
Comércio Internaciona e Concorrência – Vol. II 

 

4 
 



 

 

Organizado por: 

Amanda Athayde 

Isabela Maiolino 

Paulo Burnier da Silveira 
 

 

 

 

 

 

 

Comércio Internacional e 

Concorrência 

Desafios e Perspectivas Atuais 

Volume II 
 

 

 

 

 

 

 

Universidade de Brasília 

Faculdade de Direito 

 

Brasília 

2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATHAYDE, Amanda; MAIOLINO, Isabela; SILVEIRA, Paulo Burnier 

da (Orgs). Comércio Internacional e Concorrência: Desafios e 

Perspectivas Atuais - Volume II. Brasília: Faculdade de Direito – UnB, 

2019. 

 

ISBN: 978-85-87999-11-5 

 

 

1. Comércio internacional. 2. Defesa da concorrência. 3. 

Interface entre comércio internacional e concorrência. 

 

 

 

 

Organizado por: 

Amanda Athayde 

Isabela Maiolino 

Paulo Burnier da Silveira 

Diagramação e edição: Isabela Maiolino 

Revisão: Isabela Maiolino 

Capa: Amanda Athayde 

 



Comércio Internaciona e Concorrência – Vol. II 

 

4 

SUMÁRIO 

 

 

SOBRE OS ORGANIZADORES ............................................................ 6 

SOBRE OS AUTORES ............................................................................. 7 

PERSPECTIVAS ATUAIS DE INTERFACE ENTRE DIREITO 

CONCORRENCIAL E COMÉRCIO INTERNACIONAL 

Amanda Athayde, Isabela Maiolino e Paulo Burnier da Silveira .............. 10 

PARTE 1 - TÓPICOS ESPECIAIS DE COMÉRCIO 

INTERNACIONAL 

1. Quais os critérios para alterar medidas de defesa comercial por interesse 

público? Uma análise da experiência do Brasil e do Canadá 

Júlia Marssola ............................................................................................ 23 

2. Soluções para mitigar os riscos da importação de cláusulas via princípio 

da nação mais favorecida no direito internacional dos investimentos: uma 

análise à luz dos acordos celebrados pelo estado brasileiro 

Thiago Lindolpho Chaves ......................................................................... 71 

3. Improving governance and transparency in the official export credit 

support system in brazil: the risk assessment matrix for the export credit 

insurance 

Mírian Campos Moraes e Silva ............................................................... 104 

PARTE 2 – TÓPICOS ESPECIAIS DE DIREITO DA 

CONCORRÊNCIA 

4. Acordos pay-for-delay e suas implicações para o direito concorrencial e 

a propriedade intelectual 

Gracemerce Camboim ............................................................................. 123 

5. Direito concorrencial sancionador: análise das alternativas à multa 

corporativa como forma de garantir o efeito dissuasório da pena 

Carlos Frederico Braga Martins e Rodrigo Victor dos Santos ................ 142 

6. Concorrência e Gênero: o impacto negativo dos prêmios unissex no 

mercado de seguro sob a luz da experiência europeia 

Camilla Costa Villela .............................................................................. 170 

7. O Direito Concorrencial no ciberespaço: Entre o Hipster Antitrust e a 

constitucionalização do direito concorrencial 



Comércio Internaciona e Concorrência – Vol. II 

5 

Guilherme Silva Chacon ......................................................................... 188 

8. O Interesse Público no Controle de Concentrações Econômicas: 

histórico, perspectivas de direito comparado e a experiência do CADE 

Roberto de Castro Pimenta ...................................................................... 208 

9. Preços excessivos e a prática de “pay-for-delay agreements” no 

mercado farmacêutico: a aplicação do antitruste em mercados intensivos 

em inovação 

Humberto Cunha dos Santos ................................................................... 250 

10. Sham Litigation e Misrepresentation: reflexões sobre sua 

admissibilidade no Direito Concorrencial Brasileiro 

Carlos Eduardo Elias de Oliveira ............................................................ 278 

11. Sham Litigation: o exame dos incentivos econômicos como 

instrumento complementar de analise antitruste 

Stephanie Vendemiatto Penereiro ........................................................... 298 

PARTE 3 TÓPICOS ESPECIAIS DE INTERFACE 

12. A abertura comercial no âmbito das contratações públicas e os cartéis 

bid rigging 

Leonardo Sousa de Andrade.................................................................... 324 

13. Defesa Comercial e Concorrência: situações em que a cooperação 

entre as duas áreas se faz necessária 

Márcio Marques Gabardo ........................................................................ 347 

 



Comércio Internaciona e Concorrência – Vol. II 

6 

SOBRE OS ORGANIZADORES 

 

Amanda Athayde é Professora Doutora Adjunta de Direito Empresarial 

na UnB e de Direito Econômico e da Concorrência IDP. Doutora em 

Direito Comercial pela USP, Bacharel em Direito pela UFMG e em 

Administração de Empresas com habilitação em Comércio Exterior pela 

UNA. Ex-aluna da Université Paris I – Panthéon Sorbonne. É autora de 

dois livros e de diversos artigos acadêmicos e de capítulos de livros na 

área de Direito Empresarial, Direito da Concorrência, Direito Econômico, 

Comércio Internacional, Acordos de Leniência e Defesa Comercial. 

Servidora pública de carreira do executivo federal, Analista de Comércio 

Exterior, tendo atuado na negociação de acordos internacionais para 

cooperação e facilitação de investimentos (ACFIs). De 2013 a 2017, foi 

cedida para atuar como Chefe de Gabinete da Superintendência-Geral do 

CADE e Coordenadora do Programa de Leniência Antitruste. Em 2017, 

foi cedida paraatuar como Chefe de Gabinete do Ofício do MPF junto ao 

CADE. Em 2019, tornou-se Subsecretária de Defesa Comercial e 

Interesse Público (SDCOM) da Secretaria de Comércio Exterior 

(SECEX) do Ministério da Economia. Co-fundadora da rede Women in 

Antitrust (WIA) e mãe do Pedro. 

Isabela Maiolino É bacharel em Direito pelo Instituto Brasiliense de 

Direito Público (IDP). Mestranda em Direito, Estado e Constituição pela 

Universidade de Brasília (UnB), na linha de pesquisa Transformações na 

Ordem Social e Econômica e Regulação. Foi Assistente e Coordenadora-

Substituta da Superintendência-Geral do CADE, tendo atuado com 

investigação de cartéis internacionais, condutas unilaterais e instrução de 

atos de concentração, de 2015 a 2018. Diretora de Publicações da rede 

Women in Atitrust Brasil (WIA), diretoria 2018-2019. Atualmente é 

assessora técnica na Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), 

no Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

Paulo Burnier da Silveira é ex-Conselheiro do Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica (Cade) e Professor Adjunto da Faculdade de 

Direito da Universidade de Brasília (UnB). Doutor em Direito pela 

Universidade de Paris II e pela Universidade de São Paulo (USP). Mestre 

em Direito pela Universidade Católica Portuguesa e Bacharel em Direito 

pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). 

 



Comércio Internaciona e Concorrência – Vol. II 

7 

SOBRE OS AUTORES 

 

Camilla Costa Villela é Bacharel em Direito pela Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais.  

 

Carlos Eduardo Elias de Oliveira é Consultor Legislativo do Senado 

Federal, Advogado, ex-Advogado da União, ex-Assessor de Ministro do 

STJ, Professor de Direito Civil e Registros Públicos (UnB, IDP-DF, 

FESMPDFT, EBD-SP, Atame-DF e GO). Doutorando, mestre e bacharel 

em Direito na Universidade de Brasília (UnB).  

 

Carlos Frederico Braga Martins é Procurador do Estado do Rio Grande 

do Norte. Atua também como advogado, com ênfase em direito público e 

direito sancionador. Bacharel em Direito pela Universidade Federal do 

Ceará (UFC). Já ocupou os cargos de analista do Ministério Público 

Federal, assessor do Procurador-Geral da República e Procurador Federal 

na Advocacia-Geral da União. 

 

Guilherme Silva Chacon é graduado em Direito pela Universidade de 

Brasília e mestrando na Área de Concentração "Direito, Estado e 

Constituição", linha de pesquisa "Transformações na Ordem Social e 

Econômica e Regulação", pela mesma Universidade. O autor também é 

advogado em Brasília na área de direito regulatório e contencioso de 

direito público.  

 

Gracemerce Camboim é Bacharel em Direito pela Universidade 

Católica de Pernambuco, Mestre em Comércio Exterior e Relações 

Internacionais pela Universidade Federal de Pernambuco, advogada com 

18 anos de experiência na área de contencioso cível e consultoria 

empresarial. É professora de Direito Civil e Comércio Exterior. 

 

Humberto Cunha dos Santos é Bacharel em Direito pelo Centro 

Universitário de Brasília – UniCEUB e Mestre em Direito pela mesma 

instituição, com licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade de 

Brasília. Professor de Direito do Uniceub e Procurador Federal junto ao 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. 

 



Comércio Internaciona e Concorrência – Vol. II 

8 

Júlia Marssola é advogada e atua nas áreas de direito da concorrência, 

do comércio internacional e de investimentos. Mestranda em Direito 

Internacional Econômico na Université Paris Panthéon-Sorbonne, 

bacharela em Direito pela Universidade de Brasília. Foi aluna especial do 

Mestrado na mesma universidade, e estudou Direito Europeu na 

Université Sorbonne-Nouvelle - Paris 3. Membra das associações Women 

in Antitrust e Women Inside Trade. 

 

Leonardo Sousa de Andrade é bacharel em Direito pela Universidade 

Federal de Pernambuco (2006) e é procurador federal desde 2007, 

atualmente em exercício na Procuradoria Federal junto ao Cade. 

 

Márcio Marques Gabardo é Analista de Comércio Exterior do 

Ministério da Economia. Especialista em Direito e Negócios 

Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina (USFC) e em 

Direito Tributário e Processual Tributário pela Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná (PUC – PR). Bacharel em Direito pela Universidade 

Federal do Paraná (UFPR). 

 

Mírian Campos Moraes e Silva é servidora pública federal da carreira 

de Analista de Comércio Exterior, exercendo atualmente a função de 

Chefe de Gabinete da Secretaria de Desestatização, Desenvestimento e 

Mercados do Ministério da Economia (SEDDM/ME). Mírian é graduada 

em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e 

em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), 

possui mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de 

Brasília (UnB) e mestrado em Direito Econômico Internacional pela 

Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Mírian foi Coordenadora 

para Seguro de Crédito à Exportação na Secretaria de Assuntos 

Internacionais do Ministério da Fazenda entre 2017 e 2018.  

 

Roberto de Castro Pimenta é Bacharel em Direito pela Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) e Mestrando em Direito Regulatório e 

Concorrencial pela Universidade de Brasília (UNB). Foi assessor do 

Tribunal Administrativo do Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE) e atualmente é Advogado da área. 

 



Comércio Internaciona e Concorrência – Vol. II 

9 

Rodrigo Victor dos Santos atua como Analista do Ministério Público 

Federal junto CADE. Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de 

Ponta Grossa (UEPG) e pelo Instituto de Educação Superior de Brasília 

(Iesb). Pós-graduado em Direito Público pela Escola Superior da 

Magistratura Federal do Rio Grande do Sul. 

 

Stephanie Vendemiatto Penereiro é Bacharela em Direito pela 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e atua como 

Chefe de Gabinete no Tribunal Administrativo do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 

 

Thiago Lindolpho Chaves é Advogado da União em exercício no 

Departamento de Assuntos Internacionais da Procuradoria-Geral da 

União (DAI/PGU/AGU). É especialista em Direito Internacional pelo 

Centro de Estudos em Direito e Negócios (CEDIN) e Bacharel em 

Direito pela Universidade de Brasília (Unb). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comércio Internaciona e Concorrência – Vol. II 

10 

PERSPECTIVAS ATUAIS DE INTERFACE ENTRE DIREITO 

CONCORRENCIAL E COMÉRCIO INTERNACIONAL 

Amanda Athayde  

Isabela Maiolino 

Paulo Burnier da Silveira 

 

Em 2018, foi publicado o livro “Comércio Internacional e 

Concorrência”, fruto da disciplina “Comércio Internacional e Defesa da 

Concorrência”, ministrada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 

Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, pela 

professora Doutora Amanda Athayde e pelo Professor Doutor Paulo 

Burnier da Silveira, com o apoio do pesquisador Marcelo Guimarães. Se 

naquela oportunidade e objetivo foi possibilitar uma análise crítica da 

interface entre defesa da concorrência e comércio internacional, a 

presente obra, fruto da mesma disciplina, porém ministrada no primeiro 

semestre de 2019 com o apoio da pesquisadora Isabela Maiolino, teve 

como desafio explorar novos aspectos que não foram abordados em 2018. 

O tema continua em pauta em diversos fóruns, nacionais e 

internacionais. Nacionalmente, o reconhecimento da importância da 

integração das áreas do comércio internacional e da defesa da 

concorrência é notado, por exemplo, a partir da integração do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (Cade) ao Comitê-Executivo de 

Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex) do Ministério da 

Economia, na qualidade de convidado, para fornecer subsídios para a 

tomada de decisões no âmbito de questões envolvendo defesa da 

concorrência e defesa comercial, nos termos do art.10 §2º do Decreto n. 

10.044, de 7 de outubro de 2019. Ademais, é evidenciado pela nova 

competência assumida pela Subsecretaria de Defesa Comercial e 

Interesse Público da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da 

Economia (SDCOM/SECEX-ME), que passa, nos termos do art. 96 do 

Decreto n. 9.745, de 8 de abril de 2019, alterado pelo Decreto n. 10.072, 

de 18 de outubro de 2019, a realizar análises tanto de defesa comercial 

quanto de interesse público, sendo a concorrência um dos elementos 

considerados dentro dessa análise mais ampla de interesse público. Esse 

fato é evidenciado, inclusive, no Guia Material de Interesse Público, que 
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passou por consulta pública em 2019.1 Ainda, interessante evidenciar a 

realização de evento entre as redes Women in Antitrust (WIA) e Women 

Inside Trade (WIT), em 17 de outubro de 2019, que tratou justamente de 

temas de interface entre concorrência e comércio internacional, como, 

por exemplo, os desafios da implementação do Acordo Mercosul-União 

Europeia e as formas de implementação das análises de competitividade 

no âmbito do novo governo brasileiro, dentre outros temas.  

Internacionalmente, por sua vez, menciona-se a publicação de 

documento de trabalho da OCDE, datado de 05 de dezembro de 2019, 

justamente a respeito das políticas de concorrência no contexto da 

negociação de acordos de livre comércio (Free Trade Agreements – 

FTAs).2 Ainda, em junho de 2018 foi realizado o evento WTO Thematic 

Seminar on competition policy, trade and development. Reviewing 

practical experience with existing WTO agreements, que interface entre a 

defesa da concorrência e a propriedade intelectual no âmbito do Acordo 

TRIPS, bem como aspectos relacionados às contratações públicas 

internacionais e comércio eletrônico.3 

Para continuar o debate, a disciplina manteve a temática prévia 

para conduzir o debate por um semestre, a partir do estudo de dez 

grandes temas, com novos seminários, textos e assuntos.  

O primeiro grande tema tratou dos “Fundamentos e Novas 

Interfaces Entre Concorrência e Comércio Internacional”. Para isso, 

o primeiro seminário tratou sobre as novas interfaces, com apresentação 

do trabalho técnico sobre o assunto publicado pela Presidência da 

República4 e o texto de Marc Antoni Deitos e Michel Voltaire de 

                                                   
1 Guia Material de Avaliação de Interesse Público em Defesa Comercial. Abril, 

2019. Disponível em: < https://bit.ly/2OJxBPq> (último acesso em 02/12/2019). 
2 LAPRÉVOTE, François-Charles. Competition Policy within the contexto of 
Free Trade Agreements. OECD, 05 December 2019. Disponível em: 

<https://bit.ly/2Ljx0Sy> (último acesso em 02/12/2019). 
3 OMC. WTO Thematic Seminar on competition policy, trade and development. 

Reviewing practical experience with existing WTO agreements. Disponível em: 

< https://bit.ly/2YmZQqt> (último acesso em 02/12/2019). 
4 Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. 

Diálogos estratégicos – Comércio Internacional e Defesa da Concorrência. 

Volume 1, número 3 – outubro/18.  
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Freitas5. O segundo seminário, por sua vez, foi sobre hipster antitruste, 

com textos do Tim Wu6 e da Lina Khan7. 

