves Augusto. 

Condenação 

08700.000997/1999-35 Apetece Sistemas de Alimentação Ltda., Le Baron Restaurante para Indústria 
e Comércio Ltda., EMBRASA – Empresa Brasileira de Alimentação Ltda., 
W. M. Nutrilabor Ltda., Internutri Refeições Coletivas, Real Aliment 

Arquivamento 

08000.026330/1996-80 Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Sindicato das Empresas 
de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul – SESCON/RS e Sindicato dos 
Contabilistas de Porto Alegre. 

Arquivamento 

08000.004436/1995-04 Produtos Químicos Guaçú Inds. Com. Ltda., Produtos Químicos Elekeiroz 
S.A., Química Industrial Utinga Ltda., Suall Ind. Com. Ltda., Nheel Química 
Ltda., Cimil Com. e Ind. de Minérios Ltda., Indústrias Químicas Cubatão 
Ltda. e Saneclor Produtos Químicos Ltda. 

Arquivamento 

08012.002512/2002-53 ICONAL – Indústria de Compensados Nacionais Ltda., Madereira Scandian 
Ltda., SUNIL – Irmãos Galletti Ltda., GAISA – Galletti Agro Industrial S/A, 
Sergal Dormentes Ltda., Verona Dormentes Ltda., Consomader Transportes 
Ltda. e BS Transportes Ltda. 

Arquivamento 

08000.022077/1994-04 Adress Administração e Representação do Sistema de Saúde Ltda., Amil 
Assistência Médica Internacional Ltda., Bradesco Seguros S/A, Golden Cross 
- Assistência Internacional de Saúde, Itaú Seguros S/A, Sul América Serviços 
Médicos Ltda. e Unimed - Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de 
Janeiro Ltda. 

Arquivamento 

08000.026331/1996-42 Associação dos Administradores do Guarujá – SP Arquivamento 
08012.009443/1998-15 Comitê Integrado de Empresas Fechadas de Assistência à Saúde – CIEFAS Condenação 
08012.005206/1999-21 Cooperativa dos Anestesiologistas de Brasília (COOPANEST-DF). Condenação 
08000.024581/1994-77 Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Distrito Federal Condenação 
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– SINPETRO/DF e as redes de postos revendedores de combustíveis Gasol e 
Igrejinha. 

08012.009987/1998-13 Associação dos Hospitais do Estado de Sergipe – AHES e seus associados: 
Sempre Viva Unidade Cirúrgica Ltda., Hospital São José, Maternidade São 
José, Fundação de Beneficiência Hospital de Cirurgia, Clínica Infantil de 
Aracajú, Casa de Saúde Santa Maria, Clínica São Domingos de Sávio, São 
Marcos Pronto Socorro, Clínica Santa Lúcia, Clínica Pimpolho Clínica 
Infantil, Hospital Santa Isabel, Clínica Santa Lúcia, Clínica de Repouso São 
Marcelo, Hospital São Domingos de Sávio, Hospital São Lucas, Clínica Santa 
Helena, Clínica São Camilo, Hospital Santa Cecília, Hospital Amparo de 
Maria, Clínica Renascença, Clínica Santa Isabel, Maternidade Santa Lúcia, 
Maternidade Zacarias Júnior, Hospital Nossa Senhora da Conceição e 
Hospital Maternidade Santa Isabel. 

Condenação 

2005 
08012.004086/2000-21 Gerdau S/A, Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira e Siderúrgica Barra 

Mansa S/A  
Condenação 

08012.001325/1999-78 Alcan Alumínio do Brasil Ltda., Alcoa Alumínio S.A., Billiton Metais S.A., 
Cia Brasileira de Alumínio – CBA e Vale do Rio Doce Alumínio – 
ALUVALE 
 

Arquivamento 

08012.009088/1999-48 Abbott Laboratórios do Brasil Ltda., Eli Lilly do Brasil Ltda., Indústria 
Química e Farmacêutica Schering Plough S/A, Produtos Roche Química e 
Farmacêutica S/A, Pharmacia Brasil Ltda. (sucessora de Searle do Brasil Ltda. 
e, posteriormente, Monsanto do Brasil Ltda.), Laboratório Biosintética Ltda., 
Bristol-Myers Squib Brasil S/A, Aventis Pharma Ltda., Bayer S/A, Eurofarma 
Laboratórios Ltda., Akzo Nobel Ltda., Glaxo Wellcome S/A, Merck Sharpe 
Dohme Farmacêutica e Veterinária Ltda., Astra Zeneca da Brasil Ltda., 
Boeringher Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda., Aventis 
Behring Ltda. (sucessora de Centeon Farmacêutica Ltda.), Sanofi-Synthelabo 

Condenação 
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Ltda. (sucessora de Sanofi Winthrop Farmacêutica Ltda.), Laboratórios 
Wyeth-Whitehall Ltda., Janssen-Cilag Farmacêuticas Ltda. e Byk Química 
Farmacêutica Ltda. 

08012.009557/1998-66 Associação de Hospitais de Uberlândia; Hospital Santa Catarina S/A; Hospital 
Santa Terezinha Ltda.; Hospital Santa Genoveva ; Hospital de Clínca do 
Triângulo Ltda.; Hospital e Maternidades Santa Clara Ltda.; Instituto São 
Lucas; Centro de Tomografia Computadorizada Uberlândia Ltda.; Clínica de 
Radiologia Ltda.; Clínica Endocrinológica Dr. Mário Attiê Júnior; Clínica 
Radiológica  Dr. Moysés de Freitas Ltda.; DIU Saúde – Diagnóstico Integral 
de Uberlândia Ltda.; IDESP – Instituto de Diagnóstico Especializado Ltda.; 
IMAGEM – Centro de Diagnósticos S/C Ltda.; Tomografia Santa Clara; 
Udimagem – Unidade de Diagnósticos por Imagem Ltda.; Casa de Saúde 
Santa Marta; Centro Demartológico Cirúrgico; Clínica Sete de Julho Ltda.; 
Centro Radiológico Uberlândia Ltda.; Pró-Imagem Diagnóstico por Imagem 
Ltda.; Clínica Diagnóstico Ultrassonográfico Santa Clara Ltda.; Check Up 
Saúde Ltda.; C.D.E. – Centro de Diagnóstico Ecográfico; Car-Neiro Análises 
Clínicas Ltda. (atualmente denominada Biovida Patologia Clínica); Instituto 
de Patologia Clínica de Uberlândia Ltda; Exame Laboratório Patologia 
Clínica Ltda.; Centro de Hematologia Ltda.; Diagnóstico Médico por Imagem 
Ltda.; Heloísa Ribeira Hubaide; Flávio Costa Pereira; Instituto de Radiologia 
de Uberlândia Ltda.; Unidade Radiológica de Uberlândia; Carmen Nilva 
Lamounier Parreira. 

Condenação 

08000.009797/1996-92 Amil Assistência Médica Internacional Ltda., Golden Cross Assistência 
Internacional de Saúde, Centro Transmontano de SP, Sociedade de 
Beneficência e Filantropia São Cristóvão, Unimed do Brasil Confed. De 
Cooper. Médicas, Unimed Brasília, Unimed Além Paraíba, Unimed Alfenas, 
Unimed Alto da Serra, Unimed Alto Jucuí, Unimed Paranaúba, Unimed Alto 
Uruguai, Unimed Anápolis e outros. 

Arquivamento 

53500.003888/2001 DR Empresa de Distribuição e Recepção de TV LTDA e Antenas Condenação 
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Comunitárias Brasileiras LTDA 
08012.002127/2002-14 Sindicato da Indústria de Mineração de Pedra Britada do Estado de São Paulo 

(SINDIPEDRAS); Basalto Pedreira e Pavimentação Ltda.; Constran S/A – 
Construção e Comércio; Embu S.A. Engenharia e Comércio; Geocal 
Mineração Ltda.; Holcim S.A.; Itapiserra Mineração Ltda.; Iudice Mineração 
Ltda.; Lafarge Brasil S.A.; Indústria e Comércio de Extração de Areia Khouri 
Ltda.; Mendes Júnior Engenharia S/A; Mineradora Pedrix Ltda.; Panorama 
Industrial de Granitos S.A.; Paupedra – Pedreiras, Pavimentações e 
Construções Ltda.; Pedreira Cachoeira S/A; Pedreira Dutra Ltda.; Pedreira 
Mariutti Ltda.; Pedreira Santa Isabel Ltda.; Pedreiras São Matheus – Lageado 
S.A.; Pedreira Sargon Ltda.; Reago Indústria e Comércio S.A.; Sarpav 
Mineradora Ltda./Minerpav Mineradora Ltda. 