O segundo grande tema tratou sobre abertura comercial, 

concorrência e comércio internacional. O primeiro seminário buscou 

responder o questionamento “compras públicas: abertura total ou parcial 

ao comércio internacional?”, com os artigos “A defesa da concorrência 

nas licitações públicas: a experiência do CADE e os impactos para o 

acordo de compras governamentais da OMC”8 e “O Brasil e Negociações 

Internacionais de Compras Públicas”9. Já o seminário seguinte tratou 

sobre a privatização da Infraero no Brasil, e se ela deveria ser parcial ou 

total. Para isso, foram sugeridos os textos “Hybrid governance structure 

between public company and private partners: the case of Infraero in the 

Brazilian airline sector”10 e “Privatization in Developing Countries: What 

Are the Lessons of Recent Experience?”11. 

O terceiro grande tema tratou sobre “Direito do Trabalho, 

Concorrência e Comércio Internacional”, que tem sido amplamente 

debatido em fóruns acadêmicos. Para tratar sobre concorrência e direito 

do trabalho, tema do seminário 5, foram incluídos os textos escritos por 

                                                   
5 DEITOS, Marc Antoni; FREITAS Michel Voltaire de. Reconciliando o direito 

antidumping e o da concorrência: a natureza jurídica como fonte da 
coexistência. Revista de Defesa da Concorrência. V. 6, nº 2, 2018.  
6 WU, Tim. After Consumer Welfare, Now What? The ‘Protection of 
Competition’ Standard in Practice. The Journal of the Competition Policy 

International, 2018; Columbia Public Law Research Paper No. 14-608. D 
7 KHAN, Lina M. Amazon’s Antitrust Paradox. The Yale Law Journal. 2017.  
8 FERNANDES, Victor Oliveira; SILVEIRA, Paulo Burnier da. A defesa da 

concorrência nas licitações públicas: a experiência do CADE e os impactos 
para o acordo de compras governamentais da OMC. Diálogos Estratégicos. vol. 

1. n. 3. Brasília, 2018. pp. 63-69. 
9 ARAUJO FILHO, José Carlos Cavalcanti de. “O Brasil e Negociações 

Internacionais de Compras Públicas”. Diálogos Estratégicos. vol. 1. n. 3. 

Brasília, 2018. pp. 54-62. 
10 SILVEIRA, Paulo Burnier da. “Hybrid governance structure between public 

company and private partners: the case of Infraero in the Brazilian airline 

sector”. Revista Direito GV. vol. 14. n. 2. São Paulo, 2018. 
11 PELLETIER, Saul Estrin Adeliner. “Privatization in Developing Countries: 

What Are the Lessons of Recent Experience?”. The World Bank Research 

Observer, Volume 33, Issue 1, 1 February 2018, Pages 65–102. 

javascript:;
javascript:;
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Suresh Naidu, Eric A. Posner e Eric Glen Weyl 12 e por Amanda 

Athayde, Juliana Domingues e Nayara Mendonça 13 como bibliografia. Já 

para o seminário sobre comércio internacional e direito do trabalho, 

sugeriu-se o artigo de Lance Compa14 bem como de Adelle Blackett 15 

como textos a serem seguidos. 

O quarto grande tema foi sobre um dos assuntos mais tratados 

em fóruns internacionais: “Novas tecnologias e Blockchain”. Para isso, 

os trabalhos de David S. Evans and Richard Schmalensee16 e Sebastian 

Wismer e Arno Rasek17 foram estabelecidos como bibliografia para se 

estudar as plataformas de dois lados em mercados digitais. Para 

responder o questionamento se as transações econômicas via blockchain 

representam o fim dos limites tradicionais do Estado, a bibliografia 

obrigatória consistiu nos artigos de Thibault Screpel18 e “Andres 

Guadamuz e Chris Marsden19. 

O quinto grande tema, por sua vez, tratou de “Gênero, 

Concorrência e Comércio Internacional”. No que se refere ao 

                                                   
12 ATHAYDEM Amanda; DOMINGUES; Juliana; MENDONÇA, Nayara. O 
improvável encontro do direito trabalhista com o direito antitruste. Revista do 

Ibrac, 2018.  
13 Suresh Naidu, Eric A. Posner e Eric Glen Weyl. Antitrust Remedies for Labor 
Market Power. Harvard Law Review, Forthcoming; University of Chicago 

Coase-Sandor Institute for Law & Economics Research Paper No. 850; U of 

Chicago, Public Law Working Paper No. 665; Columbia Law and Economics 

Working Paper. Fevereiro/2018.  
14 COMPA, Lance A. Labor Rights and Labor Standards in International Trade. 

Cornell University ILR School. DigitalCommons@ILR, Fall 1993.  
15 Adelle Blackett. Trade Liberalization, Labour Law and Development: A 
Contextualization. International Labour Organization: International Institute for 

Labour Studies. Geneva, 2007.  
16 David S. Evans and Richard Schmalensee. The Antitrust Analysis of Multi-

Sided Platform Businesses. NBER Working Paper No. 18783. February 2013. 
17 RASEK, Arno; WISMER, Sebastian. “Market definition in multi-sided 

markets”. Note for OECD. 2017. 
18 SCHREPEL, Thibault. Is Blockchain the Death of Antitrust Law? The 

Blockchain Antitrust Paradox (June 11, 2018). Geo. L. Tech. Rev. 

(Forthcoming).  
19 GUADAMUZ, Andres; MARSDEN, Chris. “Blockchains and Bitcoin: 

Regulatory responses to cryptocurrencies”. First Monday. vol. 20. n. 12. 2015. 
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seminário gênero e concorrência, sugeriu-se os trabalhos técnicos 

elaborados pela OCDE20 e pelo Banco Mundial21 sobre o assunto. A 

respeito do tema e a sua relação com o comércio internaciona, foram 

sugeridos os artigos escritos por Gabriela Galiza e Silva22 e POR 

Christianne Aquino e Liana Issa23. 

O sexto grande tema tratou da “Privacidade, Dados e 

Comércio Internacional”. O primeiro seminário tratou sobre o papel da 

big data no direito concorrencial, com textos de Daniel Sokol e Rison 

Comerford24, bem como de Maurice Stucke e Allen Grunes25. Foi tratado, 

também, sobre o que se espera das autoridades de proteção de dados no 

Brasil e no mundo no que se refere à big data, a partir de textos da Laura 

Schertel e do Danilo Doneda26, e texto do Filippo Lancieri27. 

O sétimo grande tema estudou os debates sobre “Interesse 

Público, Concorrência e Comércio Internacional”. Para abordar sobre 

o interesse público na defesa da concorrência, foram sugeridos um artigo 

                                                   
20 OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 

Competition policy and gender. Paper by Estefania Santacreu-Vasut and Chris 

Pike. Novembro/2018. Disponível em: 

https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/GF(2018)4/en/pdf 
21 WORLD BANK. India development update: unlocking women’s potential. 

Washington, D.C. World Bank Group, 2017.  
22 SILVA, Gabriela Galiza e. Comércio e gênero: um novo tema na agenda 

internacional. FGV São Paulo School of Economics: Working Paper Series. 

Working Paper n. 485/ CCGI n. 09, September 2018.  
23 AQUINO, Christiane; ISSA, Liana. Comércio e gênero, exportação de 

empresas lideradas por mulheres. Columbia Women’s Leadership Network In 

Brazil, Columbia Global Centers. Rio de Janeiro, 2018-2019. pp. 16-26.  
24 SOKO, Daniel; COMERFORD, Rison. “Antitrust and Regulating Big Data”. 

George Mason Law Review, v. 199. 2016. 
25 GRUNES, ALLEN; STUCKE, Maurice. “No Mistake About It: The 

Important Role of Antitrust in the Era of Big Data”. University of Tennessee 

Legal Studies Research Paper n. 269. 2015. 
26 DONEDA, Danilo; MENDES, Laura Schertel. “Lei de proteção de dados não 

pode morrer na praia”. Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, 

Tecnologia e Sociedade. 2018. 
27 LANCIERI, Filippo Maria. “Digital protectionism? Antitrust, data protection, 

and the EU/US transatlantic rift”. Journal of Antitrust Enforcement. 2018. 
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de Calixto Salomão28 e a monografia de Victor de Oliveira Leite29. Por 

sua vez, para endereçar a questão do interesse público no antidumping, 

foi sugerida a tede de doutorado da Leonor Cordovil30 e o trabalho 

técnico elaborado pela Secretaria de Promoção da Produtividade e 

Advocacia da Concorrência. Produtividade e Concorrência31. 

O oitavo grande tema tratou de “Propriedade Intelectual, 

Concorrência e Comércio Internacional”, a partir de dois importantes 

debates. O primeiro, sobre a prática pay-for-delay no setor farmacêutico, 

contou com textos de Robert D. Anderson, Anna Caroline Müller and 

Antonella Salgueiro Mezgolits32 e uma nota do secretariado da OCDE 

sobre o assunto33. O segundo, por outro lado, endereçou a questão da 

prática de sham litigation, com textos de Ioannis Lianos e Jun Zhou34 e 

da Ana Frazão35. 

O nono grande tema discutido no âmbito da disciplina foi sobre 

a “Claúsula de Most Favoured Nation, Concorrência e Comércio 

Internacional”. Em relação a esse tipo de cláusula e comércio 

                                                   
28 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito industrial, direito concorrencial e 

interesse público. Revista de Direito Público da Economia, Belo Horizonte, v. 2, 

n. 7, jul. 2004. 
29 LEITE, Victor de Oliveira.  Direito Antidumping e Direito Antitruste: o Dano 

à Concorrência Tutelado pelo Estado e o Interesse Público. Universidade De 

Brasília. Monografia, 2015.  
30 CORDOVIL, Leonor. O interesse público no antidumping. Tese de 

doutorado. USP, 2009. 
31 SEPRAC – Secretaria de Promoção da Produtividade e Advocacia da 

Concorrência. Produtividade e Concorrência. Defesa Comercial e Interesse 
Público, p. 26. Dezembro/2018.  
32 ANDERSON, Robert D.; MEZGOLITS, Antonella Salgueiro; MÜLLER, 

Anna Caroline. “Reverse Patent Settlement Agreements In The Pharmaceutical 

Sector: Enforcement And Regulatory Issues In A Comparative Perspective”. 

Working Paper. Genebra, 2018. 
33 OCDE. Nota do Secretariado. “Excessive Prices in Pharmaceutical Markets”. 

Paris, 2018 
34 LIANOS, Ioannis; e ZHOU, Jun. “Optimal Test for Strategic Antitrust Sham 

Litigation – a mechanism design approach”. UCL, 2007. 
35 FRAZÃO, Ana de Oliveira. “Dimensões concorrenciais do abuso da 

propriedade intelectual”. Portal Jota, 2018 
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internacional, foi sugerido o texto de Júlia Marssola36. No que se refere a 

restrições à concorrência em razão da referida cláusula, sugeriu o texto de 

Ribeiro e Carolina Saito37 e o texto de Pinar Akman38. 

O décimo e último tema da disciplina tratou sobre “Sanções, 

Concorrência e Comércio Internacional”. Primeiro, foram abordados 

os aspectos sobre sanções e remédios, a partir do peer review feito pela 

OCDE no Brasil39 e artigo de Damien Geradin e Katarzyna Sadrak40. Por 

fim, foi tratado sobre o ilícito concorrencial e o ilícito de comercio 

internacional relacionados ao caso do cartel de sal grosso, a partir das 

decisões do Cade41 e da resolução da Camez sobre o caso42. 

Ao final de todos estes debates, foram selecionados os artigos 

dos alunos que melhor atenderam à proposta da Disciplina, sabendo 

conciliar, com clareza e objetividade, a articulação das ideias à 

                                                   
36 LOURES, Júlia Marssola. Acordos Internacionais de Investimento e as 

Cláusulas de Tratamento da Nação Mais Favorecida: a experiência brasileira 

com os BITs e os ACFIs. Monografia. Universidade de Brasília, 2018. 
37 RIBEIRO, E. P.; SAITO, Carolina. Defesa da concorrência e cláusulas 
contratuais de preços que se referem a terceiros: cláusulas da nação mais 

favorecida (MFN). In: Elvino de Carvalho Mendonça; Fábio Luiz Gomes; 

Rachel Pinheiro de Andrade Mendonça. (Org.). Compêndio de Direito da 

Concorrência: Temas de Fronteira. 1ª ed. São Paulo: Migalhas, 2015, v, p. 145-

169. 
38 AKMAN, Pinar. A Competition Law Assessment of Platform Most-Favoured-

Customer Clauses. Working Paper, School of Law, University of Leeds. 2015. 
39 OCDE – Organização Para Cooperação E Desenvolvimento. OECD peer 

reviews of competition law and policy: brazil 2019. 
40 GERADIN, Damien; SADRAK, Katarzyna. “The eu competition law fining 

system: a quantitative review of the commission decisions between 2000 and 

2017”. Tilec discussion paper. 2017. 
41 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. Processo 
Administrativo nº 08012.005882/2008-38, Conselheiro Relator: João Paulo de 

Resende, julgado em 23 de maio de 2018, conforme ata da 124ª Sessão 

Ordinária de Julgamento, publicada no Diário Oficial da União em 30 de maio 

de 2018. 
42 MINISTÉRIO DA DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

EXTERIOR. Resolução CAMEX nº 47. D.O.U. de 13/07/2018. Suspende a 

exigibilidade do direito antidumping aplicado e do compromisso de preço 

homologado. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/07/2018&jornal=515&pagina=4&totalArquivos=180
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profundidade de uma análise crítica do tema. Assim, o livro foi 

organizado em três grandes blocos.  

No primeiro bloco, foram consolidados os artigos que 

abordaram os tópicos relacionados ao comércio internacional.  

O primeiro artigo aqui publicado trata sobre os “Critérios para 

alteração de medidas de defesa comercial por interesse público – 

Brasil e Canadá”, de autoria de Júlia Marssola. No referido artigo, 

busca-se explorar quais países já tiveram alterações de suas medidas de 

defesa comercial por interesse público e quais os critérios utilizados para 

essa decisão. Para isso, a primeira parte da discussão analisa a evolução 

da política de defesa comercial do Brasil, a fim de compreender as 

mudanças trazidas pelas alterações legislativas de 2019. Em seguida, o 

caso brasileiro é comparado com os de países que já tiveram alteração em 

suas medidas antidumping por interesse público, analisando-se a 

legislação e a jurisprudência de tais países acerca do tema. A partir disso, 

adentra-se na discussão sobre os critérios utilizados para determinar o 

quantum de alteração de medidas antidumping e compensatórias por 

interesse público. Por fim, tecem-se comentários acerca do procedimento 

de análise do interesse público brasileiro, tendo por base a experiência 

internacional. 

Em seguida, passa-se a tratar do tema “Soluções para mitigar 

os riscos da importação de cláusulas via princípio da nação mais 

favorecida no direito internacional dos investimentos: uma análise à 

luz dos acordos celebrados pelo estado brasileiro”, escrito por Thiago 

Lindolpho Chaves. Primeiramente, são analisados os fundamentos 

jurídicos do princípio da nação mais favorecida e a posição dos tribunais 

arbitrais de investimento no que tange à importação dessas cláusulas. 

Subsequentemente, são examinadas as propostas da UNCTAD e do IISD 

sobre como os Estados podem mitigar os riscos oriundos da importação 

de cláusulas. Finalmente, busca-se responder se os acordos de 

investimento celebrados pelo Brasil têm atendido às recomendações das 

organizações internacionais, verificando-se o grau de vulnerabilidade de 

tais tratados frente a possíveis demandas de importação de cláusulas mais 

favoráveis. 

O terceiro debate relevante deste livro apresenta-se no artigo 

“Improving governance and transparency in the official Export 

Credit Support System in Brazil: the risk assessment matrix for the 

export credit insurance”, cuja a autora é Mírian Campos Moraes e 

Silva. O artigo descreve, primeiramente, o funcionamento básico e os 
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principais conceitos referentes ao Seguro de Crédito à Exportação. Após, 

faz considerações acerca do processo de diligência anticorrupção para as 

operações de exportação que solicitam apoio oficial. Por fim, explica a 

construção e aplicação da matriz de risco para o Seguro de Crédito à 

Exportação no Brasil. A autora, em que pese não tenha sido aluna da 

disciplina, contribuiu com os professores na forma de sugestão de 

bibliografias. 

No segundo bloco, foram elencados os artigos que tratam da 

defesa da concorrência. 

O quarto artigo apresentado neste livro intitula-se “Acordos 

pay-for-delay e suas implicações para o direito concorrencial e a 

propriedade intelectual”, de autoria de Gracemerce Camboim. O 

referido trabalho visa a esclarecer o que são os acordos pay-for-delay, 

tratando de como tais acordos podem prejudicar os consumidores e o 

Estado, uma vez que podem promover o atraso da introdução de 

medicamentos genéricos no mercado, distorcer o sistema de patentes e 

perpetuar a vigência de direitos inválidos. Por outro lado, busca-se, 

também, demonstrar que tais acordos não devem ser sempre considerados 

ilícitos, podendo configurar simples exercício de direitos de patente, e, 

portanto, gerar incentivos à inovação no mercado de medicamentos. 