Condenação 

08012.006989/1997-43 Viação Nossa Senhora de Lourdes e outros Condenação 
08012.004054/2003-78 Conselho Regional de Fisioter. e Terapia da 4ª Região – MG Condenação 
08012.002153/2000-72 Comitê de Integração de Entidades Fechadas de Assistência à Saúde – 

CIEFAS, Associação Beneficente dos Empregados da Telesp, Plamtel-Plano 
de Assistência Médica Telesp e Plano de assistência à Saúde ABET 

Condenação 

08000.007737/1997-71 Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Santo André e 
Região 

Arquivamento 

08012.006525/2001-11 Cooperativa dos Condutores de Táxi do Aeroporto Internacional Augusto 
Severo (RN) – COOPERTAXI e Empresa Brasileira de Infra-Estrutura 
Aeroportuária – INFRAERO 

Arquivamento 

08000.016489/1997-21 Ficsatur Agência de Turismo Ltda., Kamel Turismo e Chamonix Operadora 
de Turismo Ltda. 

Arquivamento 

08000.010791/1994-41 Central de Outdoor Condenação 
08012.003068/2001-11 Sinergás e Zenildo Dias do Vale Condenação 
08012.009160/2002-67 Peça Gás Comércio de Peças e Acessórios e Gás Ltda, Lanziani & Janeiro 

Ltda, Gás Lar Ltda, N. Simões & Gonçalves Ltda, Rg Comércio de Gás Ltda, 
Comércio de Gás Zeponi, Álvaro Cezar Araújo Sandri, Cleto Lanziani 

Condenação 
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Janeiro, Alexandre Rigobelo, Nestor Simões, Rubens Garcia e Geraldo 
Valentim dos Reis 

08012.000852/2002-40 TAM – Cia de Investimentos em transportes; TRANSBRASIL S.A. Linhas 
Aéreas 

Arquivamento 

08000.005351/1997-42 Copanest-PA- Coop. Dos Médicos Anestesiologistas no Estado do Pará Arquivamento 
08012.002097/1999-81 Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas do Município do 

RJ, Editora O Dia S/A, Infoglobo Comunicações Ltda. e Jornal do Brasil S/A 
Condenação 

08012.006539/97-97 Padaria Nova Pilar; Pães e Doces Marcelo; Padaria Carvalho; Panificadora 
São Judas Tadeu; União Pães e Doces; Supermercado Pilar Central; Padaria 
Carbrin e Panificadora São Francisco 

Arquivamento 

08000.011522/1994-75 Associação Médica Brasileira de Goiás, AMB/GO, Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás, CRM/GO e Sindicato dos Médicos/GO 

Arquivamento 

08012.003664/2001-92 Coopanest-CE – Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Ceará Arquivamento 
2006 

08012.005194/2001-00 Cooperativa dos Oftalmologistas do Ceará – COOFTALCE Condenação 
08012.001692/2005-07 Sindicato das Auto Moto Escolas e Centro de Formação de Condutores no 

Estado de São Paulo 
Condenação 

08000.020294/1996-03 Associação Paulista de Medicina – Seção Regional de Jales/SP; Associação 
Paulista de Medicina – Seção Regional de Adamantina/SP; Associação 
Paulista de Medicina – Seção Regional de Andradina/SP; Associação Paulista 
de Medicina – Seção Regional de Araras/SP; Associação Paulista de Medicina 
– Seção Regional de Araraquara/SP; Associação Paulista de Medicina – Seção 
Regional de Araçatuba/SP; Associação Paulista de Medicina – Seção 
Regional de Cruzeiro/SP; Associação Paulista de Medicina – Seção Regional 
de Fernandópolis/SP; Associação Paulista de Medicina – Seção Regional de 
Franca/SP, e outros 

Condenação 

08012.006491/1997-62 Sindicato dos Hospitais, Clínicas Casas de Saúde e Laboratórios de Pesquisa e 
Análises Clínicas do Estado do Piauí 

Condenação 

08012.007042/2001-33 Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas da Bahia – COPANEST/BA, Condenação 
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Cooperativa do Grupo Particular de Anestesia S/C Ltda. – GPA 
08000.001164/1997-53 Indústrias Químicas Cubataõ, Eleikeroz S.A.; CIEL – Companhia de 

Indústrias Eletro-Químicas; CIMIL Comércio e Indústria de Minérios Ltda.; e 
Nhell Química Ltda. 
 

Arquivamento 

08012.004067/2004-28 TAM Linhas Aéreas e Varig S.A. Arquivamento 
08012.006144/1999-19 APEP – Associação dos Práticos do Estado do Paraná e Paranaguá Pilots – 

Serviços de Praticagem S/C Ltda. 
Arquivamento 

08012.000099/2003-73 Auto Moto Escola Detroit, Auto Moto Escola Manhattan, Auto Escola Indaiá, 
Auto Moto Escola São Jorge, Auto Moto Escola São Judas Tadeu, Auto Moto 
Escola Gonzaga, Auto Escola Martins, Auto Moto Escola União, Auto Moto 
Escola Rallye, Auto Escola Orla, Auto Escola Estoril, Auto Escola Fátima, 
Pioneiro – Centro de Formação de Condutores Ltda e Autotran – Centro de 
Formação de Condutores 

Condenação 

2007 
08000.021291/1997-23 Rede 2000 e Rede da Economia Arquivamento 
08012.002493/2005-16 Indústria e Comércio de Carnes Minerva Ltda; Frigorífico Mataboi S/A; 

Frigorífico Estrela D’Oeste Ltda; Marfrig Frigoríficos Frigoríficos e 
Comércio de Alimentos Ltda; Boifran Alimentos Ltda; Friboi Ltda; Bertin 
Ltda; Frigol Comercial Ltda; Franco Fabril Alimentos Ltda; e outras 

Condenação 

08012.001119/2000-91 Varig S.A. – Viação aérea Riograndense; Rio Sul Nordeste – Transportes 
Aéreos Regionais S.A; Transbrasil S.A. Linhas aéreas; TAM Linhas Aéreas 
S.A.; United Airlines Inc.; Continental Airlines Inc.; American Airlines Inc.; 
Delta Air Lines, Inc.; British Airways Plc. e Deutsche Lufthansa AG. 

Arquivamento 

08012.002911/2001-33 Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes - 
FECOMBUSTÍVEIS e Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de 
Petróleo de Campinas e Região – RECAP 

Condenação 

08012.005669/2002-31 Associação Nacional das Empresas Transportadoras de Veículos - ANTV; 
Sindicato Nacional dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Veículos 

Arquivamento 
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e Pequenas e Micro Empresas de Transporte Rodoviário de Veículos – 
SINDICAM 

08012.001826/2003-10 Associação das Empresas de Vigilância do Rio Grande do Sul- ASSEVIRGS, 
Airton Rolim Araújo; Alexandre Luzardo da Silva, Angra Log. De Segurança 
S/C LTDA; Antônio Carlos Sontag; Antônio Carlos Coelho; Ari Dalbem; 
Caio Flávio Quadros dos Santos; Carlos Alberto Cortina Souza; Cláudio 
Laúde; Délcio Rumennich; Delta Serviços de Vigilância LTDA.; Empresa 
Brasileira de Vigilância – EBV, Edegar Vieira Rolim; Empresa 
Portoalegrense de Vigilância LTDA.- EPAVI; Evandro Vargas; Ivan Luiz 
Pedroso; J.M Guimarães Empresa de Vigilância LTDA.; Joel Valdenir Eich; 
Jorge Luis Vieira Rolim; José Renato Quadros, Luiz Fernando Fernandez, 
Luiz Fernando Vieira; Luiz Osmar Duarte do Amaral; Mario Haas, MD 
Serviço de Segurança LTDA.; Mobra Serviço de Segurança LTDA.; Nilton 
Reginaldo; ONDRESPB Serviços de Guarda e Vigilância LTDA.; Osmar 
Maciel Guedes; Paulo Elder Bordin; Paulo Renato Pacheco; Patrícia Ghen; 
Protege Serviços de Vigilância LTDA.; Protevale Vigilância e Segurança 
LTDA.; Reação Segurança e Vigilância LTDA.; Ronaldo Carvalho; Secure 
Sistemas de Segurança; Rota Sul Empresa de Vigilância LTDA.; Rubem Isnar 
Baz Oreli; Rudder Segurança LTDA.; Segurança e Transporte de Valores 
Panambi LTDA., Seltec Vigilância Especializada LTDA., Sênior Segurança 
LTDA., Sérgio Gonzalez; Silvio Renato Medeiros Pires; Sindicato das 
Empresas de Segurança Privada do Rio Grande do Sul – SINDESP-RS; 
SINDI-VIGILANTES do Sul; Tânia E. Auler; Vigilância Antares LTDA.; 
Vigilância Asgarras S/C LTDA.; Vigilância Patrulhense S/C LTDA.; 
Vigilância Pedrozo LTDA.; Vigitec; e Vivaldi Pereira Rodrigues 

Condenação 

08012.004599/1999-18 F. Hoffmann _ La Roche Ltda., Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos 
S/A, Basf Aktiengesellschaft, Basf S/A, Aventis Animal Nutrition do Brasil 
Ltda., Aventis Animal Nutrition (atual denominação de Rhône-Poulenc 
Animal Nutrition), Jorge Sisniega Otero Cordero, Alberto Ângelo Nilson 

Condenação 
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Rementeria, Alfredo Granai, Horst Tutepastell, Philippe Bouquillon, Michael 
Lapps, Roel Janssen, Olivier Remi Reboul, Élder Carettoni, Louis Cottin e 
Bruno Muller 

08000.017235/1996-68 Biocine S.p.A, Instituto Changchun de Produtos Biológicos do Ministério de 
Saúde Pública da República Popular da China, Intervax Biologicals Limited, 
MD2 Corporation Import/Export, Pasteur Méurieux - Soros e Vacinas S.A.. 
Serum Institute of Índia, Smithkline Beechan Biologicals S.A, Swiss Serum 
and Vacine Institute Bern 

Arquivamento 

08012.003760/2003-01 LIGHT – Serviços de Eletricidade S/A, AES Elpa S/A, Enron (EBD – 
Empresa Brasileira Distribuidora LTDA) e VBC Participações S/A 

Arquivamento 

08012.006242/1997-68 Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços e outras Arquivamento 
08012.007602/2003-11 Vera Ribeiro Rodrigues ME – VELOTÁXI, Sul Tacógrafos Ltda., SILCAR - 

Comércio Eletro Auto Táxi Ltda., Táxi Sul - Acessórios para Táxis Ltda., 
Metáxi – Taxímetros e Velocímetros Ltda., Vera Ribeiro Rodrigues, Cláudio 
Antônio da Silva Pereira, Sérgio Ávila, Estevão Flores Vargas e Marilei 
Imossi Rodrigues 

Condenação 

2008 
08012.000283/2006-66 Comprove – Consultoria Cível e Contábil, Somar – Sociedade Mineradora 

Ltda., Aro Mineração Ltda., Smarja – Sociedade dos Mineradores de Areia no 
Rio Jacuí Ltda.  

Condenação 

08012.003967/1999-66 Sindicato nacional das Empresas de Navegação Marítima – SINDARMA; 
Armadores dos Portos do Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande (RS), Paranaguá 
(PR), Itajaí (SC), São Francisco do Sul (SC) e Vitória (ES); Conselhos de 
Autoridade Portuária (CAP) de cada porto retro citado; Companhias Docas, 
concessionárias Estaduais e/ou Municipais das localidades onde se situam os 
mencionados portos 

Arquivamento 

08012.006277/1999-12 Crowley Agência Marítima Ltda./Crowley American Transport Inc., Hamburg 
Süd Brasil Ltda./Aliança Transportes Marítimos S.A./Hamburg 
Südamerikanischedampfschiffahrtsgeselschaft Eggert & Amsink, Sea-Land 

Arquivamento 
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Service do Brasil Ltda./Sea-Land Services Inc., CSAV Sudamericana de 
Vapores do Brasil e Cia. Libra de Navegação 

08000.015228/1994-60 Unimed de Aracaju, Cooperativa dos Anestesiologistas do Estado de Sergipe, 
Sociedade de Anestesiologia do Estado de Sergipe, Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Sergipe, Sociedade de Anestesiologia do Estado do 
Rio de Janeiro, Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo e 
Associação Médica de São Paulo 

Arquivamento 

08012.002299/1999-03 Sindicato de Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São 
Paulo – SINCOPETRO e Postos Revendedores de Combustíveis do 
Município de Barretos, a saber: Auto Posto Interlagos Barretos Ltda.; Auto 
Posto Santa Rosa de Barretos Ltda.; Auto Posto Brejinho Ltda.; Auto Posto 43 
Ltda.; Auto Posto Rodeio Barretos Ltda.; Auto Posto Km 418 Ltda.; Terceiro 
Auto Posto Ltda.; Auto Posto Celso Garcia Ltda.; Auto Posto Califórnia 
Barretos Ltda.; Auto Posto Barretos Ltda.; Auto Posto Joiris Ltda.; Salviano 
de Oliveira & Companhia Ltda.; Serrati & Serrati Ltda.; Auto Posto Avenida 
de Barretos Ltda.; Auto Posto Querra Barretos Ltda.; Auto Posto City 
Barretos Ltda.; Leôncio e Filhos Ltda.; Auto Posto Dixon Ltda.; Lubricom 
Com. Combustível Ltda.; Natal Kfouri & Cia Ltda. (matriz e filial); Auto 
Posto São Domingos de Barretos Ltda.; Nilson Muroni – Barretos; Vira Copo 
auto Posto Ltda. (matriz e filial); Diesel Barretos Ltda.; Procevice Engenharia 
e Comércio Ltda.; Silvio Lúcio Santana & Cia Ltda.; e Auto Posto 32 Barretos 
Ltda. 

Arquivamento 

08012.006019/2002-11 Agip do Brasil S.A., Cia Ultragaz S.A., Copagaz Distribuidora de Gás Ltda., 
Minasgás S.A. Distribuidora de Gás, Nacional Gás Butano Distribuidora 
Ltda., Onogás S.A. Comércio e Indústria, Shell Gás, Supergasbrás 
Distribuidora de Gás Ltda., Carlos José Dantas (gerente de vendas da Agip do 
Brasil S.A.), Caetano Guimarães Silva (gerente de microrregião da Nacional 
Gás Butano Distribuidora Ltda.), Pedro Paulo Martins (coordenador de 
unidade de Uberlândia da Minasgás S.A. Distribuidora de Gás), Antenor 

Condenação 
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Gomes de Moraes Filho (gerente da Supergasbrás Distribuidora de Gás Ltda.), 
João Carlos Nicolau (promotor de vendas da Copagaz Distribuidora de Gás 
Ltda.), João Gomes de Sousa (gerente de unidade da Copagaz Distribuidora 
de Gás Ltda.) e José Duarte de Almeida (gerente comercial da Copagaz 
Distribuidora de Gás Ltda.) 

08000.024150/1996-27 Companhia Libra de Navegação (atual denominação de Companhia Marítima 
Nacional); Columbus Line; Companhia Sud Americana de Vapores – CSAV; 
Costa Container Lines S.p.A; Crowley American Transport, Inc.; DSR 
Senator Lines; Aliança Navegação e Logística Ltda. & Cia. (atual 
denominação de Empresa de Navegação Aliança S.A.); Hamburg Süd 
Shipping Group, representada no Brasil por HSBR Hamburg Sud Brasil Ltda.; 
Hanjin Shipping CO. Ltd,; Itália Di Navigazione S.p.A.; Ivaran Lines; Maersk 
Sealand, representada no Brasil por Maersk Brasil Brasmar Ltda.; Montemar 
Marítima S.A., representada no Brasil por Navibrás – Coml. Marit. e Afret. 
Ltda.; P&O Nedlloyd; Transportación Marítima Mexicana TMM Lines, 
representada no Brasil por CP Ships Ltda.; Transroll/Sea-Land Service; e 
Ybarra CGM Sud, representada no Brasil por Hamburg Sud Brasil Ltda. 

Arquivamento 

08012.006517/2001-74 General Motors do Brasil Ltda. Arquivamento 
08012.007273/2000-02 Postos de Combustíveis de Belo Horizonte/MG Arquivamento 
08012.004241/2003-51 Sindicato das Empresas de Movimentação de Areia e Pedra e Logística da 

Grande São Paulo – SINDAPA; Areião Santa Adélia Comercial Ltda.; 
Argamina Comércio de Argamassas e Areias Ltda.; Distribuidora Armênio de 
Areia e Pedra Ltda.; Areião Reis Ltda.; Cezar Distribuidora de Areia e Pedra 
Ltda.; RIE-DO Comércio de Areia e Pedra Ltda.-ME; Dure Comércio de 
Matérias para Construção Ltda.; Leal Areia e Pedra Ltda.; Marchionno 
Distribuidora de Areia e Pedra Ltda.; Pave Distribuidora de Areia e Pedra 
Ltda.; WNT Comércio de Materiais de Construção Ltda.; Porto de Areia 
Daktari Ltda.; Simone Martinez Izepe – ME – Areião Girassol; Areião Vila 
Prudente Comércio de Materiais de Cosntrução Ltda.; Auricchio Barros 

Arquivamento 
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Extração e Comércio de Areia e Pedra Ltda.; Areia e Pedra Nakama Ltda.; 
Bom Conselho Comércio de Areia e Pedra Ltda.-ME; Comércio de Areia e 
Pedra Sousa Barueria Ltda.-EPP; Comercial Carpam Ltda.; Jafer Comércio de 
Materiais para Construção Ltda.; Montena Transportes Ltda.-ME, Nicom 
Comércio de Materiais para Construção Ltda.; Pedrasil Comércio de Areia e 
Pedra Ltda.; Franciscate Extratora, Comércio e Transportes de Minérios Ltda.; 
Extração de Areia Piracuama Ltda. 