O quinto debate a ser tratado vem sob o título “Direito 

concorrencial sancionador: análise das alternativas à multa 

corporativa como forma de garantir o efeito dissuasório da pena”, 

escrito por Carlos Frederido Braga e Rodrigo Victor dos Santos. Para 

tratar do tema, o autor realiza investigação sobre os objetivos centrais das 

sanções aplicadas aos autores de ilícitos anticoncorrenciais, abordando, 

também, a percepção doutrinária sobre a eficácia de tais medidas. 

Subsequentemente, examinam-se os custos do modelo institucional 

adotado no Brasil e as alternativas e críticas apresentadas pela OCDE às 

sanções aplicadas pelo SBDC. Por fim, analisam-se os efeitos teóricos da 

aplicação de sanções restritivas de direitos como alternativa à sanção 

pecuniária. 

O sexto artigo deste livro intitula-se “Concorrência e gênero: o 

impacto negativo dos prêmios unissex no mercado de seguro sob a 

luz da experiência europeia”, cuja autora é Camilla Costa Villela. Em 

primeiro lugar, o trabalho trata da decisão da União Europeia conhecida 

como Test-Achats e do seu impacto na fixação dos prêmios de contratos 

de seguro. Em um segundo momento, faz-se uma análise das 

consequências dos prêmios unissex no mercado de seguro brasileiro. O 
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artigo termina ponderando os efeitos da decisão no mercado de seguro de 

automóveis no Brasil, sob os pontos de vista concorrencial, econômico e 

social. 

Por sua vez, o sétimo artigo discute “O Direito Concorrencial 

no ciberespaço: entre o Hipster Antitrust e a constitucionalização do 

direito concorrencial”, escrito por Guilherme Chacon. O debate gira em 

torno de como o direito da concorrência pode adequar-se aos novos 

desafios impostos pelo ciberespaço. Assim, primeiramente, busca-se 

entender quais são esses novos desafios. Em seguida, trata-se da corrente 

Hipster Antitrust, que nasceu nos Estados Unidos, no âmbito de tais 

discussões. Finalmente, propõe-se a constitucionalização do direito da 

concorrência como uma possível resposta às novas questões que se põem 

pela realidade transformada. 

A discussão trazuda no oitavo artigo do livro foi escrito por 

Roberto de Castro Pimenta e cuida do tema “O interesse público no 

controle de concentrações econômicas: histórico, perspectivas de 

direito comparado e a experiência do CADE”. Para isso, 

primeiramente, o artigo contextualiza o debate acadêmico acerca dos 

objetivos e valores tutelados pelo direito antitruste. Subsequentemente, 

avalia-se como as cláusulas de interesse público são inseridas na 

legislação e como são tratadas pelas diferentes jurisdições. Por fim, o 

artigo constata a existência de um leque de possíveis modelos 

institucionais para a abordagem do tema, bem como a consolidação da 

utilização, pelo Cade, de critérios essencialmente concorrenciais. 

Por sua vez, nono artigo do livro é intitulado “Preços 

excessivos e a prática de “pay-for-delay agreements” no mercado 

farmacêutico: a aplicação do antitruste em mercados intensivos em 

inovação”. O trabalho feito por Humberto Cunha dos Santos, 

primeiramente faz breves considerações sobre o papel do antitruste em 

mercados fortemente inovadores, como é o caso do mercado 

farmacêutico. Em seguida, discute-se a forma como o direito antitruste 

analisa preços excessivos, tratando-se dos pressupostos e instrumentos 

utilizados como referencial de análise. Após, abordam-se as 

particularidades da prática do “pay-for-delay agreement”, apresentando-

se importantes julgados dos Estados Unidos e Europa. Por fim, são 

tecidas reflexões sobre como o Brasil deveria se posicionar sobre o tema. 

Apresentando a décima discussão, tem-se o trabalho “Sham 

litigation e misrepresentation: reflexões sobre sua admissibilidade no 

Direito Concorrencial Brasileiro”. Para isso, o autor Carlos Eduardo 
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Elias de Oliveira primeiro faz uma distinção das expressões sham 

litigation e misrepresentation. Em seguida, avalia-se o tratamento de tais 

conceitos na experiência norte-americana, que se baseia na doutrina 

Noerr-Pennington. Finalmente, aliando-se as análises da legislação e da 

jurisprudência do Cade, apresentam-se os principais fundamentos do 

debate e as conclusões do autor acerca da licitude dos conceitos 

discutidos. 

O décimo primeiro artigo traz o debate “Sham litigation: o 

exame dos incentivos econômicos como instrumento complementar 

de análise antitruste”, trabalho elaborado por Stephanie Vendemiatto 

Penereiro. Para isso, são expostos: i) a forma como o Cade tem analisado 

os casos de sham litigation; ii) os testes que vêm sendo aplicados pela 

autoridade; e iii) as lacunas deixadas em aberto. Subsequentemente, são 

analisados os incentivos do agente econômico para a prática de sham 

litigation, que pode ocorrer nas modalidades predatória, parasitária e 

colusiva. Após, é demonstrada a complementaridade entre a análise de 

incentivos e os testes realizados pelo Cade. Por fim, são tecidas 

considerações sobre as dificuldades presentes nos casos de sham 

litigation, bem como sobre as possíveis formas de enfrentamento da 

questão. 

No terceiro e último bloco, foram incluídos os artigos que 

tratam da interface entre comércio internacional e defesa da concorrência. 

O décimo segundo trabalho discute “A abertura comercial no 

âmbito das contratações públicas e os cartéis bid rigging” a partir de 

texto elaborado por Leonardo Sousa de Andrade. Para isso, a primeira 

parte busca ponderar sobre até que ponto a abertura comercial seria 

suficiente para prevenir a formação de cartéis bid rigging, adotando, 

como referencial, estudo empírico de Anu Bradford e Adam Chilton. A 

segunda parte do artigo, por sua vez, aborda algumas medidas que 

deveriam ser conjugadas com a abertura comercial, no âmbito das 

contratações públicas, a fim de atingir o mesmo propósito. Por fim, na 

terceira parte, são analisados o Protocolo de Contratações Públicas do 

Mercosul e o Acordo Comercial entre Mercosul e União Europeia, com o 

objetivo de verificar como a questão foi tratada em tais diplomas. 

Finalmente, no décimo terceiro artigo deste livro, trava-se o 

debate “Defesa comercial e concorrência: situações em que a 

cooperação entre as duas áreas se faz necessária”, a partir do artigo 

escrito por Márcio Marques Gabardo. Nesse intuito, o trabalho apresenta, 

primeiramente, os principais argumentos contrários e favoráveis à 
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aplicação de medidas de defesa comercial. Em seguida, busca-se 

demonstrar que a cooperação entre direito da concorrência e defesa 

comercial não é só possível, mas benéfica ao desenvolvimento de tais 

áreas. Por fim, focalizam-se três situações em que essa cooperação pode 

ocorrer: i) quando uma conduta pode ser avaliada nos dois ramos; ii) 

quando a aplicação de medidas por uma das áreas requer a modulação 

das medidas impostas na outra; iii) ou quando estudos e análises 

merecem ser compartilhados entre os órgãos encarregados de 

implementar as medidas previstas nos âmbitos. 

Diante de todas as contribuições, esperamos que este livro seja 

um catalisador de novas reflexões e olhares, e, consequentemente, novas 

pesquisas acadêmicas sobre as novas fronteiras na interface entre o 

Comércio Internacional e a Defesa da Concorrência. 
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1. QUAIS OS CRITÉRIOS PARA ALTERAR MEDIDAS DE 

DEFESA COMERCIAL POR INTERESSE PÚBLICO? UMA 

ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA DO BRASIL E DO CANADÁ 

1. CRITERIA FOR REDUCING TRADE DEFENCE MEASURES DUE 

TO PUBLIC INTEREST - BRAZIL AND CANADA 

Júlia Marssola 

 

Resumo: Uma medida de defesa comercial pode ser suspensa, alterada 

ou mantida após uma análise de interesse público. O objetivo deste artigo 

é identificar quais são os critérios utilizados por uma autoridade 

investigadora de defesa comercial para a hipótese específica de alteração 

de medidas em razão de interesse público, bem como apresentar como 

são conduzidos os cálculos que determinam o grau de alteração dessas 

medidas. Para tanto, verificou-se que Brasil e Canadá têm precedentes na 

alteração de medidas de defesa comercial em razão de interesse público, 

tendo-se passado à análise de jurisprudência desses (poucos) casos de 

alteração. Em seguida, foram consolidados, a partir das experiências 

analisadas, os principais critérios para alteração de medida de defesa 

comercial em razão de interesse público e detalhados os elementos 

considerados para determinar o quantum de redução. A partir desses 

resultados, como conclusão, este trabalho propôs alguns critérios para 

aprimorar o grau de previsibilidade e segurança jurídica quando da 

alteração de medida de defesa comercial em razão de interesse público 

pelas autoridades investigadoras.  

Palavras-chave: Interesse Público, Defesa Comercial, Antidumping, 

Critérios de Alteração. 

Abstract: The purpose of this article is to identify criteria for deciding 

whether to reduce trade defence measures due to public interest and how 

to calculate the percentage of change in these measures. An investigation 

was carried out to identify which countries had already changed trade 

defence measures due to public interest, and a case law review of such 

decisions was conducted. These countries were Brazil and Canada. 

Hence, after accessing such experiences, criteria for changing trade 

defence measures due to public interest and the elements considered to 

determine the quantum of reduction were outlined. Considering such 
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results, as a conclusion, this paper proposed some criteria for reduction of 

trade defence measures due to public interest. 

Key-words: Public Interest; Trade Defence; Antidumping; Criteria for 

reduction. 

 

1. Introdução  

A aplicação de medidas de defesa comercial acarreta diversos 

efeitos positivos ao produtor doméstico e à indústria nacional, sendo o 

principal deles e grande objetivo da defesa comercial a neutralização do 

dano decorrente do dumping ou dos subsídios. A despeito desse aspecto 

positivo que é o objetivo mesmo das políticas de defesa comercial, há 

uma série de outras consequências observadas a partir da imposição de 

direitos antidumping ou compensatórios, nem sempre positivas. 

As medidas antidumping ou compensatórias frequentemente 

afetam as cadeias a jusante e a montante do produto, seus consumidores 

finais, entre outros. Na tentativa de balizar esses efeitos benéficos e 

deletérios de uma medida de defesa comercial é que se introduziu a 

avaliação de interesse público, que busca responder à pergunta: o impacto 

da imposição do direito antidumping e compensatório sobre os agentes 

econômicos como um todo é potencialmente mais danoso se comparado 

aos efeitos positivos de sua aplicação? 

O tema do interesse público e sua relevância sobre o bem-estar 

nacional vem sendo bastante notado. Esta situação pode ser evidenciada 

pelo crescente número de países a adotarem provisões normativas de 

interesse público em suas legislações de defesa comercial, como a 

Argentina, o Brasil, a China, o Canadá, a União Europeia, a Malásia, a 

Tailândia, a Ucrânia e alguns outros1. Essas legislações incluem 

inquéritos de interesse público que avaliam critérios que permitam 

identificar o impacto da medida comercial nos agentes econômicos. A 

definição e o balizamento desses critérios, que muitas vezes revelam 

resultados concorrentes, é tarefa extremamente árdua2. 

                                                   
1 FERRAZ, Lucas. Suggestions for Improvements in Brazil’s current legislation 

on Public Interest in Antidumping Disciplines. Working Paper/FGV, 2018. 
2CORDOVIL, Leonor.  O interesse público no antidumping. Tese de doutorado. 

USP, 2009. 



Comércio Internaciona e Concorrência – Vol. II 

25 

No caso brasileiro, o teste de interesse público foi determinado 

pelo Decreto no. 8.058 de 20133, e sofreu diversas alterações desde então, 

em especial em 2019. A principal mudança foi a inclusão de um processo 

de avaliação de interesse público obrigatório em investigações originais 

de dumping e/ou de subsídios. Para tanto, foi publicado novo decreto4, 

portaria5 e dois guias de conduta das investigações pela autoridade 

atualmente responsável6, a Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse 

Público (Sdcom).  

A partir da nova legislação, há três desfechos possíveis para 

uma avaliação de interesse público em defesa comercial: (i) 

aplicação/manutenção, (ii) suspensão ou (iii) alteração da medida.  

Se o assunto já é controverso para decisões de suspensão ou 

aplicação da medida, quais seriam as condições e os critérios observados 

por uma autoridade de defesa comercial que a fariam decidir por alterar a 

medida antidumping ou compensatória aplicada? E como é calculado o 

percentual de alteração da medida original? É a partir dessas indagações 

que se orienta o presente estudo.  

                                                   
3 BRASIL. Decreto no. 8.058, de 11 de julho de 2013. Promulga o Tratado sobre 

Transferência de Pessoas Condenadas ou Sujeitas a Regimes Especiais, entre a 

República Federativa do Brasil e a República do Panamá, firmado na Cidade do 

Panamá, em 10 de agosto de 2007. 
4 BRASIL. Decreto no. 9. 745, de 8 janeiro de 2019. Aprova a Estrutura 

Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções 

de Confiança do Ministério da Economia, remaneja cargos em comissão e 

funções de confiança, transforma cargos em comissão e funções de confiança e 

substitui cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - 

DAS por Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE. 
5 BRASIL. Portaria nº 8, de 15 de abril de 2019, publicada no D.O.U. de 17 de 

abril de 2019. 
6 Em abril de 2019, a Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público 

publicou os Guias Processual e Material de Defesa Comercial e Interesse 

Público. Esses documentos, que estiveram em consulta pública até o final de 

maio e hoje estão pendentes de consolidação, definem a harmonização dos 

prazos de defesa comercial e de interesse público, atualmente conduzidos pela 

mesma autoridade, além de discriminarem uma série de critérios para a 

avaliação de interesse público. Disponível em: < 

http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/defesa-comercial/306-

interesse-publico/3887-guias-sobre-interesse-publico>. 
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Para tanto, as seguintes perguntas de pesquisa foram 

formuladas: (a) quais países já tiveram alterações de suas medidas de 

defesa comercial por interesse público; (b) quais foram os critérios 

utilizados para esta decisão; e (c) se, com base na análise jurisprudencial 

desses casos, seria possível estabelecer um conjunto de fatores que 

determinasse o quantum de alteração de medidas antidumping e 

compensatórias por interesse público.  

A fim de respondê-las, primeiramente, proceder-se-á a uma 

análise da evolução da política de defesa comercial do Brasil, a fim de 

compreender as mudanças trazidas pelas alterações legislativas de 2019 

(Seção 2). Em seguida, para estabelecer uma comparação com o caso 

brasileiro, serão levantados os países que já tiveram alteração de suas 

medidas antidumping por interesse público. Identificados esses países, 

poder-se-á, então, proceder à uma análise de sua legislação de defesa 

comercial e do teste de interesse público (Seção 3) e, posteriormente, à 

análise jurisprudencial que permita identificar os critérios que permitiram 

que a alteração da medida antidumping fosse a melhor alternativa para o 

interesse público (Seção 4).  

Na seção seguinte (5), adentrar-se-á à discussão mesma dos 

critérios para determinar o quantum de alteração de medidas antidumping 

e compensatórias por interesse público. Será conduzida avaliação 

jurisprudencial dos casos encontrados, em outros países e no Brasil, na 

tentativa de estabelecer um conjunto de fatores que favoreça esse 

desfecho. Por último, espera-se seja possível tecer alguns comentários e 

recomendações para o procedimento de análise de interesse público 

brasileiro a partir da experiência internacional observada.  

 

2. Breve histórico da avaliação de interesse público em medidas de 

defesa comercial no Brasil e das alterações da política de defesa 

comercial em 2019 

A análise de interesse público, no âmbito da defesa comercial, 

pondera os efeitos negativos e positivos decorrentes da aplicação de uma 

medida de defesa comercial sobre os agentes econômicos, a fim de 

verificar se as consequências danosas superam as positivas7. As medidas 

                                                   
7 MINISTÉRIO DA FAZENDA. Avaliações de Interesse Público em Defesa 

Comercial. Julho de 2018.  
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de defesa comercial, sobretudo antidumping e compensatórias, são 

alíquotas adicionadas às importações de determinadas origens quando 

presentes os requisitos previstos pela Organização Mundial do Comércio 

(OMC)8. No caso de medidas antidumping, por exemplo, deve ser 

caracterizado dumping, dano dele decorrente e nexo causal.   