08000.019678/1995-49 Elba Calcário, Calcário Boa Vista, Calcário Montividiu, Calcário Montiviu 
(filial Caiapônia) e Montical Representações Ltda 

Arquivamento 

2009 
08012.005140/1998-33 Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado da Bahia 

– SINDICOMBUSTÍVEIS/BA; Auto Posto Corsário III Ltda; Auto Posto 
Budião Ltda; Auto Posto Centenário Ltda; Auto Posto Corsário Ltda.; Auto 
Posto Itaipu Ltda; Auto Posto Meridional Ltda; Auto Posto São Roque Ltda; 
Bahia Business Com. de Derivados de Petróleo Ltda; Bapel Bahia Petróleo 
Ltda; Cassiano Almeida de Jesus & Cia Ltda; CCC Comércio e Serviços Ltda; 
CCS Comércio de Combustíveis e Serviços Ltda; Coelho Com. de 
Combustíveis Ltda., Coelho Mendes & Silva Ltda.; Com. de Combustíveis e 
Serviços Fonte Nova Ltda.; Comercial de Combustíveis Cidade Jardim Ltda.; 
Coresfil Comércio Revendedor de Combustíveis; Creuza Magalhães Coste e 
Cia Ltda.; Empil Empreendimentos Pituba Ltda.; GRL Organização 
Revendedora de Com. Lub. Ltda.; Hiper Posto Caminho das Árvores; 
Horizonte Com. de Combustíveis e Serviços Ltda.; Horto Comércio de 
Derivados de Petróleo Ltda.; J A Sobrinho e Cia Ltda.; J Andrade Comercial 
de Petróleo Ltda.; Jardim de Ala Com. de Comb. Ltda.; Leiro Postos de 
Serviços Ltda.; Maynard Com. Comb. Ltda.; Mirantes Postos de Serviços 
Ltda.; MM. Com. de Combustíveis e Alimentos Ltda.; Multiesquilo Comércio 
Representações e Serviços e outros 

Arquivamento 

08012.008166/1999-14 R.B. Dias & Cia. Ltda.; Moreira Cotrim e Cia. Ltda.; Guaíra Comercial Ltda.; Arquivamento 
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Auto Posto Petrobras Ltda.; Auto Posto Esplanada Ltda.; e Sinpetro/MS 
08012.006241/1997-03 Associação de Drogarias do Brasil – Rede Economia; Coelho e Araújo Ltda. – 

Drogaria Tati; Droga Centro Drogas e Medicamentos Ltda. – Drogaria Nossa 
Sra. de Fátima; Droga Vila Dimas Ltda. – Drogaria DrogaFuji; Drogafarma 
Comércio e Participação Ltda. – Drogaria Santa Mônica; Drogalago Produtos 
Farmacêuticos Ltda.; Drogaria Distrital Lago Ltda.; Drogaria Distrital Ltda. 
(102) Sul; Drogaria Nacional Ltda.; Drogaria 104 Sul; Drogaria 209 Sul Ltda.; 
Drogaria 211 Sul; Drogaria 3 Irmãos Ltda., Drogaria 313 Sul; Drogaria 313 
Ltda.; Drogaria 314 Sul Ltda.; Drogaria Aki Tem Ltda.; Drogaria Alameda 
Ltda. – Drogaria DrogaFuji e outros 

Condenação 

08012.002499/2003-13 Central de Outdoor  Arquivamento 
08000.024657/1994-37 Robrás-Radiologia Odontológica de Brasília Ltda., Odonto Imagem 

Radiologia Oral, Clínica Radiológica Safe Carneiro Ltda., Rádio-diagnóstico 
em Odontologia Ltda., Instituto Odonto-Radiológico de Brasília 

Arquivamento 

08000.002135/1995-29 Fujioka Cine Foto Ltda., Junior Cine Foto Ltda., Cine Foto GB Ltda., Ribeiro 
e Cia. Ltda., Cine Foto Ótima, Sonora Comercial Ltda., Cine Foto Okubo 
Ltda., Spetra Com. Ser. Fotográficos, Cia Color Reportagens Fotográficas 
Ltda., STK Cine Foto Ltda., Ton & Cor Cine Foto Ltda. e outras 

Arquivamento 

08012.009862/1999-11 Auto Posto do Balão Ltda., Hassian Kassem Sallom Cia Ltda., Sociedade, 
Paulista de Distribuição Ltda., Lipasa – Auto Posto de Serviços Ltda., Centro, 
Automotivo São João Ltda., Viaduto Avenida Auto Posto Ltda. e outros 

Arquivamento 

2010 
08012.001112/2000-42 Armando R. Delacoste Comercial S.A. (Posto Ardela 1), Armando R. 

Delacoste Comercial S.A. (Posto Ardela 2), Comercial de Combustíveis de 
Santo Amaro Ltda. (Posto Bambino), Comercial de Combustíveis Gabi Ltda. 
(Posto Cristal), Comércio de Combustíveis de Uruguaiana (Posto Integração), 
Fernando Garcez & Cia Ltda. (Posto Sanchuri), Olívio de Oliveira Filho 
(Bombix) e Pillon Comércio de Combustíveis Ltda. (Posto Pillon) 

Arquivamento 

08012.003471/2001-31 Sindicato dos Revendedores e Transportadores de Gás do Estado de Tocantins  Arquivamento 
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08012.001822/2003-31 Funerária Atibaia Ltda. ME; Funerária São Lázaro Ltda. ME; Funerária 
Patrocínio – José Carlos Patrocínio ME; Funerária São José – Flávio Arnoldo 
Patrocínio Atibaia ME; Funerária Oscar Patrocínio ME; e Funerária San 
Marco – Napolitano Comércio e Serviços Funerários Ltda-EPP. 

Arquivamento 

08012.009888/2003-70 AGA S.A., Linde Gases Ltda., Air Liquide Brasil Ltda., Air Products Brasil 
Ltda., Indústria Brasileira de Gases Ltda., S.A. White Martins, White Martins 
Gases Industriais LTDA., White Martins Ltda, Carlos Alberto Cerezine, 
Gilberto Gallo, Hélio de Franceschi Junior, José Antônio Bortoleto de 
Campos, Moacyr de Almeida, Newton de Oliveira, Vitor de Andrade Perez e 
Walter Pilão 

Condenação 

08012.004484/2005-51 Siemens VDO Automotive Ltda, Continental do Brasil Indústria Automotiva 
Ltda. 

Condenação 

08012.004989/2003-54 Viação Santa Brígida Ltda., Viação Gato Preto, Comercial Sambaíba de 
Veículos, Viação Itaim Paulista Ltda., Expandir Empreendimentos e 
Participações Ltda., Via Sul Transportes Urbanos Ltda., Viação Cidade Dutra, 
Transportes Urbanos Piratininga Ltda., Viação Paratodos Ltda., Viação 
Campo Belo Ltda., Transkuba Transportes Gerais Ltda., Viação Gatusa 
Transportes Urbanos Ltda., Viação Osasco Ltda., OAK Tree Transportes 
Urbanos Ltda., Viação Villa Lobos Ltda. 

Arquivamento 

08012.009922/2006-59 Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Estado de Mato Grosso Condenação 
08012.005545/1999-16 Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Blumenau – 

Sinpeb; Araçatuba Auto Posto Ltda.; Auto Posto 7 Ltda.; Auto Posto 
Amazonas Ltda.; Auto Posto Blumenau Ltda.; Auto Posto Blumenpark Ltda.; 
Auto Posto Carraro Ltda.; Auto Posto Expresso Ltda.; Auto Posto Figueira 
Ltda.; Auto Posto Itoupava Ltda.; Auto Posto JFL Ltda.; Auto Posto Logus III 
Ltda. e outros 

Arquivamento 

08000.004451/1993-28 Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de 
Lubrificantes; Companhia Atlantic de Petróleo; Companhia Brasileira de 
Petróleo Ipiranga; Esso Brasileira de Petróleo Ltda.; Hubrás Produtos de 

Arquivamento 
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Petróleo Ltda.; Shell Brasil S.A; Petrobrás Distribuidora S.A.; Texaco Brasil 
S.A. 

2011 
08000.011516/1994-72 Centro Médico Cearense, Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva – 

Capítulo Ceará/SOBED-CE e Sociedade Cearense de Radiologia 
Arquivamento 

08012.006431/1997-31 Federação Nacional do Comércio Varejista de Combustíveis e  
Lubrificantes – Fecombustíveis; Luiz Gil Siuffo Pereira 

Arquivamento 

08012.005495/2002-14 Posto Zanini Ltda., Auto Abastecedora Visentin Ltda., JJ – Abastecimento, 
Lavagens e Lubrificação Ltda., Bresolin Auto Serviço Ltda. (matriz e filial) e 
seus representantes Adalberto Zanini, Nei Ideraldo Visentin, João Antônio 
Beninca Bergamini, José Fernando Tedoldi Ortiz e Jorge Bresolin 

Condenação 

08012.005610/2000-81 Empresa Valadares de Transporte Coletivo Ltda., Prefeitura Municipal de 
Alpercata - MG e Prefeitura Municipal de Governador Valadares – MG 

Arquivamento 

08012.007412/1999-93 Alípio Gusmão dos Santos, Denver Indústria e Comércio Ltda., Denver 
Industrial e Comercial Importadora e Exportadora Ltda., Solimex Trading 
Company S.A., Hercules Inc., Hercules International Inc., Hercules do Brasil 
Ltda. 

Arquivamento 

08012.000921/2000-53  Postos revendedores de combustíveis do município de São José do Rio 
Preto/SP, SINCOPETRO – Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de 
Petróleo do estado de São Paulo e o seu presidente, José Alberto Paiva 
Gouveia  

Arquivamento 

08000.019901/1997-10 Hadron Tecnologia e Informação Ltda.; Somma Informática Ltda.; Planner 
Sistemas e Consultoria Ltda.; e Scorpion Informática Ltda 

Arquivamento 

08012.002094/2009-71 CarloWinfried Uebele Arquivamento 
08001.000852/1999-21 Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal – SUDAN, 

Centro Unificado de Distribuição de Vacinas, COOPERS Brasil, Merial 
Saúde Animal, Bayer S.A., Akzo Nobel Ltda. (nova denominação social da 
Hoechst Roussel Vet. S.A.), Valée S.A. e Laboratórios Pfizer Ltda. 

Arquivamento 

08012.006768/2000-78 Hidrópolis Engenharia S/C Ltda., Gerentec Engenharia S/C Ltda., Encibra Arquivamento 
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Estudos e Projetos de Engenharia e Latin Consult Engenharia S/C Ltda. 
08012.006059/2001-73 Santher – Fábrica de Papel Santa Therezinha S.A.; Companhia de 

Melhoramentos Papéis Ltda.; Klabin Kimberly S.A. 
Arquivamento 

 

 

 



CONCLUSÕES 

 

O problema que o presente estudo buscou esmiuçar é se a aplicação das normas de 

defesa da concorrência deve ou não ser flexibilizada em tempos de crises econômicas e 

financeiras. Mais especificamente, propô-se a investigar se, durante esses períodos de 

instabilidade, as autoridades concorrenciais devem ou não adotar uma abordagem mais 

leniente com relação aos princípios tradicionais e fundamentais do antitruste, cedendo a 

pressões comumente propaladas em tempos de dificuldade econômica para (i) possibilitar 

concentrações excessivas (mediante celebração de operações como aquisições, fusões, 

parcerias, joint ventures), e/ou (ii) permitir a coordenação de agentes econômicos mediante 

a formação de acordos colusivos (i.e., cartéis). 

De fato, em tempos de crise econômica são comuns apelos por parte de 

determinados setores da sociedade para que o enforcement antitruste seja suavizado. 

Argumenta-se que tais situações podem fazer com que empresas com estruturas de custo 

eficientes, que atuam de forma competitiva no mercado, investindo em evolução 

tecnológica e aprimorando seus produtos e serviços, passam a encontrar dificuldades 

significativas para operar.  

No primeiro capítulo, foi estudado o desenvolvimento do Direito Concorrencial nos 

Estados Unidos, na União Europeia e no Brasil, tendo sido possível perceber que cada 

tradição conta com suas particularidades e princípios específicos. Com efeito, a depender 

do momento histórico vivido em cada país, bem como das condições econômicas vigentes 

à época da elaboração das respectivas legislações antitruste, os graus de enforcement das 

normas de proteção à livre concorrência variam consideravelmente. 

Nesse sentido, observou-se que, apesar de os Estados Unidos contarem com uma 

legislação antitruste há muito consolidada, sua aplicação foi extremamente desigual ao 

longo do tempo, ora se clamando por maior rigor, ora decidindo que algumas condutas 

anticompetitivas não mereciam tamanha atenção por parte do Estado. Nos primeiros anos 

de vigência do Sherman Act, por exemplo, as cortes americanas aplicaram suas 

determinações de forma demasiadamente rigorosa, chegando a proibir e condenar a mera 

existência de sindicatos. Já na década de 1930, o antitruste foi suspenso, promovendo-se 

uma cartelização generalizada de vários mercados. Posteriormente, o debate entre as 

Escolas de Harvard e de Chicago fez com que as autoridades de defesa da concorrência ora 
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aplicassem uma visão estreita dos comandos antitruste, ora incrementassem a análise com 

conceitos econômicos e verificando as possíveis eficiências e justificativas das condutas 

dos agentes. 

Por outro lado, o Direito Concorrencial europeu foi, desde o início, um instrumento 

para a consecução do processo de integração econômica e política. De fato, já na década de 

1950, quando a União Europeia era apenas um ideal perseguido para garantir a paz no 

continente, foram editadas normas de defesa da concorrência para evitar práticas 

anticompetitivas e controlar operações que causassem concentração excessiva e criação ou 

reforço de poder de mercado. Conforme foi demonstrado, até hoje a livre concorrência é 

tida como um instrumento, podendo ser, por vezes (como o foi) sacrificada para que se 

atingissem outros objetivos considerados mais importantes para o sucesso do 

empreendimento comunitário. 

No Brasil, apesar de haver tentativas de estabelecimento de normas relativas à 

defesa da concorrência desde a década de 1940, foi somente em 1994 que se instituiu uma 

legislação concorrencial efetiva mediante a promulgação da Lei nº 8.884/94. Até então, o 

modelo de desenvolvimento adotado, que exigia forte intervenção estatal mediante, por 

exemplo, a realização de investimentos públicos e atuação estatal direta, não era 

compatível com os princípios da livre concorrência. Recentemente, o arranjo normativo e 

institucional antitruste pátrio passou por ampla reforma, trazendo-se importantes inovações 

legislativas, tais como (i) reorganização institucional, (ii) instituição de um sistema de 

controle prévio de atos de concentração, e (iii) alteração nos critérios de notificação de 

operações ao CADE.  

Posteriormente, fez-se imprescindível entender o que são as crises econômicas e 

financeiras, tendo-se buscado conceitos que explicassem os fenômenos, e constatado a 

inexistência de uma definição universalmente aceita. De todo modo, a ideia por trás desses 

fenômenos é a eclosão de algum acontecimento (e.g., o estouro de uma bolha especulativa) 

que desencadeia uma perturbação profunda nas condições macroeconômicas de um país, 

tais como consumo, renda, PIB, nível de investimentos etc. 

 Viu-se também que, apesar de tecnicamente distintos, os termos “crise econômica” 

e “crise financeira” referem-se a situações semelhantes, sendo a principal diferença o 

âmbito em que o fenômeno ocorre, i.e., no mercado financeiro ou na economia real. 

Ademais, certo é que crises financeiras podem levar (e certamente levam em várias 

ocasiões) ao surgimento de uma crise econômica, na medida em que o comprometimento 
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do gerenciamento de recursos monetários pode trazer consequências desastrosas para a 

economia real. Nessas ocasiões, o consumo e os investimentos são afetados, por exemplo, 

pela falta de crédito disponível, ou até mesmo pela falta de confiança e pelo elevado 

pessimismo com relação ao futuro. 

Constatou-se também que as crises são um fenômeno no mínimo recorrente no 

sistema capitalista de produção – havendo quem argumente que são intrínsecos ou cíclicos 

(MARX, 1988; KEYNES, 1982). De fato, a história econômica é caracterizada pela 

ocorrência de inúmeros períodos de grave turbulência, com a consequente deterioração de 

variáveis macroeconômicas e pânico generalizado. 

Neste contexto, o estudo analisou o que é considerado por muitos como as duas 

principais crises da história do capitalismo moderno, é saber, a Crise de 1929 e a recente 

crise do sub-prime.  

No que se refere à Crise de 1929, verificou-se que, após a I Guerra Mundial, os 

Estados Unidos consagram-se como a principal economia do mundo, aumentando sua 

produção industrial e tornando-se credor dos países europeus que se encontravam 

devastados pelos efeitos do conflito. No início dos 1920, portanto, a economia estava 

aquecida, e observava-se um otimismo exacerbado da população quanto ao futuro. 

No entanto, a base de tal expansão econômica concentrou-se na produção de bens 

de consumo, o que pressupunha um contínuo alargamento do mercado interno, que não 

ocorreu. Paralelamente, o mercado internacional, reconstruído dos desastres da guerra, 

também reduziu a aquisição de bens importados dos Estados Unidos, o que gerou uma 

acumulação paulatina de estoques.  

Independentemente, os valores das ações continuaram, movimento estimulado pela 

crença no mercado acionário que, em 1929, começou, contudo, a dar sinais de que seu 

aquecimento não era sustentável.  