A fim de iniciar o estudo acerca da inserção dos testes de 

interesse público em defesa comercial no Brasil, recorramos à definição 

de interesse público da antiga SEAE (Secretaria de Acompanhamento 

Econômico)9: 

(...) uma análise do impacto da imposição de medidas de defesa 

comercial no país importador, tomando-se vários interesses em 

conjunto. Portanto, o interesse público seria a soma de todos os 

interesses privados da economia. Nesse contexto, a aplicação 

dessa cláusula permite uma avaliação mais abrangente dos 

efeitos das medidas de defesa comercial, ao comparar os 

benefícios auferidos pela indústria doméstica com os eventuais 

danos causados a outras indústrias, aos consumidores (famílias) 

e/ou outros agentes da economia que não utilizam o produto em 

seu processo produtivo ou não o consomem diretamente. 

 

O procedimento de avaliação de interesse público está previsto 

no ordenamento jurídico brasileiro desde 1995, e pode ser caracterizado 

em três momentos:  

1. A primeira introdução da legislação 

a.Decreto no. 1.602, de 23/08/1995 (posteriormente 

revogado pelo Decreto no. 8.058\2013) 

b. Decreto no. 1.751, de 19/12/199510 (art. 73, $3º) 

                                                   
8 BARRAL, Welber; BROGINI, Gilvan. Defesa Comercial no Brasil. Brasília: 

Mercado de Ideias, 2015.  
9 SEPRAC – Secretaria de Promoção da Produtividade e Advocacia da 

Concorrência. Produtividade e Concorrência. Defesa Comercial e Interesse 

Público, 2018. 
10 BRASIL. Decreto no. 1.751, de 19 de dezembro de 1995. Regulamenta as 

normas que disciplinam os procedimentos administrativos relativos à aplicação 

de medidas compensatórias. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1995/D1751.htm>. 
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2. A criação do Grupo de Análise de Interesse Público (GTIP) e 

a edição dos decretos e resoluções que disciplinaram a avaliação 

de interesse público 

a.Resolução CAMEX no. 13, de 29/02/201211 – criou o 

Grupo de Análise de Interesse Público (GTIP) 

b. Resolução no. 50/201212 – roteiro para alteração de 

medidas compensatórias ou de AD em razão de interesse 

público  

c. Decreto no. 8.058, de 26/07/201313 (art. 3º)  

3. As alterações de 2019: análise de interesse público 

obrigatória e concomitante à investigação de defesa comercial 

a.Decretos no. 9.67914, de 02/01/2019 e no. 9.74515, de 

08/04/2019 – altera a competência das avaliações de 

interesse público para a Sdcom e não mais GTIP 

b. Portaria no. 8, de 15/04/201916 – para garantir a 

convergência dos prazos da Sdcom com as investigações de 

defesa comercial. 

 

Antes das alterações de 2019, o GTIP deveria analisar tanto a 

admissibilidade dos pedidos quanto proceder à condução das análises 

após a instauração do processo de avaliação de interesse público. Após a 

instauração do processo, o GTIP tinha até 6 meses para submeter suas 

conclusões ao Conselho da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) ou 

ao Comitê Executivo de Gestão da CAMEX (GECEX). 

A partir de 2019, as avaliações de interesse público passaram a 

ser desempenhadas pela Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse 

                                                   
11 BRASIL. Resolução no. 13, de 19 de fevereiro de 2012. Institui o Grupo 

Técnico de Avaliação de Interesse Público – GTIP. Disponível em: < 

https://bit.ly/34JgOla>. 
12BRASIL. Resolução no. 50, de 05 de julho de 2012. Torna pública a 

instauração de análise pelo Grupo Técnico de Avaliação de Interesse Público – 

GTIP. Disponível em: < https://bit.ly/2OKRgOZ>. 
13 BRASIL. Decreto no. 8.058, de 11 de julho de 2013. 
14 Revogado pelo Decreto 9.745. 
15 BRASIL. Decreto no. 9. 745, de 8 janeiro de 2019. 
16 BRASIL. Portaria nº 8, de 15 de abril de 2019. 
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Público (Sdcom) e não mais pelo GTIP. As competências atuais estão 

todas inseridas no Ministério da Economia, tanto na Secretaria de 

Comércio Exterior (SECEX) quanto na Secretaria Especial de Comércio 

Exterior e Assuntos Internacionais (SECINT).  

Além do Decreto, três documentos alteraram sobremaneira o 

processo de interesse público em defesa comercial no Brasil: a Portaria 

Secex no. 08/2019, o Guia Processual e o Guia Material de Defesa 

Comercial e Interesse Público. Esses três documentos estiveram sob 

consulta pública até 31 de maio de 2019 e, até setembro desse ano, 

estavam pendentes de consolidação, de modo que todas as modificações 

resumidas aqui podem não ser definitivas. 

 A Portaria Secex no. 08/2019 torna obrigatória a avaliação de 

interesse público nos casos de investigação original de dumping, sendo 

facultativa nos processos de revisão. Essa avaliação deve ser conduzida 

concomitantemente à investigação de dumping, e se orientará em duas 

etapas: preliminar e final.  

Caso a determinação preliminar seja negativa, será encerrada a 

avaliação de interesse público; caso positiva, o resultado da investigação 

pode ensejar não aplicação ou alteração da medida comercial. No caso 

das conclusões finais, o governo decidirá pela aplicação ou 

alteração/suspensão da medida comercial.  

 

FIGURA 1 - Resultados da avaliação de interesse público 

em defesa comercial no Brasil 
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Fonte: Guia Processual de Defesa Comercial e Interesse Público da Sdcom. 

Elaboração própria. 

 

O Guia Processual esclarece as etapas dos processos de 

interesse público e investigação de dumping e de subsídios no esforço de 

conciliar os prazos, visto que agora a mesma Sdcom fará as duas análises 

concomitantemente. Já o Guia Material traz os elementos materiais que 

serão considerados na análise de interesse público, resultados do 

benchmarking internacional, e apresenta o modelo de questionário único 

a ser preenchido pelas partes interessadas.  

Esses elementos materiais são, na verdade, os critérios de 

avaliação do teste de interesse público, presentes no guia a fim de 

proporcionar mais transparência, previsibilidade e segurança jurídica aos 
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administrados. Os critérios reunidos pelo Guia Material estão listados no 

quadro abaixo. 

 

QUADRO I - Critérios de avaliação preliminar de interesse 

público 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE INTERESSE PÚBLICO 

1. Da natureza do produto sob análise 

1.1 Produto sob análise como insumo ou produto final 

1.2 Essencialidade do produto final 

2. Do cenário internacional do mercado do produto sob análise 

2.1 Das outras origens com produtos similares 

2.2 Medidas de defesa comercial aplicadas ao produto sob análise 

2.3 Tarifa de importação e outras barreiras não tarifárias em comparação com o cenário internacional 

2.4 Preferências tarifárias 

2.5 Temporalidade da proteção do produto 

3. Da concentração de mercado do produto sob análise 

3.1 Característica de monopólio/oligopólio do mercado 

3.2 Substitutos ao produto sob análise no mercado 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO FINAL DE INTERESSE PÚBLICO 

4. Das condições de oferta do produto sob análise 

4.1 Do consumo nacional aparente do produto sob análise 

4.2 Do risco de desabastecimento e de interrupção do fornecimento 

5. Das condições de demanda do produto sob análise e impactos sobre o consumidor 

5.1 Da qualidade do produto sob análise 

5.2 Da tecnologia do produto sob análise e do produto final 

5.3 Dos atos de concentração e das práticas anticompetitivas no mercado do produto sob análise 

6. Das condições de custo e preço do produto sob análise e dos impactos a jusante 

6.1 Da representatividade do custo do produto sob análise 

6.2 Da evolução do preço do produto sob análise 

6.3 Dos impactos na cadeia a jusante 

7. Dos efeitos esperados da medida de defesa comercial na indústria doméstica e impactos a 

montante 

7.1 Dos impactos sob a cadeia a montante 

7.2 Dos impactos sobre a indústria doméstica  
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Fonte: Guia Material de Defesa Comercial e Interesse Público da Sdcom. 

Elaboração própria. 

 

A partir das considerações acima, entendemos que as mudanças 

na avaliação de interesse público em defesa comercial no Brasil neste ano 

não configuram revolução, mas o resultado de um processo evolutivo. O 

foco deste estudo não é, no entanto, adentrar em minúcia as alterações 

sobre a política de análise de interesse público em defesa comercial de 

2019, até porque essas alterações ainda não são definitivas, uma vez que 

o texto da Portaria e dos Guias ainda está pendente de consolidação.  

Com esse panorama das novas regras de interesse público no 

Brasil, passemos a verificar quais outros países têm procedimentos de 

avaliação de interesse público similares, e quais deles já resultaram em 

alteração dos direitos antidumping e/ou compensatórios originalmente 

aplicados.   

 

3. Dos cenários possíveis diante de uma avaliação de interesse 

público no Brasil e no mundo – o pioneirismo do Canadá  

A fim de responder às perguntas de pesquisa que orientaram 

este estudo, endereçamos o questionamento de quais países já haviam 

alterado medidas antidumping ou compensatórias por interesse público. 

A base de análise foi o Guia Material de Defesa Comercial de Interesse 

Público publicado em conjunto pela Sdcom, Secretaria de Comércio 

Exterior (SECEX) e Secretaria Especial de Assuntos Internacionais e 

Comércio Exterior (SECINT)17.  

Neste documento, foram apresentados os resultados do 

benchmarking conduzido por essas autoridades acerca da experiência 

internacional sobre defesa comercial e interesse público. As legislações e 

procedimentos mais sofisticados de análise foram encontrados na União 

Europeia, no Canadá e na Nova Zelândia. 

 

                                                   
17 SDCOM. Guia Material de Defesa Comercial de Interesse Público. Ministério 

da Economia, 2019. 
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3.1 A experiência internacional e a nova fase da defesa comercial 

brasileira 

A partir desses resultados, procedemos, então, a uma breve 

investigação da política de defesa comercial e interesse público desses 

países, a fim de compreender se (i) a alteração de medida comercial era 

um dos resultados possíveis de um teste de interesse público e (ii) se 

havia casos de efetiva alteração de direito antidumping ou compensatório 

por interesse público. 

A União Europeia, embora tenha processo bastante sofisticado e 

análise de interesse público concomitante à investigação de 

dumping/subsídios, não permite alteração de medida comercial por 

interesse público, uma vez que as medidas comerciais só são aplicadas se 

forem de interesse público. Assim, só há duas possibilidades de 

resultado: (a) aplicação da medida por entender que há interesse público 

em fazê-lo, ou (b) não aplicação da medida por não ser de interesse 

público. Dessa forma, a experiência da União Europeia foi descartada 

para os objetivos deste estudo.  

O Canadá, por sua vez, também apresenta procedimento 

bastante sofisticado de análise de interesse público, que não é, contudo, 

concomitante à investigação de dumping/subsídios. Observando a 

legislação aplicável18, identificamos que a alteração de medida 

antidumping era efetivamente um dos desfechos possíveis para a análise 

de interesse público, de modo que a experiência canadense estaria apta 

para figurar em nosso estudo comparativo com a experiência brasileira.  

Passamos, em seguida, a verificar se havia precedentes de 

alteração de direitos antidumping e/ou compensatórios por interesse 

público. Isso foi feito a partir de pesquisa no sítio eletrônico da 

autoridade canadense responsável, o Canadian International Trade 

Tribunal (CITT), na aba de investigações de interesse público (Public 

Interest Inquiries)19. Ao verificar cada uma das decisões ali listadas, a 

partir da consulta e análise de cada um dos documentos, chegamos a um 

total de 5 casos em que houve alteração de medida de defesa comercial 

por interesse público, que serão os casos analisados nesse estudo.  

                                                   
18 A defesa comercial no Canadá é orientada pelo Special Imports Measure Act 
(SIMA).  
19 CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL. Public Interest 

Inquiries.  
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Por último, verificamos a viabilidade de incluir também a 

experiência da Nova Zelândia em nosso estudo. A partir da análise de sua 

legislação20, constatamos que a alteração da medida era um dos 

resultados do teste de interesse público, o que tornaria o país apto a ser 

considerado neste trabalho. No entanto, ao pesquisar as decisões na 

página da autoridade de defesa comercial, observamos que o teste de 

interesse público ainda não está sendo conduzido nas investigações de 

dumping e subsídios desse país. 

Isso porque a Nova Zelândia, apesar de ter sido um dos 

primeiros países a incluir avaliação de interesse público em defesa 

comercial, em 192121, a teve removida de sua legislação em 196622. O 

teste de interesse público foi reintroduzido em defesa comercial no país 

somente em 201723, e não estava em vigor durante as investigações 

atualmente em curso, o que só ocorrerá para as investigações iniciadas a 

partir deste ano, 2019. Assim, a experiência neozelandesa foi 

desconsiderada para os objetivos deste estudo.  

Definido o Canadá como único país a ter legislação e 

jurisprudência a serem comparadas com a experiência brasileira, 

respondendo à primeira pergunta de pesquisa que orientou este estudo, 

faltava identificar se havia casos brasileiros em que uma alteração de 

medida antidumping tinha sido o resultado de avaliação de interesse 

público. Foram encontrados seis casos de alteração de medida comercial 

por interesse nacional ou interesse público, a partir da verificação dos 

resultados de todas as investigações de interesse público conduzidas 

desde 1996.  

Quanto a decisões exaradas já sob a vigência das novas regras 

no Brasil, constatamos que, desde as alterações legislativas de 2019 até 

setembro desse ano, foram emitidos seis pareceres de avaliações de 

interesse público pela Sdcom. Desses casos, apenas um deles 

determinava alteração da medida originalmente aplicada. Tratava-se, na 

verdade, de dois casos de defesa comercial, uma investigação original e 

                                                   
20 NOVA ZELANDIA. Trade remedies application and investigation guide. 

Ministry of Business Innovation & Employment. 
21 NOVA ZELÂNDIA. Customs Amendment Act, 1921.  
22 DIXIT, K. Finding the Balance: A Public Interest Test in the Dumping and 

Countervailing Duties Act 1988. Nova Zelândia: 2017.  
23 NOVA ZELÂNDIA, Trade (Anti-dumping and Countervailing Duties) 

Amendment Act, 2017.  
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um procedimento revisão de período que tinham, em paralelo, um único 

caso de interesse público. 

Identificados os casos que farão objeto deste estudo, e definido 

o Canadá como o país escolhido para promover a comparação com a 

legislação e jurisprudência de avaliação de interesse público em defesa 

comercial brasileira, entendamos, portanto, um pouco melhor o 

arcabouço normativo e regulatório canadense para defesa comercial. 

 

3.2 O interesse público em defesa comercial no Canadá 

Em 1904, o Canadá aprovou uma legislação para combater 

práticas desleais de comércio, tornando-se o primeiro país do mundo a 

elaborar uma política de defesa comercial. É natural, portanto, que seja 

frequentemente usado como referência no tema. Desde então, as leis de 

defesa comercial passaram por diversas modificações, em parte como 

resposta à natural evolução do comércio internacional, em parte em 

resposta a mudanças parlamentares no país. As mudanças mais 

significativas em legislação de defesa comercial no Canadá desde então 

seguiram a Rodada Tóquio das negociações do Acordo Geral sobre 

Tarifas e Comércio, que resultou na implementação do Acordo sobre a 

Implementação do Artigo VI do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 

(Acordo Antidumping). 

As mudanças discutidas nesse contexto culminaram na edição 

do SIMA (Special Imports Measure Act), que codifica toda o processo de 

defesa comercial e cuja Seção 45 endereçou a problemática do interesse 

público. Os procedimentos envolvidos são divididos entre dois órgãos: o 

Canadian Border Services Agency (CBSA) e do Tribunal de Comércio 

Internacional do Canadá (CITT – Canadian International Trade 

Tribunal). O CBSA é responsável por determinar o dumping/ verificar a 

existência de subsídios, em investigação ex officio ou motivada por um 

pleito. Já o CITT é responsável por determinar se o dumping/ a existência 

de subsídios causou dano ou ameaça de dano à indústria doméstica e é 

também quem conduz a avaliação de interesse público, se entender que 

há motivos razoáveis para tanto.  