Finalmente, em outubro daquele ano, em virtude de um volume excessivo de 

transações, que fez com que os preços das ações caíssem a níveis nunca antes vistos, houve 

a quebra da Bolsa de Nova York. Trata-se de um desastre financeiro de proporções épicas 

que representou o fim da bolha especulativa desenvolvida desde o início da década, e que 

se alastrou para a economia real, causando retração da produção, aumento do desemprego, 

queda na renda da população e redução do consumo, dentre outras consequências 

desastrosas. 
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Por sua vez, a crise de 2007/2008 foi prevista anos antes de sua eclosão. A título 

exemplificativo, RAJAN (2005), analisando o desenvolvimento do mercado financeiro 

americano a partir de três forças que atuavam há anos em tal segmento – é saber, inovação 

(sobretudo criação de instrumentos financeiros novos que passaram a possibilitar a 

realização de transações cada vez mais arriscadas), desregulamentação (incentivada em 

grande medida pela inovação) e mudanças institucionais –   alertava para a criação de uma 

estrutura de incentivos perversa que levaria, inevitavelmente, a um economic meltdown.    

Analisando o que realmente aconteceu nos Estados Unidos, viu-se que a crise em 

questão pode ser atribuída, em grande parte, à aplicação quase cega da ideologia do livre 

mercado à economia americana, e, em suma, pode ser explicada a partir da combinação 

dos seguintes fatores: (i) longo período de baixas taxas de juros sustentada por uma política 

monetária branda do Federal Reserve, o que estimulou a tomada de empréstimos cada vez 

maiores; (ii) criação de uma bolha no mercado imobiliário, sustentada pelo sonho da 

aquisição da casa própria, e por práticas de empréstimo questionáveis que facilitavam a 

compra de imóveis; e (iii) inovação financeira, traduzida, em grande medida, na 

securitização de ativos podres.  

Após a breve apresentação da evolução do antitruste nos Estados Unidos, na 

Europa e no Brasil, bem como de considerações teóricas sobre as crises do sistema 

capitalista, tendo-se atentado mais especificamente para as duas mais graves ocorridas até 

o momento, a dissertação voltou-se para o principal ponto de análise, é dizer: as reações do 

Direito Concorrencial às crises econômicas. 

O terceiro capítulo foi dividido, portanto, em duas partes. Primeiramente, foi 

necessário avaliar empiricamente a experiência americana em que o a suspensão da 

aplicação das normas de defesa da concorrência foi eleita como arma de combate à Crise 

de 1929. Posteriormente, foram discutidos os principais argumentos favoráveis e contrários 

a uma flexibilização do enforcement antitruste em tempos de crise econômica sob o 

enfoque (i) do controle de atos de concentração, mediante a análise da FFD, e (ii) do 

combate a condutas anticompetitivas, consubstanciado no exame dos cartéis de crise. 

Com relação à experiência americana na década de 1930, viu-se que, após a I 

Guerra Mundial, em virtude do crescimento econômico experimentado pelos Estados 

Unidos, muitos economistas e autoridades no âmbito do governo passaram a acreditar que 

a concorrência trazia perdas desnecessárias à indústria, propondo, como alternativa, uma 

colaboração entre o governo e os empresários para organizar a economia. Conforme 
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mostram Kovacic e Shapiro (2000), mesmo antes do advento da Crise de 1929 notava-se a 

ascensão do “associalismo” e da visão de que a cooperação entre agentes privados e 

governo era a solução mais ideal, em detrimento do antitruste e das virtudes da livre 

concorrência. Nesse sentido, Posner (1970) apresenta dados indicando uma sensível 

redução no número de casos de cartel trazidos ao conhecimento das autoridades antitruste 

norte-americanas durante esse período. 

Cumpre destacar que até mesmo as decisões da Suprema Corte foram influenciadas 

por tal visão cada vez mais crescente, tendo ela adotado um comportamento no mínimo 

tolerante em relação a práticas anticompetitivas, incluindo aquelas de natureza colusiva. 

Com efeito, alguns precedentes mostram a construção do entendimento de que as condutas 

anticoncorrenciais deveriam ser avaliadas levando-se em consideração seus propósitos e 

contexto econômico. Aliás, o precedente International Shoe Co. v. FTC, 280, US 291 

(1930), embrião do que viria a ser a FFD, foi julgado pela Suprema Corte nessa época. 

No início dos anos 1930, contudo, até mesmo o posicionamento acerca de restrições 

puras (naked restrictions) à oferta foi enfraquecido: em Appalachian Coals, Inc. vs. United 

States (288 U.S. 344 [1933]), a Corte, aparentemente perdendo toda a fé na livre 

concorrência, não condenou um acordo entre competidores para restringir a oferta de 

carvão no leste dos Estados Unidos.  

O caso envolvia, essencialmente, um cartel formado para controlar o preço do 

carvão betuminoso em contexto de queda significativa dos preços de tal produto causada 

por uma crise que assolava o setor. Em tal precedente, a Suprema Corte afirmou que as 

disposições do Sherman Act não deveriam ser interpretadas de forma literal, revelando uma 

preocupação com o cenário econômico da época que, em última instância, justificaria o 

acordo. 

Segundo Kokkoris e Olivares-Caminal (2010, p. 307), trata-se do único precedente 

na história do Direito Concorrencial norte-americano em que a Suprema Corte aplicou a 

regra da razão em um caso de cartel, devendo ser interpretado como uma exceção à 

racionalidade do órgão e da tradição antitruste nos Estados Unidos.  

No entanto, apesar de o governo de Hoover não ter tido interesse em efetivamente 

aplicar a legislação antitruste, ele ao menos resistiu a pedidos para sua completa suspensão 

(SHAPIRO: 2010, pág. 22). O mesmo não ocorreu com o governo de Franklin Roosevelt, 

que editou o New Deal, conjunto de medidas políticas, econômicas e sociais com caráter 

visivelmente keynesiano. As políticas propostas previam uma intensa intervenção do 
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Estado, investindo pesadamente para que fossem gerados empregos e demanda em uma 

economia muito desaquecida. 

Dentre tais medidas, destaca-se a aprovação do NIRA, composto por três grandes 

iniciativas: (i) promover o aumento do emprego e dos salários mediante acordos entre 

trabalhadores e empresários, por meio dos quais, em contrapartida, (ii) o governo 

permitiria a celebração de acordos limitando a concorrência para garantir maiores lucros, e 

(iii) um pacote de gastos públicos de US$ 3,3 bilhões. (TAYLOR: 2002, pág.4)  

Conforme estampado em seu art. 1º, o objetivo do plano era ordenar a economia 

norte-americana por meio da edição de códigos industriais éticos para reorganizar as 

empresas e o operariado nos Estados Unidos, confiando a recuperação econômica do país 

na auto-regulamentação das indústrias. Previa-se expressamente que as leis antitruste não 

seriam aplicáveis a nenhum ato que fosse tomado de acordo com seus objetivos do NIRA. 

Em outras palavras, as indústrias que se organizassem mediante a elaboração dos códigos 

acima mencionados, não seriam sujeitas à aplicação do Direito Concorrencial. 

Tais códigos previam cláusulas com elevado potencial anticompetitivo, visando, 

essencialmente, dentre outros objetivos, a (i) fixar preços, (ii) divulgar e compartilhar 

informações concorrencialmente sensíveis entre competidores, (iii) regular termos de 

venda e práticas de comércio, e (iv) controlar a produção.  

Cumpre destacar, ainda, que os códigos aprovados sob a égide do NIRA deveriam 

ser obrigatoriamente seguidos, havendo, inclusive, mecanismos estatais de enforcement, 

tais como emblema Blue Eagle (que buscava influenciar o comportamento da população 

americana, incentivando-os a adquirir produtos de empresas cartelizadas), multas elevadas 

e até mesmo penas de prisão. 

Nesse sentido, o NIRA, declarado inconstitucional pela Suprema Corte em 1935, 

alterou significativamente a estrutura de incentivos que geralmente governa a formação e 

funcionamento de um cartel e, ao tentar combater a crise, promoveu uma cartelização 

generalizada que, de acordo com os estudos empíricos analisados, comprometeu e atrasou 

a recuperação da economia americana. 

Após avaliar essa experiência histórica específica, o trabalho analisou as principais 

questões envolvendo o debate entre antitruste e crises econômicas e financeiras. 

Primeiramente, tratou-se do controle de atos de concentração, mecanismo amplamente 

utilizado pelas autoridades antitruste ao redor do mundo para evitar a formação de 

estruturas econômicas que criam incentivos para a prática de condutas anticompetitivas 

que, em última instância, prejudicam o consumidor e a sociedade como um todo. 
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Sabe-se que a atividade econômica é desenvolvida em um ambiente marcado por 

incertezas e riscos, em que os agentes realizam investimentos, passam a operar em 

determinado mercado, estabelecem níveis de preço e produção baseando-se em suas 

expectativas quanto à demanda e ao futuro. Obviamente, tais expectativas podem não vir a 

se consolidar, implicando, por vezes, o insucesso do empreendimento e a falência de um 

negócio, que, apesar de fazer parte da própria natureza do sistema capitalista e do processo 

competitivo, pode causar consequências desastrosas, tais como desemprego, inadimplência 

de obrigações com credores, perda de investimentos e redução da renda e do consumo da 

população. (COELHO, 2005, pág. 233). 