A subsecção 45 (1) do SIMA24 tem a seguinte redação: 

                                                   
24 CANADÁ. Special Imports Measure Act (SIMA), 1985. 
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45 (1) Se, como resultado de uma investigação mencionada na 

seção 42, decorrente do dumping ou subvenção de qualquer 

mercadoria, o Tribunal emitir parecer ou decisão descrita em 

qualquer das seções 3 a 6 com relação a esses bens, o Tribunal 

deverá, por sua própria iniciativa ou a pedido de uma pessoa 

interessada que seja feita dentro do prazo estabelecido e na 

forma prescrita, iniciar uma investigação de interesse público se 

o Tribunal considerar que existem motivos razoáveis para 

considerar que a imposição de um direito anti-dumping ou de 

compensação, ou a imposição de tal direito no montante total 

previsto por qualquer uma dessas secções, em relação às 

mercadorias não seria ou poderia não ser de interesse público25. 

 

Essa provisão autoriza o Tribunal a conduzir investigações de 

interesse público nos casos apropriados e a reportar ao Ministro de 

Finanças se os direitos antidumping na mesma medida da margem de 

dumping devem ser (a) mantidos, (b) reduzidos ou (c) eliminados26.  

A despeito da inclusão deste artigo, nenhuma orientação acerca 

do que poderia constituir interesse público foi elaborada, de modo que a 

interpretação ficou à cargo do Tribunal. Uma das alternativas para guiar 

essa análise frequentemente aventada no Tribunal à época é, se não 

recorrer à eliminação da medida, que se reduzam os direitos antidumping 

                                                   
25 Tradução nossa. Texto original em inglês: “If, as a result of an inquiry 

referred to in section 42 arising out of the dumping or subsidizing of any goods, 

the Tribunal makes an order or finding described in any of sections 3  to 6 with 

respect to those goods, the Tribunal shall, on its own initiative or on the request 

of an interested person that is made within the prescribed period and in the 

prescribed manner, initiate a public interest inquiry if the Tribunal is of the 

opinion that there are reasonable grounds to consider that the imposition of an 

antidumping or countervailing duty, or the imposition of such a duty in the full 

amount provided for by any of those sections, in respect of the goods would not 

or might not be in the public interest”. 
26 Esses são também os desfechos possíveis da avaliação de interesse público no 

Brasil. Em verdade, com as modificações de 2019 - ainda pendentes de 

consolidação – a nova política de avaliação de interesse público em antidumping 

no Brasil em muito se assemelha à canadense, na medida em que uma comissão 

especializada (Sdcom, no Brasil) analisa o pleito e encaminha suas 

recomendações para a SECINT que, então, tomará a decisão final acerca da 

medida.  
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ao nível do menor direito (lesser duty27). Trata-se de padrão contemplado 

no Acordo Antidumping da OMC, em seu artigo 9.128:  

“É desejável que o direito seja facultativo no território de todos 

os Membros e que seu montante seja menor do que a margem 

de dumping, caso tal valor inferior seja suficiente para eliminar 

o dano à indústria nacional”. 

Recebendo muitas críticas acerca do caráter difuso de seu texto, 

a seção 45 do SIMA foi emendada em abril de 2000, e passou a incluir 

critérios objetivos – mas não exaustivos, de análise para o processo de 

avaliação de interesse público, deixando margem importante sob 

discricionariedade do Tribunal, mas listando “fatores prescritos” que 

deviam ser considerados. Estes estão listados na seção 40.1 das 

Regulations29, e são, resumidamente: 

(i) Indisponibilidade de oferta alternativa em outros países  

(ii) Prejuízo à concorrência no mercado interno 

(iii) Danos à cadeia a jusante 

(iv) Danos à cadeia a montante 

(v) Limitação de acesso à tecnologia 

(vi) Prejuízo aos consumidores (menor e menos variada 

oferta, preços maiores). 

 

Como se vê, os critérios listados têm natureza majoritariamente 

econômica. Por exemplo, o interesse do consumidor é levado em 

consideração ao serem observados produtos substitutos, não sujeitos à 

medida antidumping, e a ausência de preços competitivos. A 

concorrência do mercado doméstico, dada a presença da medida, também 

é examinada ao longo da regulação, questionando sobre a limitação de 

                                                   
27 Cf. BARRAL, Welber; BROGINI, Gilvan. Defesa Comercial no Brasil. 

Brasília: Mercado de Ideias, 2015, p. 117. 
28 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Agreement of Implementation 

of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade, 1994.  
29 Regulations foi o documento emendado ao SIMA e que continha orientações 

para a condução da investigação antidumping. Entre elas, os critérios a se 

observar para alteração ou suspensão da medida. CANADÁ. Special Importa 

Measures Regulations (SIMR), 2000. 
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acesso à tecnologia e a serviços. Os efeitos à indústria a montante e a 

jusante também são considerados. 

Compreendido o panorama normativo e regulatório da defesa 

comercial no Canadá e do teste de interesse público que enseja, 

passaremos, na próxima seção, à análise da jurisprudência canadense e, 

posteriormente, brasileira, a fim de compreender (i) quais os critérios 

ensejam um entendimento das autoridades em favor da alteração dos 

direitos antidumping e compensatórios; e (ii) quais os critérios foram 

utilizados para definir o quantum de redução dos direitos anteriormente 

aplicados. 

 

4. Da possibilidade de alteração do quantum da medida de defesa 

comercial aplicada por meio da avaliação de interesse público 

4.1 Da experiência canadense na alteração do quantum da medida de 

defesa comercial por meio da avaliação de interesse público 

Desde que o SIMA entrou em vigor, houve apenas 7 (sete) 

avaliações de interesse público completas, e em 5 (cinco) delas a decisão 

foi no sentido de reduzir as medidas antidumping originalmente 

impostas30, jamais de suspender.  

Esse padrão decisório da autoridade demonstra que a avaliação 

de interesse público de fato pode dizer mais a respeito do mérito da 

demanda, visto que, na maioria dos casos, o Tribunal decidiu que os 

pedidos de redução ou suspensão dos direitos antidumping ou 

compensatórios careciam de mérito e, portanto, recomendou que não 

fosse iniciada avaliação de interesse público. Nos casos em que se abre 

um procedimento de avaliação de interesse público em defesa comercial, 

portanto, com base nos dado do parágrafo acima, a probabilidade de uma 

decisão pela redução é de 71%. Isso poderia indicar que, uma vez 

                                                   
30 CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL, Public Interest 

Inquiries (Decisions). Esses resultados foram obtidos a partir do acesso ao sítio 

eletrônico do Tribunal Canadense de Comércio Internacional, em que se contou 

o número de investigações abertas desde a legislação, verificando cada um deles 

para checar (a) se uma avaliação de interesse público tinha sido conduzida e (b) 

se a avaliação de interesse público tinha resultado em recomendação de 

alteração do direito antidumping determinado.  
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identificados elementos para conduzir um teste de interesse público, 

passar-se-ia a buscar a magnitude da redução, ao invés de avaliar o 

mérito da demanda31.  

Na próxima subseção, será conduzida uma análise dos casos que 

culminaram na alteração da medida, desde a inclusão de avaliação de 

interesse público em defesa comercial na legislação canadense, a fim de 

determinar semelhanças e diferenças entre os critérios utilizados para 

determinar a redução das medidas aplicadas, na tentativa de encontrar um 

padrão para a conduta do tribunal. 

 

4.1.1 Análise de casos da experiência canadense na alteração do 

quantum da medida de defesa comercial por meio da avaliação de 

interesse público 

4.1.1.1 Grain Corn32 

Em 6 de abril de 1987, em decisão por maioria, o Tribunal de 

Importação do Canadá (predecessor do CITT) emitiu parecer de que o 

subsídio a exportações para o Canadá de grãos de milhos em todas as 

suas formas, originários dos Estados Unidos, importados por 

fabricante de snacks e de tortillas, para uso e produção de seus 

próprios produtos a jusante, estava causando dano à produção nacional 

do Canadá.  

O Tribunal foi persuadido por uma oposição veemente aos 

deveres dos usuários a jusante. Esses usuários eram tanto industriais 

quanto agrícolas. O Tribunal parecia preocupado com o fato de que o 

custo do benefício para os produtores canadenses de milho, através da 

medida compensatória, tivesse de ser suportado por outras indústrias. 

Assim, o CITT buscou estabelecer um equilíbrio entre as necessidades e 

os direitos dos produtores canadenses para a proteção e as necessidades 

dos usuários em termos de produtos a preços estáveis e competitivos. 

Além disso, a alteração da medida também considerou um risco 

de escassez de oferta, recomendando, a fim de evitar este fenômeno, um 

                                                   
31 Artigo 22, p. 85 
32 CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL Grain Corn. Public 

Interest. 29 dez. 1989. 
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direito compensatório de US$ 0,4633. Esse precedente se torna 

interessante à medida em que o raciocínio de valorizar e ponderar o 

impacto aos consumidores contraria a lógica até então adotada pelo 

tribunal de que o principal objetivo da Lei é proteger os produtos 

canadenses por importação. Segundo esta teoria, o CITT tem 

consistentemente justificado a pesada ponderação no momento de 

determinar medidas antidumping, e essa alteração de paradigma foi a 

chave para o uso expandido da seção 45 do SIMA, a partir da introdução 

de fatores prescritos para avaliação de interesse público. 

 

4.1.1.2 Re beer34 

Em 1991, o CITT decidiu impor medida antidumping sobre 

bebidas maltadas, comumente chamadas de cerveja, de teor alcóolico por 

volume não menor que 1% e não maior que 6%, embaladas em garrafas 

ou latas, não excedendo 1.180 ml, originárias dos Estados Unidos. O 

Tribunal abriu o caso para consulta pública até 23 de setembro de 1991, a 

fim de determinar se a medida aplicada contrariava o interesse público.  

No caso Re beer alguns dos fatores prescritos foram 

considerados, como a avaliação do prejuízo à concorrência no mercado 

interno, os danos ao mercado a jusante, a limitação do acesso à 

tecnologia e o prejuízo aos consumidores. Embora não concordasse com 

a ênfase no dano material aos produtores canadenses, o CITT estava 

preocupado com a possibilidade de um "benefício desnecessário para a 

indústria"35, o que poderia prejudicar sua capacidade de gerar empregos e 

sua atratividade para investimentos36, tendo sido esses dois novos fatores 

de análise introduzidos pela decisão. 

Em verdade, o caso provou-se um importante ponto fora da 

curva na tendência jurisprudencial adotada pelo tribunal até então – de 

proteger a indústria doméstica, e aplicou o princípio do lesser duty, 

mencionado o benefício aos consumidores e o incremento da 

                                                   
33  CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL Grain Corn. Public 

Interest. 29 dez. 1989, p. 31. 
34 CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL. Re-beer. Decision. 

Public Interest Inquiries, 1997 
35 CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL. Re beer. Decision. 

Public Interest Inquiries, 1997, p.4. 
36 Idem, p. 3. 
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concorrência ao se aplicar um direito menor que a margem. Isto porque, 

como reverberou o Tribunal, a finalidade mesma de uma medida de 

defesa comercial é proteger a indústria doméstica, seus empregos e 

atratividade para investimentos sem prejudicar os consumidores e a 

cadeia a montante (nesse caso). 

Aplicar um direito na margem de dumping, aqui, significaria 

uma proteção desnecessária à indústria doméstica, maiores preços e 

menos escolhas aos consumidores, além de fragilizar a cadeia a 

montante. Assim, mesmo reconhecendo a dificuldade de se recomendar 

um quantum de redução do direito aplicado, que é de sensível cálculo e 

sempre sujeito à discricionariedade, o CITT decidiu por recomendar a 

redução da medida originalmente imposta. Pela ausência de informações 

disponíveis eletronicamente, este caso não poderá ser considerado para 

fins de análise dos critérios utilizados para determinação do quantum de 

redução do direito aplicado37. 

 

4.1.1.3 Prepared Baby Food38 

Em 29 de abril de 1998, o Tribunal de Comércio Internacional 

do Canadá (o Tribunal) declarou que o dumping de certos alimentos 

preparados para recém-nascidos provenientes dos Estados Unidos havia 

causado dano importante à produtora canadense. Na sequência, o 

Tribunal recebeu diversas solicitações de abertura de avaliação de 

interesse público, pedido que foi atendido em 3 de julho de 1998. 

O CITT teve diversas razões para recomendar a redução do 

direito antidumping aplicado nesse caso, uma vez que levara o único 

exportador americano para o Canadá a sair do mercado, deixando o 

produtor doméstico em monopólio. Antes de mais nada, este monopólio 

                                                   
37 Não estão disponíveis, eletronicamente, nem o percentual da redução aplicada 

nem o método de cálculo. O CITT foi contactado em duas oportunidades pela 

autora, no e-mail indicado no sítio eletrônico do Tribunal para acesso às 

decisões arquivadas. Depois de um primeiro contato, sem sucesso, o Tribunal 

respondeu ao segundo e-mail enviado pela autora, informando que os 

documentos disponíveis para consulta pública das decisões arquivadas eram 

apenas aqueles disponíveis na plataforma. Dentre eles, não há a recomendação 

ao Ministro da Fazenda (Report to the Minister of Finance) do Canadá com a 

redução do direito aplicado.  
38 CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL. Prepared Baby 

Food. Decision. Public Interest Investigations, 1998. 
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levantou preocupações quanto à possibilidade de aumento de preços por 

parte da fabricante, ainda que ela o fizesse de maneira gradual, para 

dirimir suspeitas, além da redução do poder de escolha do consumidor.  

O Tribunal avaliou ainda que potencial aumento de preços seria 

muito alto para famílias de baixa renda. Trata-se de caso interessante de 

mobilização dos interesses do consumidor, com diversos grupos 

preocupados com a saúde pública – especialmente dos bebês - e as 

condições econômico-financeiras dos lares afetados pela medida.  

O Tribunal estava preocupado com as estatísticas de pobreza 

infantil do Canadá, bem como com evidências sobre a incapacidade das 

famílias de baixa renda de buscar os preços mais baixos como, por 

exemplo, em decorrência da falta de um veículo que pudesse conduzi-los 

a lojas mais distantes. Uma vez que a alimentação infantil foi considerada 

um bem inelástico, o Tribunal deduziu que o volume de compra das 

famílias não se modificaria no curto prazo. Assim, entendeu que a melhor 

solução seria manter os preços mais baixos a longo prazo, o que só 

poderia ser alcançado pela manutenção do direito antidumping, porém 

em alíquota reduzida.  

Quanto aos critérios utilizados para determinar a redução, o 

Tribunal ponderou que os direitos antidumping são normalmente 

baseados na margem em que o valor normal excede os preços de 

exportação. Entretanto, no caso em tela, foram os preços líquidos 

praticados pela exportadora americana que causaram dano à indústria 

doméstica canadense. Assim, o Tribunal focou nos preços líquidos como 

base para determinar o quantum de redução da medida.  

Diversas foram as contribuições das Partes quanto a 

metodologias de cálculo que poderiam ser adotadas. O CITT escolheu a 

determinação de um preço mínimo de revenda no mercado interno 

canadense. Entendeu que, de modo geral, este valor seria mais simples de 

definir e administrar, e não colocaria ônus excessivo nem à exportadora 

americana nem à produtora canadense. O estabelecimento de um preço 

mínimo de revenda seria medida flexível o suficiente para acomodar 

novos entrantes ao mercado, tanto exportadores quanto produtores 

nacionais.  

Definida esta metodologia, as partes forneceram ao Tribunal 

diversos indicadores de mercado e informações de preço para que fosse 

calculada a redução. O Tribunal determinou um valor mínimo de revenda 

para cada categoria de produto comercializado pela exportadora e pela 

produtora nacional. Os valores definidos são confidenciais, mas a versão 
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pública da decisão informa que, a partir do valor mínimo de revenda 

definido, os direitos antidumping foram reduzidos em dois terços, ou 

seja, os preços dos produtos importados dos Estados Unidos aumentariam 

um terço do que teriam aumentado estivessem os direitos antidumping 

aplicados em sua totalidade. 

 

4.1.1.4. Contrast Media39 

Em 1 de maio de 2000, o CITT verificou dumping no Canadá de 

mídia iodada de contraste para imagem radiográfica, comumente referida 

como mídia de contraste de baixa osmolalidade (LOCM), originária dos 

Estados Unidos.  

Na avaliação de interesse público, diversos fatores foram 

considerados, alguns deles consoantes aos fatores prescritos pela 

legislação canadense: efeitos diretos ou indiretos dos preços após a 

imposição da medida na escolha do LOCM pelos médicos e no número 

de procedimentos radiológicos e suas implicações relacionadas à saúde e 

à segurança dos pacientes. O Tribunal também levou em consideração a 

disponibilidade do LOCM de outras fontes e até que ponto os produtores 

canadenses poderiam atender a todas as exigências médicas dos 

radiologistas, bem como o interesse da indústria nacional em obter 

proteção no SIMA contra importações prejudiciais objeto de dumping. 

Esse foi o primeiro caso em que o Tribunal reconheceu os 

fatores prescritos pelas Regulations. Como os bens em questão foram 

utilizados pelos hospitais para tratar pacientes, a redução foi com base 

nas implicações de saúde para o público em geral quando os hospitais 

optaram por não investir nas mercadorias protegidas40. A decisão pareceu 

ser de uso limitado, no entanto, por ter sido baseada muito mais no 

impacto na saúde da população do que em fatores econômicos, ressoa o 

teor da decisão em Prepared Baby Food.  

                                                   
39 CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL. Contrast Media. 

Decision. Public Interest Investigations, 2000. 
40 Stevens defende que a jurisprudência do CITT esteve sempre orientada por 

uma economia política em que se baseavam as decisões, muito mais do que em 

critérios objetivos de eficiência econômica. A autora defende que essa tendência 

não foi alterada mesmo após a edição das Regulations. STEVENS, Valerie. The 

Political Economy of Anti-Dumping in Canada: Section 45 of the Special 

Import Measures Act. U. Toronto Fac. L. Rev., v. 64, 2006, p. 23-31. 
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Apesar da predominância desse fator, seria um equívoco dizer 

que, em ambos os casos, Prepared Baby Food e Contrast Media, as 

medidas antidumping foram reduzidas exclusivamente com base em 

impactos para a saúde pública41; isso porque havia fatores econômicos 

importantes que justificavam a intervenção nos dois casos. Em ambos, o 

produtor canadense tornou-se o único fornecedor do mercado depois que 

os distribuidores americanos saíram.  

A saída de concorrentes, em Contrast Media, também conduziu 

a problemas de fornecimento: o produtor canadense só tinha capacidade 

para abastecer 80% do mercado, o que forçou os hospitais a continuarem 

importando dos Estados Unidos mesmo com os preços mais altos 

decorrentes da medida. 

O Tribunal decidiu, então, que os efeitos causados pelos direitos 

antidumping colocados à importação de LOCM provenientes dos Estados 

Unidos e de Porto Rico exigiam a redução dessa alíquota. Para 

determinar o quantum da redução, o Tribunal ponderou uma série de 

fatores, escolhendo o mesmo método selecionado na decisão anterior de 

redução, de determinar um preço médio (e não mínimo) de revenda no 

mercado doméstico para as importações de LOCM, que contrabalancearia 

múltiplos interesses. O foco nos preços se justificaria porque teriam sido 

eles os causadores do prejuízo à indústria nacional.  

A partir das informações fornecidas pelas Partes, o Tribunal 

construiu uma linha de preço com a informações disponíveis, entendendo 

que o preço apropriado de interesse público seria alcançado ao aumentar 

a média do preço de importação prevalente à época. O CITT buscou, 

então, determinar uma média de valor mínimo por milímetro, a fim de 

proteger a escolha dos radiologistas e minimizar os efeitos de aumento de 

preços nos orçamentos hospitalares e cuidados de pacientes.  

O valor determinado foi de 28,5c/ml, mais da metade do direito 

antidumping originalmente aplicado, de 60 c/ml. Diferente do caso 

anterior, que estabeleceu um preço mínimo de revenda no mercado 

interno para cada um dos produtos comercializados. 

 

4.1.1.5. Steel Wire42 

                                                   
41 Idem, p. 21. 
42 CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL. Steel Wire. 

Decision. Public Interest Investigations, 2005. 



Comércio Internaciona e Concorrência – Vol. II 

45 

Em 30 de julho de 2004, o CITT constatou dano decorrente do 

dumping das importações canadenses de stainless steel wire provenientes 

dos Estados Unidos. Em março de 2005, o CITT publicou sua primeira 

determinação positiva de redução de medida antidumping por interesse 

público levando em consideração as Regulations emendadas em 2000, 

em outras palavras, diretrizes para a aplicação da Seção 45 do SIMA. 

Cabe questionar se o resultado obtido a partir da consideração atenta das 

diretrizes estipuladas foi orientado por um objetivo de eficiência 

econômica ou apenas mais um exemplo da jurisprudência do tribunal 

pautada pela economia política43. 

O CITT baseou-se fortemente nas Regulations emendadas ao 

SIMA em 2000. Os regulamentos fornecem ao CITT diretrizes para 

ponderar e avaliar os interesses concorrentes, que é exatamente o que 

tenta fazer a nova Portaria de interesse público no Brasil, ainda pendente 

de consolidação44. Com a definição de critérios e parâmetros mais 

transparentes e precisos de análise, espera-se reduzir a subjetividade e a 

discricionariedade das avaliações conduzidas pelos tribunais45. 

O Tribunal identificou as principais indústrias que utilizam o 

produto importado como insumo na sua fabricação: belting wire, 

wireline, welding wire, e weaving wire. A partir dessa determinação, 

avaliou, para cada uma dessas indústrias, os fatores recomendados, 

ponderando o interesse do mercado a jusante em relação ao interesse do 

produtor por cada setor identificado.  

Os fatores determinantes da imposição total dos produtores de 

fios e cabos incluem a falta de fontes de abastecimento rápidas ou de 

emergência, a diminuição da concorrência, possíveis atrasos de produção, 

e incerteza de preços46. Para as indústrias de fios de solda e tecelagem, o 

CITT considerou o interesse público insuficiente, mas os danos causados 

                                                   
43 Idem, p. 23-31. 
44 BRASIL. Portaria nº 8, de 15 de abril de 2019, publicada no D.O.U. de 17 de 

abril de 2019. Disciplina os procedimentos administrativos de avaliação de 

interesse público em medidas de defesa comercial. 
45 SDCOM. Guia Material de Defesa Comercial de Interesse Público. 

Ministério da Economia, 2019. 
46 CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL. Steel Wire. 

Decision. Public Interest Investigations, 2005, p. 19-29. 
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às duas primeiras indústrias resultaram em uma recomendação ao 

Ministro de que os direitos fossem reduzidos47.  

O Tribunal analisou todos os fatores prescritos nesse caso e 

concluiu que havia um argumento de interesse público válido, mas a 

decisão pela redução das medidas anteriormente impostas fundou-se, 

principalmente, nos efeitos que os direitos antidumping teriam sobre a 

cadeia a jusante. O Tribunal reconheceu que o bem em questão não 

estava prontamente disponível em outras nações, e que era preferível ter 

os concorrentes dos EUA. Além disso, notou que a demanda pelo bem 

era relativamente inelástica, e que os direitos antidumping seriam 

sentidos pelos produtores a jusante, devido à continuação da procura do 

produto por parte dos importadores dos EUA, independentemente do 

preço, visto que, devido à concorrência interna na cadeia a jusante, os 

produtores teriam sido incapazes de repercutir o aumento dos custos para 

os consumidores.  

A linha argumentativa do Tribunal nessa decisão representou, 

de fato, um ponto de inflexão em sua jurisprudência. Na verdade, o CITT 

havia declarado anteriormente que, para que o caráter de interesse 

público ficasse demonstrado, "deveria haver evidências claras e 

convincentes de efeitos ou de potenciais efeitos que se estendessem além 

de interesses puramente comerciais"48. No entanto, neste caso, apenas os 

interesses comerciais, isto é, critérios econômicos, foram considerados, e 

compreendidos como suficientes para justificar a recomendação de 

redução da medida. 

Para determinar o quantum de redução do direito aplicado, o 

objetivo do Tribunal era encontrar um método que permitisse chegar a 

um valor que garantisse que os preços praticados pelos produtos 

importados dos Estados Unidos não estivessem abaixo dos preços dos 

produtos nacionais. O Tribunal conduziu uma simulação para adequar a 

alíquota do direito aplicado que considerou:  

(i) Condições de preço e de mercado 

(ii) O mark-up dos preços de exportação dos Estados Unidos 

para identificar o custo da importação 

                                                   
47 Idem, p. 38-39 
48 CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL. Thermal Insulation 
Board. Decision. Public Interest Investigations, 2005, p. 5. Tradução nossa. 

Trecho original em inglês: “must see clear and compelling evidence of effects or 

potential effects that extend beyond narrow commercial interests”. 
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(iii) O preço que os usuários estavam dispostos a pagar por 

uma entrega rápida do produto.  

Com base na simulação conduzida a partir dos fatores acima, o 

Tribunal recomendou uma redução de 181 para 35 por cento de direito 

antidumping, tanto para belting wire quanto wireline, ambos provenientes 

dos Estados Unidos. 

 

4.1.2 Resultados 

Com base na análise dos cinco casos de avaliação de interesse 

público conduzidos no Canadá que resultaram em alteração de direitos 

aplicados, observa-se dado interessante: na maioria dos casos em que 

houve redução da medida antidumping, foram constatados elementos 

substanciais que ultrapassam fatores econômicos – como saúde pública e 

inovação. Trata-se de dado importante e curioso, uma vez que a maioria 

dos direitos antidumping ou compensatórios é aplicado com base em 

critérios majoritariamente econômicos. 

Com relação ao cálculo para chegar ao valor e ao montante da 

redução do direito aplicado, identificam-se três metodologias de redução 

do quantum da medida: 

(i) Princípio do menor direito (lesser duty), para aplicar 

direito menor do que a margem de dumping49; 

(ii) Compromisso de preços (valores mínimos ou médios de 

revenda)50; 

(iii) Simulação de um direito de equilíbrio ótimo a partir de 

diversos critérios apresentados pelas Partes51.  

 

A seguir, iniciaremos breve descrição e análise da experiência 

brasileira com metodologia de alteração do quantum para reduzir a 

medida aplicada. A partir das conclusões que se espera trazer dessa 

segunda parte, pretende-se, na sequência, avaliar os pontos comuns e 

                                                   
49 Cf. Re beer. 
50 Cf. Prepared Baby Food; Contrast Media. 
51 Cf. Grain Corn; Steel Wire. 
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divergentes da experiência brasileira e canadense e, a partir de seus erros 

e acertos, propor critérios para a redução do quantum da medida aplicada. 

 

4.2 Da experiência brasileira alteração do quantum da medida de 

defesa comercial por meio da avaliação de interesse público 

A tímida introdução do interesse público na política de defesa 

comercial brasileira pode ser evidenciada pelo baixo número de casos 

tratados desde 1996, com as primeiras normas que definiam interesse 

nacional como fundamento para alterar, suspender ou extinguir a 

aplicação de direitos antidumping e medidas compensatórias. Quando 

falamos em medidas que foram alteradas desde o Decreto de 2013, este 

número é ainda menor.  

No total, desde 1996 até setembro de 2019, houve 7 (seis) casos 

de alteração de medida comercial por interesse público no Brasil. Os 5 

(cinco) primeiros casos, no entanto, são anteriores à edição do Decreto de 

8.058, de 2013. Para esses casos, apenas a decisão determinando a 

alteração da medida exarada pela CAMEX está disponível, mas não a 

exposição de motivos ou a memória de cálculo que justifique os valores 

propostos. Cientes dessas limitações, analisaremos as informações 

disponíveis de cada um desses casos, eventualmente desconsiderando-os 

para fins de comparação. 

Até setembro de 2019, desde as alterações trazidas pela Portaria 

no. 8/2019, seis avaliações de interesse público foram encerradas, três 

delas52 decidindo pela manutenção da medida antidumping originalmente 

implementada, uma53pela prorrogação da suspensão do direito 

antidumping, uma54 com extinção da medida e uma55 pela alteração da 

alíquota da medida aplicada. A avaliação de interesse público que 

culminou em alteração da medida aplicada é precisamente o caso Aço 

                                                   
52 Chapas de gesso, Corpos moedores e Filmes PET. Disponível: < 

http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/defesa-comercial/306-

interesse-publico/3860-avaliacao-de-interesse-publico>. 
53 Sal grosso. Disponível em: < https://bit.ly/2PavUJJ >. 
54 Eletrodos de grafite. Disponível em: < https://bit.ly/2RgObb9 >. 
55 Aço NGO. Disponível em: < http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-

exterior/defesa-comercial/147-defesa-comercial-2/medidas-em-vigor/1124-

laminados-planos-de-aco-ao-silicio-aco-gno>. 
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GNO, em procedimento de revisão, que também fora caso que viu 

alteração de alíquota de direito antidumping, quando de sua investigação 

original, em 2015. 

Nesse sentido, trata-se de caso extremamente interessante que 

permitirá não só mapear os critérios utilizados para reduzir a alíquota 

aplicada, mas também verificar os novos critérios de teste de interesse 

público, decorrentes das mudanças de 2019, em especial do Guia 

Material de Defesa Comercial e Interesse Público, em contraste com a 

avaliação conduzida no antigo formato do GTIP.  

É à compreensão e à análise desse e dos demais casos de 

alteração de medida comercial por interesse público que se dedicará a 

subseção seguinte.  

 

4.2.1. Análise de casos experiência brasileira na alteração do quantum 

da medida de defesa comercial por meio da avaliação de interesse 

público 

4.2.1.1. Aço GNO56 

4.2.1.1.1 A investigação original 

Em 30 de novembro de 2011, foi aberto processo de 

investigação antidumping contra as exportações para o Brasil de 

laminados planos de aço silício de grãos não orientados (aço GNO) 

originários da China, Coreia do Sul e Taipei Chinês. Em 17 de julho de 

2013, a CAMEX aplicou direito antidumping às importações brasileiras. 

As duas principais importadoras do produto no Brasil solicitaram 

abertura de avaliação de interesse público em função do aumento de 

custos e da perda de competitividade que alegavam ser decorrente da 

medida. Em 22 de agosto de 2014, então, a CAMEX determinou uma 

quota de importação com direito antidumping reduzido a zero, desde que 

as Declarações de Importações fossem devidamente registradas até 15 de 

agosto de 2015. Antes disso, no entanto, as importadoras apresentaram 

nova solicitação de suspensão total do direito. 

A CAMEX, por meio da Resolução no. 108, de 4 de novembro 

de 201557, avaliou e decidiu a demanda. Ao analisar os efeitos de sua 

                                                   
56 Aço GNO. Disponível em: < https://bit.ly/33NX1zw >. 
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decisão anterior, que estabeleceu cota que recebia redução a zero dos 

direitos antidumping, concluiu que não trouxera resultados satisfatórios 

para nenhuma das partes. 

A indústria nacional se sentira prejudicada com a redução total 

para aquela cota, cogitando inclusive interromper suas atividades. As 

importadoras também não ficaram satisfeitas, pois a cota era insuficiente 

para satisfazer a demanda nacional, gerando risco de desabastecimento. A 

queda na demanda doméstica gerou desvalorização cambial e queda nas 

exportações brasileiras de produtos das cadeias a jusante, como 

compressores e motores elétricos. 

Assim, com base no Artigo 9.1 do Acordo Antidumping da 

OMC58, segundo o qual é desejável que o direito aplicado seja inferior à 

margem de dumping, desde que suficiente para sanar o prejuízo à 

indústria nacional, e no Artigo 3º do Decreto no. 8.058/201359, que 

permite aplicar direito antidumping em valor diferente do recomendado 

em situações excepcionais, a CAMEX entendeu que a melhor maneira de 

sanar os prejuízos ao Brasil seria pela redução da alíquota de direito 

antidumping então aplicada. 

A CAMEX, então, conduziu simulação da aplicação da redução 

parcial de direito antidumping a fim de encontrar um percentual de 

aplicação que possibilitasse às importadoras o acesso ao seu insumo, mas 

que também garantisse à produtora nacional um preço de venda acima de 

seu custo de produção, ainda que com menor lucro.  

Para definir esse valor, considerou os seguintes indicadores e 

valores fornecidos pelas Partes: 

(i) Preço médio de exportação mundial 

(ii) Preço médio da produtora doméstica no mercado interno 

(iii) Custo total da produtora doméstica 

(iv) Custo de internação das importadoras no período de 

investigação 

                                                                                                                        
57 Documento SEI 1050736, páginas de 101 a 109, constante no Processo SEI 

ME no 18101.000386/2015- 71. 
58 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Agreement of Implementation 

of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade, 1994. 
59 BRASIL. Decreto no. 8.058, de 11 de julho de 2013. 
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(v) Custo de internação dos importadores sem antidumping 

(período em que o direito foi reduzido a zero para 

determinada cota) 

(vi) Valor médio do dólar comercial  

A partir da simulação conduzida com esses critérios, para as 

empresas que não colaboraram com o processo, a CAMEX definiu a 

aplicação do menor direito anteriormente determinado (US$ 132,50/t), e 

chegou ao valor de US$ 90/t, a partir de simulação de preços e custos 

médios de internação que seria aplicado para as empresas que 

colaboraram ativamente com a investigação. Em 04 de novembro de 

2015, a CAMEX publicou resolução60 encerrando o procedimento de 

análise de interesse público e recomendando a redução da medida em 

razão de interesse público. 