Em função de tais problemas, aliás, é que a legislação falimentar de diversos países, 

incluindo a brasileira, positivam o princípio da preservação da empresa, de modo que se 

empreendam todos os esforços possíveis para que ela consiga se reestruturar e permanecer 

ativa no mercado. 

Nesse sentido, uma das formas pelas quais a empresa pode se reestruturar e se 

reorganizar, mantendo-se no mercado, é a celebração de acordos com outros agentes 

econômicos que podem vir a resultar em concentração de mercado (KOKKORIS; 

OLIVARES-CAMINAL, 2010, p. 104, 105 e 203). Uma vez que tais acordos podem vir a 

ter que ser analisados pela autoridade concorrencial no âmbito da política antitruste 

preventiva, a depender, obviamente, do ordenamento jurídico de cada país, ela deverá 

avaliar se eles causam redução da competição nos mercados afetados. E é exatamente 

nesse sentido que se insere a FFD, criada pelo antitruste norte-americano para lidar com 

atos de concentração em que uma das partes certamente sairia do mercado na ausência da 

operação. 

Dessa forma, a jurisprudência foi se consolidando para firmar entendimento que, 

respeitadas certas condições, um ato de concentração envolvendo uma failing company não 

causa prejuízos à livre concorrência. (Hovenkamp, 2005; Salomão Filho, 2002) 

Ressalta-se, ainda, que, apesar de o embrião jurisprudencial dessa teoria ser um 

precedente da década de 1930, período em que os Estados Unidos estavam imersos em 

uma severa crise econômica, a FFD foi desenvolvida para ser aplicada em quaisquer 

situações macroeconômicas, prevendo somente a situação microeconômica das empresas 

envolvidas. O objeto da análise foi avaliar se é justificável flexibilizar seus critérios em 

contexto de crise econômica ou financeira. 

Para tanto, examinou-se ampla experiência internacional, possibilitada, em grande 

parte, pelas contribuições de diversos países apresentadas à OCDE quando da realização 
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do V Global Competition Forum, em 2009. Para os propósitos do presente trabalho, a 

apreciação desse material foi direcionada para responder a quatro perguntas: (i) há previsão 

legal/regulamentar para a aplicação da FFD?; (ii) quais os critérios para aplicação da 

FFD?; (iii) há aplicação da FDD?; e (iv) a aplicação da FFD deve ser diferenciada em 

tempos de crise econômica? 

Tal análise englobou países com histórias, estágios de desenvolvimento e tradições 

antitruste completamente distintos, e revelou resultados interessantes. Com efeito, viu-se 

que (i) a FFD (e a FFD, em menor medida) é largamente aceita e tratada pela maioria dos 

países estudados; (ii) os critérios para aplicação da FFD e da FDD são semelhantes, 

representando apenas uma variação, em maior ou menor grau, daqueles estabelecidos pela 

prática antitruste americana; e (iii) parece haver consenso de que os critérios tradicionais 

da FFD devem ser aplicados independentemente das condições macroeconômicas vigentes, 

não sendo necessário ou conveniente flexibilizá-la em situações de crise. 

Com relação aos cartéis de crise, o estudo constatou, primeiramente, que eles 

podem se referir a duas condutas distintas: (i) acordos entre concorrentes em tempos de 

crise à margem da aprovação estatal ou legal; ou (ii) acordos entre concorrentes em tempos 

de crise promovidos ou permitidos pelo Estado ou legislação como instrumento de 

recuperação econômica. (OCDE, 2011, p. 20-21) 

Levou-se em consideração que a discussão proposta é bem delicada, envolvendo 

um suposto trade-off no âmbito da política antitruste. Se, por um lado, o cartel é 

considerado uma das condutas anticompetitivas mais danosas ao livre mercado, por outro, 

alguns argumentam que tal prática pode ser benéfica em situações de crise econômica. 

Dentre outros, os seguintes argumentos são apresentados para justificar um tratamento 

favorável por parte das autoridades antitruste: (i) prevenção ou limite do desemprego; (ii) 

racionalização de um setor que padece de excesso de capacidade; (iii) promoção de 

inovação; (iv) promoção de melhorias de produtividade; (v) estabilização de preços; (vi) 

prevenção de concorrência cut-throat; (vii) preservação de proporção de mercado para 

empresas selecionadas, incluindo empresas nacionais; e (viii) prevenção de uma aplicação 

leniente de todo o Direito Concorrencial. 

Para avaliar a adequação da flexibilização do enforcement antitruste contra cartéis 

como possível medida para se combater crises econômicas e financeiras, o trabalho fez uso 

novamente da análise de ampla experiência internacional, proporcionada, em grande 

medida, por contribuições de diversos países à OCDE durante o VII Global Forum on 

Competition realizado em fevereiro de 2011, bem como de exame de doutrina, legislação e 
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jurisprudência estrangeiras. Ademais, conforme feito quando se tratou da FFD, foram 

escolhidos países com histórias, estágios de desenvolvimento econômico e tradições 

antitruste bastante distintos.  

Feitas as análises acima referidas, o Capítulo 3 é concluído com a resposta à 

pergunta central que permeia toda a dissertação: deve o antitruste ser flexibilizado em 

tempos de crise econômica? Conforme visto, e com base em todos os argumentos e 

precedentes analisados, a resposta é negativa. 

Primeiramente porque a análise da experiência internacional mostra que a aplicação 

leniente das normas de defesa da concorrência não auxilia na recuperação de economias 

imersas em crises. De fato, estudos e posicionamentos de governos e autoridades 

estrangeiros analisados atestam que o uma política antitruste efetiva traz significativos 

benefícios para a economia e para o desenvolvimento, mediante a promoção e defesa de 

um mercado competitivo, afastando e punindo comportamentos abusivos que, em última 

instância, capturam excedente do consumidor e prejudicam o bem-estar. 

Ressalta-se, também, que há outros instrumentos de política econômica que podem 

lidar com as crises econômicas de forma mais adequada, tais como uma política fiscal 

expansionista ou uma política monetária mais branda. 

Ademais, a promoção e o desenvolvimento de uma “cultura da concorrência” é 

fundamental para que o enforcement concorrencial seja efetivo, e a flexibilização da 

política antitruste em tempos de crise pode ir de encontro com tal meta. 

Com relação especificamente ao controle de atos de concentração, tem-se que os 

critérios da FFD já lidam com a empresa que encontram-se extremamente deterioradas. 

Ora, apesar de crises econômicas poderem elevar o número de failing companies, a 

essência da teoria não se altera: a empresa continuará diante da iminência de sair do 

mercado em razão de dificuldades financeiras e econômicas que comprometem sua 

operação – o que já é tratado pela FFD.  

Além disso, deve-se ponderar que crises são recorrentes no sistema capitalista, 

conforme anotado no Capítulo 2. A aplicação de uma política antitruste leniente pode levar 

à criação de estruturas de mercado concentradas e ineficientes que, após a recuperação da 

economia, continuarão gerando significativos prejuízos danos à sociedade como um todo. 

Outro importante argumento que justifica o posicionamento aqui adotado é o fato 

de as crises econômicas geralmente dificultarem a entrada em mercados. Permitir uma 
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concentração excessiva mediante aplicação leniente da FFD pode, portanto, elevar ainda 

mais as barreiras à entrada no momento posterior à crise. 

Não se pode esquecer também da elevada probabilidade de ocorrência de erros Tipo 

I e Tipo II na aplicação flexibilizada da FFD. 

No que tange aos cartéis de crise, viu-se que os principais argumentos a seu favor 

não resistem a uma análise mais aprofundada, uma vez que: 

• Há outras políticas macroeconômicas aptas a limitar ou evitar aumento do 

desemprego, sendo certo que a flexibilização do enforcement antitruste não é a 

resposta mais adequada ao problema – conforme mostram os resultados do 

NIRA. 

• Mercados competitivos são vistos por muitos como a melhor forma de 

endereçar problemas relacionados a excesso de capacidade, inovação, melhorias 

de produtividade e estabilização de preços. 

• A obtenção de maiores lucros não implica necessariamente a realização de mais 

investimentos – sobretudo em regime de concorrência limitada. 

• Há problemas relacionados a políticas de preservação de mercado para 

empresas selecionadas, tais como: (i) o Estado nem sempre é o órgão mais 

indicado para averiguar qual a empresa mais eficiente; e (ii) tais políticas 

implicariam necessariamente a concessão de vantagens competitivas indevidas 

para um determinado grupo de agentes econômicos, o que pode levantar 

discussões quanto à violação, por exemplo, de princípios constitucionais da 

igualdade e da livre iniciativa. 