 

4.2.1.1.2. Revisão de final período 

Em dezembro de 2017, a SECEX publicou circular alertando 

acerca do prazo de vigência do direito antidumping aplicado às 

importações brasileiras de aço GNO provenientes da China, Coreia do 

Sul e Taipei Chinês, que se encerraria em 17 de julho de 2018. Assim, em 

31 de janeiro de 2018, a produtora brasileira protocolou pedido de 

revisão de final de período a fim de prorrogar o direito.  

Em 14 de março de 2019, as importadoras brasileiras 

protocolaram pedido de instauração de avaliação de interesse público. 

Cumpre lembrar que, a partir dos Decretos nos. 9.679/2019 e 9.745/2019, 

a estrutura regimental do Ministério da Economia foi alterada, atribuindo 

à Sdcom as antigas competências do GTIP. Passou a ser responsabilidade 

da Sdcom propor a suspensão ou alteração de aplicação de medidas 

antidumping ou compensatórias por razões de interesse público. 

Nesse sentido, como visto, a avaliação de interesse público 

passou a ser obrigatória para investigações originais, mas facultativa em 

processos de revisão. Com base na solicitação das empresas 

importadoras, e verificando concentração do mercado e prejuízo ao 

mercado a jusante e aos consumidores, a Secint decidiu pela abertura do 

processo61. 

                                                   
60 BRASIL. Resolução CAMEX nº 108, de 4 de novembro de 2015, publicada no 

D.O.U. de 5 de novembro de 2015 
61 BRASIL. Portaria no. 495 de 12 de julho de 2019. DOU – Imprensa 

Nacional. 
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No parecer de avaliação de interesse público, a Sdcom observou 

alta concentração do mercado, como resultado do monopólio da produção 

nacional, que só era desafiada pelas importações, que caíram em relação 

às origens gravadas pela medida. Notou também risco de 

desabastecimento de aço GNO, nas quantidades e qualidade exigidas pela 

indústria consumidora, visto que a produção nacional carecia de 

capacidade suficiente para atender a demanda interna. Os importadores 

brasileiros relataram extrema dificuldade em homologar novos 

fornecedores, de origens diferentes do que as gravadas pela medida. 

Além disso, simulações da SECEX indicaram perda de bem-estar para os 

consumidores em US$ 11 milhões, decorrentes do excedente perdido em 

função do aumento de preços e da redução da quantidade consumida. 

Não obstante, a Sdcom ponderou o dano consistente à indústria 

doméstica, enfrentado durante o período de análise, conforme apurou a 

investigação de defesa comercial. Tratava-se, assim, de situação 

excepcional que justificava uma decisão por interesse público. 

A solução mais adequada, portanto, na tentativa de conciliar a 

viabilidade das importações das origens investigadas e mitigar os efeitos 

deletérios à indústria nacional, que ameaçavam a continuidade de suas 

atividades, seria a redução da alíquota de direito antidumping 

originalmente aplicada, nos termos do inciso II do art 3º do Decreto 

8.058/2013. 

Com base no texto do parecer da avaliação de interesse público, 

vemos que a Sdcom encontrou dificuldade em determinar o quantum de 

redução. Nenhuma das partes interessadas no processo se manifestou ao 

longo da instrução processual, preenchendo o questionário comum de 

interesse público ou recomendando metodologia para o cálculo dessa 

redução. A autoridade recorreu, portanto, à metodologia de quantificação 

do direito aplicado utilizada na avaliação de interesse público da 

investigação original. 

Como visto na subseção anterior, a CAMEX, à época, utilizou a 

menor margem de dumping apurada na investigação de defesa comercial 

como critério, aplicando direito reduzido para aqueles que colaboraram 

com as investigações. A Sdcom decidiu, assim, aplicar três níveis de 

redução de direitos, com base no grau de colaboração das empresas 

envolvidas: 

(i) Valor inferior ao menor direito aplicado na investigação 

original para empresas que receberam questionários e 
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colaboraram com a investigação de defesa comercial, 

utilizando o quantum definido pela investigação original;  

(ii) Menor direito aplicado na investigação original para 

empresas que tinham margens individuais, mas não 

exportavam e nem receberam questionários; 

(iii) Menor margem de dumping apurada no processo de 

revisão final de período, para empresas que receberam 

questionários e não colaboraram e para exportadores não 

identificados, que podem solicitar revisão posteriormente. 

 

4.2.1.2. N-butanol62 

Em 14 de julho de 2010, foi aberta investigação de dumping em 

relação às importações brasileiras de n-Butanol, provenientes dos Estados 

Unidos da América. Em 05 de outubro de 2011, através da Resolução no. 

76 da CAMEX, foi aplicado direito antidumping definitivo, a serem 

recolhidos em forma específica fixada em dólares estadunidenses por 

tonelada. 

Em 2016, em procedimento de revisão do direito, foi instaurado 

processo de avaliação de interesse público pelo GTIP, referente à 

aplicação de direitos antidumping sobre as importações dos Estados 

Unidos da América e, eventualmente, África do Sul e Rússia, países em 

que a investigação continuava em curso. 

A CAMEX encerrou, em 5 de julho de 2017, o procedimento, 

entendendo pela não suspensão do direito aplicado, mas determinando 

uma alteração na sua forma de cálculo. Quando da fixação dos direitos 

antidumping a serem aplicados em 2011, a CAMEX havia determinado 

uma alíquota específica. Ao final da avaliação de interesse público, no 

entanto, alterou a forma de cálculo, decidindo que os direitos 

antidumping seriam calculados em alíquota ad valorem, ou seja, baseados 

em um percentual definido para cada um dos exportadores a partir do 

valor CIF63. A nota técnica relacionada a esta decisão não está disponível 

em domínio público. 

 

                                                   
62 BRASIL. Resolução CAMEX nº 117, de 23 de novembro de 2016. Disponível 

em: < https://bit.ly/37VvRKm>. 
63 Valor da mercadoria no local de descarga acrescida do frete e do seguro. 
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4.2.1.3 Vidros para eletrodomésticos de linha fria64 

Em 3 de julho de 2014, a CAMEX encerrou investigação 

aplicando direito antidumping definitivo, por 5 anos, às importações 

brasileiros de vidros para eletrodomésticos de linha fria provenientes da 

China. As alíquotas específicas da medida, que variam entre US$ 2,74m2 

e US$ 5,45m2 a depender do exportador, foram determinadas por razões 

de interesse público, com vistas a preservar a estabilidade dos preços. 

Terminado o período do direito aplicado pela investigação 

original, a SECEX instaurou, em 01 de julho de 2019, a revisão de 

período da medida aplicada em 2014. De acordo com o Parecer SEI 

no.2.772-2019-ME65, foram constatados indícios de que a medida possa 

ter impactado a oferta do produto no mercado interno, alterando a 

dinâmica do mercado quando a preço, qualidade, quantidade e variedade. 

Por essa razão, foi iniciada, em 25 de outubro de 2019, avaliação de 

interesse público acerca do procedimento de revisão de final de período 

da medida aplicada às importações de vidros para linha fria provenientes 

da China, ainda em curso.  

 

4.2.1.4. Resina de policloreto de vinila66 

Em 8 de dezembro de 2010, a CAMEX prorrogou por cinco 

anos os direitos antidumping aplicados às importações brasileiras de 

resina de policloreto de vinila, originárias dos EUA e do México, a serem 

recolhidos em alíquotas específicas.  Em 6 de setembro de 2011, através 

da Resolução no. 66, alterou a forma de aplicação do direito, passando de 

direito específico móvel para alíquota ad valorem de 16% (dezesseis por 

cento), com o objetivo de restaurar a eficácia de sua aplicação .  

Não há mais detalhes sobre as motivações dessa decisão no 

documento. 

 

4.2.1.5. Glifosato67 

                                                   
64 BRASIL. Resolução CAMEX no. 46, de 04 de julho de 2014. Disponível em: 

< https://bit.ly/2YayP9x>. 
65 Disponível em: < https://bit.ly/2YeugLl >. 
66 BRASIL. Resolução CAMEX nº 66, de 06 de setembro de 2011. Disponível 

em: < https://bit.ly/2rMjobn>. 
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Em 3 de fevereiro de 2009, foram prorrogados os direitos 

antidumping aplicado às importações de glifosato (n-fosfonometil 

glicina) destinados exclusivamente à fabricação de herbicidas originárias 

da China. Em 8 de junho de 2010, através da Resolução no. 41, 

considerando a relevância do setor agrícola e a manutenção da produção 

nacional, a CAMEX alterou a forma de aplicação do direito antidumping 

de alíquota ad valorem, anteriormente definida, para direito específico,  

fixado em dólares dos Estados Unidos da América. O direito antidumping 

a ser recolhido em cada operação específica ficou limitado a US$ 2,52. 

A nota técnica relacionada a esta decisão não está disponível em 

domínio público. 

  

4.2.1.6. Canetas esferográficas68 

Em 28 de abril de 2010, a CAMEX aplicou direito antidumping 

definitivo às importações brasileiras de canetas esferográficas fabricadas 

a base de resinas plásticas de corpo único tipo monobloco ou 

desmontável, retrátil ou não, com ou sem grip, com tinta gel ou a base de 

óleo, originárias da China. A alíquota da medida foi definida por razões 

de interesse nacional, com o objetivo de evitar excessiva onerosidade na 

aquisição de material didático-escolar. 

A nota técnica relacionada a esta decisão não está disponível em 

domínio público. 

 

4.2.1.7. Calçados69 

Em 3 de setembro de 2009, a CAMEX determinou a aplicação 

de direito antidumping provisório sobre as importações brasileiras de 

calçados provenientes da China, em alíquota específica US$ 12,47 o par. 

O cálculo que conduziu a este montante levou em consideração o 

aumento do imposto de importação para os produtos abrangidos pela 

                                                                                                                        
67 BRASIL. Resolução CAMEX nº 45, de 05 de julho de 2012. Disponível em: < 

https://bit.ly/2LkxSpL>. 
68 BRASIL. Resolução CAMEX nº 24, de 28 de abril de 2010. Disponível em: < 

https://bit.ly/33EA3eg>. 
69BRASIL. Resolução CAMEX nº 14, de 04 de março de 2010. Disponível em: < 

https://bit.ly/2P8Kkdx>. 
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medida no período de investigação, a fim de evitar ônus excessivo à 

população de menor poder aquisitivo.  

A medida foi aplicada de modo definitivo em 4 de março de 

2010, fixando a alíquota a ser recolhida em US$ 13,85 o par. A nota 

técnica relacionada a esta decisão não está disponível em domínio 

público. 

 

4.2.2. Resultados 

Os casos brasileiros de alteração de medida comercial por 

interesse público trazem diversas justificativas para fazê-lo: (a) 

relevância do setor produtivo brasileiro e necessidade da manutenção da 

produção nacional; (b) evitar excessiva onerosidade na compra de 

material escolar; (c) garantir a eficácia da aplicação dos direitos 

antidumping ou medidas compensatórias; e (d) evitar excessiva 

onerosidade para a população menos favorecida. 

A despeito de apontarem esses critérios gerais que permitiram à 

autoridade identificar a existência de um interesse nacional legítimo em 

modificar o direito ou a medida anteriormente imposta, apenas o caso 

Aço GNO, a partir do Parecer de Recomendação, traz elementos 

concretos para calcular o quantum das medidas.  

No caso analisado, o único em que houve alteração por interesse 

público com critérios disponibilizados, em procedimento de avaliação de 

interesse público que foi conduzido na investigação original e no 

processo de revisão, ambos resultando em alteração do quantum da 

medida de defesa comercial, vimos que a ratio utilizada foi: 

(i) reduzir o direito para a menor margem de dumping 

aplicada, para o caso de não cooperação com a investigação; 

(ii) reduzir o direito para valor inferior à margem de 

dumping, em cálculo que considerou indicadores e valores 

apresentados pelas Partes para encontrar um ponto de 

equilíbrio entre a sobrevivência da indústria nacional e o não 

prejuízo às cadeias a jusante e aos consumidores. 

Nesse sentido, o quantum da redução não foi aferido a partir do 

volume de exportações de cada origem, não foi proporcional à 

participação de mercado, ou à margem de dumping encontrada para cada 

origem. Na verdade, calculou-se um valor único de base, utilizando a 
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média dos fatores apresentados pelas Partes, e o único critério que 

determinou a aplicação do direito reduzido ou utilizando a menor 

margem de dumping foi o grau de colaboração com a investigação de 

defesa comercial.  

De modo geral, é cedo para dizer se a nova política de avaliação 

de interesse público foi benéfica, devido ao baixo número de precedentes 

sobre o assunto e, principalmente, ao fato de que a nova decisão da 

Sdcom por alteração de uma medida antidumping apenas replicou o 

entendimento aplicado pela CAMEX em 2015, demonstrando que a 

mudança legislativa ainda não revelou seus impactos para os critérios de 

alteração de medida comercial por interesse público. 

Entretanto, é fato que a partir da definição de critérios mais 

específicos de análise, já presentes no parágrafo 1º do art. 3º da 

Resolução CAMEX no. 29/2017, mas pormenorizados e detalhados no 

Guia Material de Defesa Comercial e Interesse Público, cujos textos 

consolidados ainda careciam de publicação final ao tempo de elaboração 

deste trabalho, os pareceres de avaliação de interesse público ficaram 

mais claros, mais bem estruturados, e orientados por um padrão que 

busca garantir segurança jurídica e previsibilidade aos administrados. 

 

5. Propostas de critérios para alteração do quantum da medida de 

defesa comercial por meio da avaliação de interesse público 

Com base nas experiências canadense e brasileira na condução 

de avaliações de interesse público que culminaram na redução dos 

direitos aplicados, dividiremos nossas considerações em três elementos:  

(i) Fatores de análise para determinar a necessidade de se 

alterar a medida comercial aplicada ou sugerida. 

(ii) Importância da participação das empresas no processo de 

investigação de dumping/subsídios e de avaliação de 

interesse público 

(iii) Critérios para calcular o quantum de redução da medida 

de defesa comercial. 

Em primeiro lugar, cumpre dizer, a partir da jurisprudência 

analisada no Brasil e no Canadá quanto aos critérios que ensejam a 

determinação de alteração dos direitos antidumping e compensatórios 

inicialmente determinados, a alteração parece ser a única alternativa 
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encontrada quando o dano decorrente do dumping ou da existência de 

subsídios é inquestionável, mas a imposição de direitos acarreta efeitos 

altamente deletérios para as cadeias a jusante, a montante e o consumidor 

final, gerando, muitas vezes, a saída de competidores do mercado, 

facilitando situações de monopólio e gerando crises de desabastecimento 

do produto. 

Assim, a alteração ou, mais especificamente, a redução de 

direitos antidumping/compensatórios inicialmente aplicados é uma forma 

de garantir proteção à indústria nacional sem comprometer o acesso dos 

mercados a jusante e a montante ao volume de insumo necessário à sua 

produção, e sem diminuir ou prejudicar a escolha do consumidor final. 

Essa ponderação foi feita com base na observação de critérios definidos 

pelo Regulamento do SIMA e, no caso brasileiro, pelo Guia Material de 

Defesa Comercial e Interesse Público, atualmente pendente de 

consolidação do texto final pós encerramento da consulta pública. 

 

(i) Fatores de análise para determinar a necessidade de se alterar a 

medida comercial aplicada 

A partir da consolidação dos critérios brasileiros e canadenses 

utilizados par ajustificar a alteração da medida comercial aplicada, o 

quadro abaixo sintetiza a prevalência de critérios que favorecem um 

entendimento pela necessidade de redução das medidas aplicadas: 

QUADRO 2 – Fatores considerados para decisão de alteração 

do direito aplicado 

FATORES 

PREVISTOS 

CASOS 

Canadenses Brasileiros* 

Grain 

Corn 

(1987) 

Re beer 

(1991) 

Prepared Baby 

Food (1998) 

Contrast 

Media 

(2000) 

Steel 

Wire 

(2004) 

Aço NGO 

(2015 

Aço 

NGO 

(2019) 

(i)Indisponibilidade 

de oferta alternativa 

em outros países 

que não o alvo da 

medida 

X   X X X X 

(ii)Prejuízo à 

concorrência no 
 X X X X X X 
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mercado interno 

(iii)Danos à cadeia a 

jusante 
X  X  X X X 

(iv)Danos à cadeia a 

montante 
 X   X X X 

(v)Limitação de 

acesso à 

tecnologia/inovação 

  X X  X X 

(vi)Prejuízo aos 

consumidores 

(menor e menos 

variada oferta, 

preços maiores) 

X X X X  X X 

*Os casos Vidros para linha fria, N-butanol, Resina de policloreto de 

vinila, Canetas Esferográficas, Glifosato e Calçados não foram considerados neste 

quadro comparativo em razão da insuficiência de informações fornecidas nas 

Resoluções da CAMEX que determina, para esses casos, a alteração da medida 

comercial por interesse público ou nacional.  