• O combate a cartéis é justamente um dos principais pilares de um ordenamento 

antitruste desenvolvido e amadurecido, sendo certo que não procede o 

argumento de que sua flexibilização evitaria a aplicação leniente de todo o 

Direito Concorrencial.  

• Com base em um breve e simples exercício argumentativo, demonstrou-se os 

perigos e impertinência da adoção de uma política de exceção para permitir a 

formação de cartéis em tempos de crise, em especial: (i) possível 

intempestividade da análise estatal; (ii) elevados custos de monitoramento do 

cartel por parte da autoridade antitruste;  (iii) assimetria de informações, que 
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implica a possibilidade de apresentação de informações e dados enganosos por 

parte dos agentes econômicos para se beneficiar de isenções antitruste; e (iv) a 

troca de informações entre os participantes durante a vigência do acordo 

possibilita aprendizado acerca das estratégias de atuação das empresas, podendo 

implicar colusão tácita após o término do cartel, sem a necessidade, desta vez, 

de um acordo expresso regulamentando a conduta concertada. 

• Por fim, ainda que haja inúmeros países que prevejam a legalidade de cartéis de 

crise, os requisitos exigidos para sua concessão são tão que são raros os casos 

aceitos pelas autoridades cuja experiência se analisou. Pode-se até mesmo 

afirmar que, na prática, tais permissões sequer existem. 

Com base em tais resultados, passou a se examinar a realidade nacional e avaliar 

em que medida eles poderiam se aplicar no Brasil. 

Para tanto, a metodologia de análise foi a mesma, é dizer, (i) foram feitas as quatro 

perguntas relativas à FFD, com foco no ordenamento e prática antitruste nacionais, e (ii) 

verificou-se a possibilidade, adequação e entendimento das autoridades pátrias quanto aos 

cartéis de crise. 

Com relação à FFD, verificou-se que, apesar de o Direito Concorrencial brasileiro 

não contar com previsão expressa acerca do assunto, as disposições legais e 

regulamentares são amplas o suficiente para permitir sua aplicação. Mais ainda, constatou-

se que a FFD se enquadra na sistemática e racionalidade que permeiam o controle de atos 

de concentração no Brasil, seja no âmbito da Lei nº 8.884/94 ou da Lei nº 12.529/11. Aliás, 

foram identificados alguns precedentes em que o CADE ponderou a aplicação da teoria, tal 

como construída pela prática norte-americana, e concluiu que ela (bem como a FDD) não 

viola os princípios vigentes no ordenamento pátrio. Todavia, o material analisado parece 

sugerir que não se aceitaria a flexibilização dos princípios tradicionais de defesa da 

concorrência em contextos de crise econômica. 

Dessa forma, no que tange à FFD, pode-se dizer que o Brasil está, em certa medida, 

alinhado com a experiência internacional estudada no capítulo 3, uma vez que, ainda que 

não preveja expressamente tal teoria em sua legislação, aceita sua aplicação, exigindo, 

contudo, critérios rigorosos a serem demonstrados pelas empresas interessadas. 

No entanto, a inexistência de dispositivos legais a regulamentar o tema parece ser 

um problema que deve ser prontamente endereçado pelas autoridades concorrenciais – até 
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mesmo como forma de mitigação de futura pressão política e dos agentes econômicos em 

situações de crise. Ainda que a FFD não seja uma questão abordada na maioria dos casos, 

deve-se ter em mente, conforme visto anteriormente, que (i) fechamentos de empresas são 

um fenômeno normal e recorrente em economias de mercado, fruto da própria dinâmica 

concorrencial, (ii) falências podem gerar graves prejuízos à sociedade, implicando 

ineficiências significativas à economia como um todo, e (iii) crises econômicas e 

financeiras são também um fenômeno recorrente no sistema capitalista, e pode fazer com 

que o número de empresas  enfrentando dificuldades tão severas que sua continuidade no 

mercado torna-se comprometida se eleve substancialmente. 

Não é sequer necessário tratar da discussão acerca da utilização do antitruste para 

proteger concorrentes ineficientes ou buscar objetivos que tradicionalmente afastam-se do 

escopo tradicional da atuação de uma autoridade concorrencial. Do contrário, em termos 

estritamente concorrenciais, sabe-se que o cumprimento dos requisitos da FFD, conforme 

estabelecido pela melhor doutrina e pela experiência estrangeira, não implica redução da 

competição, e sim o aumento da eficiência, na medida em que mantém ativos importantes 

nos mercados relevantes afetados. 

Nesse contexto, a experiência internacional mostra que jurisdições com diferentes 

histórias, estágios de desenvolvimento, tradições e regimes antitruste, preveem critérios 

semelhantes para a aplicação da FFD, que, em última instância, não se diferenciam em 

grande medida daqueles previstos pelo direito norte-americano. São eles: (i) incapacidade 

da empresa alvo de cumprir com suas obrigações financeiras no futuro próximo; (ii) 

incapacidade da empresa alvo de se reorganizar, com sucesso, nos termos do Capítulo 11 

da Lei de Falências americana; (iii) empreendimento de esforços infrutíferos e de boa-fé 

para encontrar alternativa razoável, que mantivesse os ativos da empresa alvo no mercado 

relevante, representando menor risco à concorrência do que a operação sob análise; e (iv) 

caso inexistisse a operação, os ativos da empresa sairiam do mercado relevante. 

Diante disso, o CADE poderia se basear em tais critérios e, levando-se em conta 

particularidades do ordenamento jurídico pátrio, verificar sua adequação à realidade 

brasileira, implementando os ajustes necessários. Aproveita-se a oportunidade para sugerir 

os seguintes requisitos: 
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• Comprovação de que a empresa é uma failing company, entendida como aquela 

que apresenta situação econômica e financeira tão deteriorada que sua 

permanência no mercado no curto prazo é comprometida; 

• Inexistência de alternativa concreta e menos danosa à livre concorrência para se 

evitar o fechamento da empresa (tais como financiamento, liquidação de ativos 

ou reorganização nos termos da lei falimentar brasileira);  

• Demonstração da inexistência de compradores alternativos, seja mediante 

comprovação de realização de esforços infrutíferos por parte das empresas 

interessadas, seja mediante uma análise das condições econômicas vigentes à 

época no setor em questão; e 

• Caso a empresa venha a fechar, seus ativos sairiam do mercado ou seriam 

adquiridos pelo agente dominante – que pode até ser o próprio comprador 

(nesse caso, a opção pela aprovação pode evitar custos adicionais e 

significativos relativos ao efetivo fechamento da companhia). 

Além disso, e a exemplo da regulamentação canadense e neozelandesa, tem-se 

como importante a edição de um guia elencando lista exemplificativa da documentação 

apta a demonstrar os critérios exigidos, o que (i) garantiria maior previsibilidade aos 

administrados, e (ii) reduziria os custos da análise da autoridade concorrencial, na medida 

em que lidaria com elementos de prova e informações padronizados e pré-definidos – tal 

como é feito atualmente com a notificação de atos de concentração, em que as partes 

preenchem um questionário padrão com as informações que a autoridade julga necessárias 

para uma correta avaliação antitruste).  

Ainda em tempo, diante da necessidade de se analisar casos que envolvam a FFD 

com celeridade – sendo certo que uma avaliação morosa pode decretar o fechamento da 

empresa e a inviabilidade do negócio –, seria importante a criação de um procedimento 

simplificado, com a possibilidade de aprovação precária da operação (conforme 

estabelecido pelo art. 59, §1º, da Lei nº 12.529/11). 

Por fim, a análise conduzida no Capítulo 3 do presente trabalho deixou claro que 

não é necessário ou conveniente flexibilizar a aplicação da FFD em tempos de crise. Trata-

se de instituto que se adapta bem a situações de crise, estabilidade ou crescimento 

econômico. 
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Demonstrou-se também que os argumentos de cartéis de crise não convencem. 

Ainda que a sistemática legal permita, em tese, a formação de tais acordos (desde que se 

comprove a inexistência de potencialidade de se alcançar os efeitos previstos pelo art. 20, 

da Lei nº 8.884/94, ou do art. 36, §3º, da Lei nº 12.529/11), o CADE deveria manter seu 

posicionamento firme contra cartéis mesmo em tempos de crise, evitando, contudo, uma 

análise per se da conduta e, dessa forma, respeitando as particularidades de cada caso, em 

cumprimento à regulamentação por ele mesmo editada, e garantindo o direito à ampla 

defesa aos administrados. 

Ressalta-se que essas conclusões não são aplicáveis ao sistema financeiro, uma vez 

que tal segmento não foi objeto do presente trabalho por contar com especificidades que 

exigem um instrumental analítico completamente distinto. Trata-se, pois, de tema que 

merece estudos aprofundados e futuros, de forma a contribuir para com o sempre em 

desenvolvimento debate acerca da relação entre defesa da concorrência e sistemas 

financeiros. 
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