Elaboração própria. 

 

(ii) Importância da participação das empresas no processo de 

investigação de dumping ou subsídios e de avaliação de interesse 

público   

O segundo elemento de que trataremos neste capítulo de análise 

diz respeito à importância da colaboração das empresas no decorrer da 

investigação. Ao analisar os casos do Canadá, percebe-se um elevado 

grau de engajamento e colaboração das empresas durante o processo de 

investigação, apresentando diversas manifestações e oferecendo, nos 

casos em tela, sugestões metodológicas para cálculo do quantum de 

alteração da medida comercial. 

Trata-se de consideração importante ao observarmos os efeitos 

negativos da ausência de colaboração das entidades com a autoridade, 

como salientado pela Sdcom diversas vezes no parecer acerca da 

avaliação de interesse público no caso Aço GNO. O principal motivo 

para que a nova Subsecretaria tenha utilizado a mesma ratio de análise 

para determinar o quantum de alteração da medida utilizada pelo GTIP 

quando da avaliação de interesse público do caso Aço GNO em 2015 foi 

o silêncio das empresas em não só deixarem de apresentar metodologias a 

serem utilizadas, mas também à ausência de reação dessas quando os 

critérios foram publicizados. 
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Ou seja, como só há um precedente de alteração de medida de 

defesa comercial no Brasil desde as novas regras introduzidas em 2019, 

não é possível determinar se a metodologia utilizada pela Sdcom será a 

privilegiada pela Subsecretaria, ou se apenas respondeu à necessidade do 

momento diante do silêncio das interessadas e, para garantir segurança 

jurídica e previsibilidade, utilizou os mesmos critérios aplicados quando 

da investigação original do Aço NGO. 

 

(iii) Critérios para calcular o quantum de redução da medida de 

defesa comercial 

O terceiro ponto a ser avaliado neste capítulo diz respeito aos 

métodos quantitativos para determinar o quantum de redução da medida 

originalmente definida. Em primeiro lugar, com base nos processos 

avaliados, identificamos três metodologias de determinação do quantum 

para alteração dos direitos antidumping/compensatórios: 

1) Aplicação do direito abaixo da margem de dumping 

(lesser duty); 

2) Determinação de um preço mínimo/médio de revenda no 

mercado importador; 

3) Redução para o menor direito colocado quando da 

investigação original; 

4) Simulação de percentual de direitos a fim de se alcançar o 

ponto ótimo a partir de indicadores fornecidos pelas Partes.  

Além disso, ao início deste trabalho, questionou-se se o 

quantum das alterações seria determinado a partir de um percentual fixo, 

ou se seria proporcional ao volume exportado por cada empresa. 

Percebemos que os valores colocados são, normalmente, fixos, e a 

variação da gradação dos direitos aplicados será determinada pelo grau 

de colaboração das Partes com as etapas do processo, como ocorre no 

caso Aço GNO.  

O quadro abaixo resume qual procedimento foi utilizado para a 

determinação do quantum para a alteração dos direitos antidumping e 

compensatórios em cada caso avaliado na jurisprudência canadense e 

brasileira: 

QUADRO 3 – Propostas para alteração do quantum da medida 

antidumping/compensa 
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Critérios para alteração do quantum da medida de 

defesa comercial 
Casos em que foi utilizado 

Aplicação do direito abaixo da margem de dumping (lesser duty) Beer 

Determinação de um preço mínimo/médio de revenda no 

mercado importador 

Prepared Babyfood 

Contrast Media 

Redução para o menor direito colocado quando da investigação 

original.  

Aço NGO 

Simulação de percentual de direitos a fim de se alcançar o ponto 

ótimo a partir de indicadores fornecidos pelas Partes 

Steel Wire, Aço NGO 

*Os casos N-butanol, Resina de policloreto de vinila, Canetas 

Esferográficas, Glifosato e Calçados não foram considerados neste quadro 

comparativo em razão da insuficiência de informações fornecidas nas Resoluções da 

CAMEX que determina, para esses casos, a alteração da medida comercial por 

interesse nacional. O caso Grain Corn não foi considerado neste quadro 

comparativo em razão da insuficiência das informações disponíveis. 

Elaboração própria. 

 

6. Considerações finais 

O objetivo deste estudo foi verificar, a partir de uma análise 

empírica de análise de legislação e de jurisprudência, se seria possível 

estabelecer critérios que justifiquem a alteração de uma medida 

antidumping por interesse público, ao invés de ensejar sua suspensão ou 

manutenção e, mais especificamente, se seria possível estabelecer 

metodologias para o cálculo da alteração do quantum dos direitos 

antidumping/compensatórios. 

 Esse objetivo macro foi orientado por três questionamentos 

levantados já na introdução deste artigo: (a) quais países já tiveram 

alterações de suas medidas antidumping por interesse público; (b) quais 

foram os critérios utilizados para esta decisão; e (c) se, com base na 

análise jurisprudencial desses casos, seria possível estabelecer um 

conjunto de fatores que determinasse o quantum de alteração de medidas 

antidumping e compensatórias por interesse público.  

Primeiramente, traçamos breve panorama da evolução da 

legislação brasileira de interesse público em defesa comercial, com 

destaque para as alterações trazidas em 2019. Em seguida, passamos a 

determinar quais os países seriam considerados para fins de análise e seus 

resultados. Utilizamos como base para seleção dessa experiência 

internacional o benchmarking conduzido pela Sdcom e cujos resultados 

foram demonstrados no Guia Material de Defesa Comercial e Interesse 
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Público. Neste documento, a Sdcom considerou os procedimentos de 

interesse público da União Europeia, Canadá e Nova Zelandia como 

sendo os mais relevantes para comparação. Como o objetivo deste 

trabalho era traçar diretrizes e tecer comentários que pudessem colaborar 

com a aplicação das novas regras para teste de interesse público no 

Brasil, nos pareceu pertinente verificar a possibilidade de incluir os 

países selecionados pela Sdcom para o estudo.  

A União Europeia foi descartada por não ter a alteração de 

medida antidumping como consequência possível de uma avaliação de 

interesse publico, visto que a existência de interesse público é condição si 

ne qua non para a aplicação de uma medida. A Nova Zelândia também 

foi desconsiderada para o estudo, porque, apesar de ter legislação que 

preveja avaliação de interesse público em defesa comercial desde 2017, 

ela ainda não estava em vigor para nenhum dos casos em curso e decisões 

exaradas. Assim, apenas o Canadá foi considerado neste estudo, tendo 

sido encontradas cinco decisões ao longo de toda a sua jurisprudência de 

interesse público em defesa comercial em que houve alterações da 

medida.  

Em seguida, as regras aplicáveis no Canadá para o teste de 

interesse público em defesa comercial foram apresentadas, com 

comentários acerca do pioneirismo dessa legislação. Discute-se a 

importância da edição das Regulations  

Na Seção 4, adentramos o cerne de nossa investigação, 

passando a analisar a jurisprudência brasileira e canadense no que diz 

respeito aos critérios para alteração de medidas antidumping por interesse 

público.  

Para o Canadá, analisamos cinco casos de redução dos direitos 

originalmente impostos. Dessa avaliação, a partir dos fatores prescritos 

pelo regulamento canadense, observamos que, para a jurisprudência 

canadense, as avaliações de interesse público que ensejam uma alteração 

da medida antidumping normalmente consideram outros critérios além de 

fatores puramente econômicos, como saúde pública, emprego, etc. Para o 

Brasil, analisamos os seis casos em que houve alteração de medida de 

defesa comercial por interesse público desde 1996, em especial o caso 

Aço NGO que, em sua investigação original e processo de revisão de final 

de período, foi o único a apresentar critérios mais transparentes para a 

determinação do quantum da medida. 

Os resultados apontaram para quatro metodologias de 

determinação do quantum de redução da medida de defesa comercial em 
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razão de interesse público: (1) aplicação do direito abaixo da margem de 

dumping (lesser duty); (2) determinação de um preço mínimo de revenda 

no mercado importador; (3) redução para o menor direito colocado 

quando da investigação original; e (4) simulação de percentual de direitos 

a fim de se alcançar o equilíbrio a partir de análise dos indicadores desta.  

Assim, com base na investigação conduzida ao longo deste 

estudo, endereçamos as questões formuladas no início da pesquisa.  

Os países que já tiveram alterações de medida antidumping ou 

compensatória são o Canadá e o Brasil. Os critérios relevantes para que a 

autoridade entenda precisar manter a aplicação de direitos antidumping 

ou compensatórios mas em nível diferente se traduzem na necessidade de 

proteção tanto da indústria nacional quanto dos interesses das cadeias a 

jusante e a montante e o consumidor final. Por fim, o parágrafo acima 

listou as possibilidades, encontradas num rol limitado de experiências de 

avaliação de interesse público com alteração da medida no Canadá e no 

Brasil, de metodologia de cálculo do quantum de alteração da medida. 
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ANEXO I - Investigações de interesse público no Canadá  

 

Ano Caso Número do 

Processo 

Solicitação 

recebida? 

Investigação 

iniciada? 

Recomendação 

até 1994 Grain Corn*    Redução do 

direito. 

Brass Replacement Key 

Blanks 

NQ-89-002 Sim Não  

Grain Corn (review) MN-89-002 Sim Não  

Beer PI-91-001 Sim Sim Redução do 

direito. 

Bicycles and Frames  PB-92-001 Sim Não  

Preformed Fiberglass Pipe 

Insulation 

PB-93-001 Sim Não  

1

995-96 

Caps, Lids and Jars  PB-95-001 Sim Não  

Refined Sugar  PB-95-002 Sim Sim  

1

996-97 

Refined Sugar    Não alteração. 

1

997-98 

Polysio Insulation  PB-97-001 Sim Não  

1

998-99 

Certain Prepared Baby 

Food 

PB-98-001) Sim Sim Redução do 

direito. 

1

999-20 

Certain Flat Hot-rolled and 

Carbon Alloy Steel Sheet 

Products 

PB-99-001 Sim Não  

2

000-01 

Iodinated Contrast Media PB-2000-

001 

Sim Sim Redução do 

direito. 

Certain Refrigerators, 

Dishwashers and Dryers 

PB-2000-

002 

Sim Não  

2

001-02 

-     
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*Informação extraída da pág. 31 do documento no. MN-89-002. 

Indisponibilidade de acesso à decisão completa emitida pela autoridade. 

Fonte: CITT, Annual Reports.  

Elaboração própria. 

2

002-03 

-     

2

003-04 

-     

2

004-05 

Stainless Steel Wire PB-2004-

002) 

Sim Sim Redução do 

direito. 

2

006-07 

Copper Pipe Fittings PB-2006-

001 

Sim Não  

2

007-08 

-     

2

008-09 

Carbon Steel Welded Pipe  PB-2008-

001 

Sim Não  

2

009-10 

Aluminum Extrusions PB-2008-

003 

Sim Não   

2

010-11 

Oil Country Tubular Goods 

(NQ-2009-004) 

PB-2010-

002 

Sim Não  

2

011-12 

-     

2

012-13 

-     

2

013-14 

Circular Copper Tube  PB-2013-

001 

Sim Não  

2

014-15 

Concrete Reinforcing Bar  Sim   

2

015-16 

Concrete Reinforcing Bar  Sim (Concrete 

Reinforcing 

Bar) 

Sim (Concrete 

Reinforcing 

Bar) 

Não alteração. 

2

016-17 

-     

2

017-18 

-     
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ANEXO II - Medidas comerciais alteradas por interesse público no 

Brasil 

 

 

Fontes: ROSAR, Soraya; SPADANO, Lucas. Grupo Técnico de 

Avaliação de Interesse Público (GTIP): a visão do setor público. Revista Brasileira 

de Comércio Exterior, no. 114, jan-mar, 2013, p. 20-24, pp. 21.; BRASIL. 

Resoluções CAMEX. Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior. 

Ministério da Economia.; BRASIL. Interesse Público. Indústria, Comércio Exterior 

e Serviços. Ministério da Economia. 

Elaboração própria.  

 

Ano Caso Origem Decisão Alteração 

2

009 

Calçados China Res. CAMEX 48-2009 

 

Alteração da forma de 

cálculo do direito. 

2

010 

Canetas 

esferográficas  

China Res. CAMEX 24-2010 Alteração do direito 

aplicado. 

2

010 

Glifosato China Res. CAMEX 41-2010 Alteração do direito 

aplicado. 

2

011 

Resina de 

Policloreto de 

Vinila  

EUA Res. CAMEX 66-2011 e 85-

2010 

Alteração da forma de 

aplicação do direito. 

2

014 

Vidros para 

linha fria 

China Res. CAMEX 46-2014 Alteração da forma de 

cálculo do direito. 

2

016 

N-butanol EUA, África do Sul, 

Rússia 

Res. CAMEX 117-2016 Alteração da forma de 

cálculo do direito. 

2

019 

Aço GNO China, Coreia do 

Sul, Taipei Chinês, 

Alemanha 

Portaria SECINT no. 495-

2019 

Alteração do direito 

aplicado.  



Comércio Internaciona e Concorrência – Vol. II 

71 

2. SOLUÇÕES PARA MITIGAR OS RISCOS DA IMPORTAÇÃO 

DE CLÁUSULAS VIA PRINCÍPIO DA NAÇÃO MAIS 

FAVORECIDA NO DIREITO INTERNACIONAL DOS 

INVESTIMENTOS: UMA ANÁLISE À LUZ DOS ACORDOS 

CELEBRADOS PELO ESTADO BRASILEIRO  

2. THE SOLUTIONS TO MITIGATE THE RISKS OF IMPORTATION 

OF CLAUSES THROUGH THE MOST FAVOURED NATION 

PRINCIPLE IN THE INTERNATIONAL INVESTMENT LAW: AN 

ANALYSIS OF THE AGREEMENTS SIGNED BY BRAZIL 

Thiago Lindolpho Chaves 

Resumo: A importação de provisões materiais e procedimentais mais 

vantajosas previstas em outros tratados internacionais, por intermédio da 

cláusula da nação mais favorecida, tem sido invocada por investidores 

nos litígios internacionais. No entanto, os tribunais arbitrais, até o 

momento, não foram capazes de definir critérios interpretativos claros e 

coerentes sobre a aplicação desse instituto. Diante desse cenário, 

organizações internacionais, como a UNCTAD e o IISD, têm orientado 

que os Estados revejam a redação da cláusula da nação mais favorecida 

visando à mitigação dos riscos da importação, apontando-se, como 

principais soluções, a exclusão da cláusula da nação mais favorecida do 

acordo, a restrição temporal de sua aplicação, a introdução do conceito 

“circunstâncias similares”, o estabelecimento de vedações à importação 

de padrões de tratamento e disposições relativas a solução de 

controvérsias e a emissão de declarações interpretativas. Analisando-se 

os acordos de investimento recentemente celebrados pelo Estado 

brasileiro, verifica-se que algumas sugestões foram incorporadas, 

havendo tratados com maior fechamento à importação de cláusulas, 

enquanto outros são mais abertos, com maior propensão a sofrer um 

desequilíbrio estrutural. 

Palavras-chave: Direito Internacional dos Investimentos; Cláusula da 

Nação Mais Favorecida; Importação de Cláusulas; Mitigação de Riscos. 

Abstract: The importation of more advantaged procedural and material 

treaty provisions trough the most favored nation clause has been claimed 

by investors in international investment disputes. Nevertheless, arbitral 

tribunals have not been able to establish so far clear and coherent 
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interpretative criteria in this regard. In this context, international 

organizations, such as UNCTAD and IISD, have advised States to review 

the wording of the most favored nation clause to mitigate the risks of 

importation, proposing, as main solutions, the elimination of the most 

favored nation clause from the agreement, the restriction of its temporal 

scope, the addition of the “similar circumstances” word, the prohibition 

on importation of treatment standards and dispute settlement provisions 

and the issuance of interpretative statements. The analysis of the recent 

investment agreements signed by Brazil demonstrates that some of the 

suggestions were included, giving rise to treaties more protected against 

the importation of clauses, while others remain more vulnerable, with a 

higher propensity to suffer a structural imbalance.             

Keywords: 1. International Investment Law. 2. Most Favored Nation 

Clause. 3. Importation of treaty provisions. 4. Mitigation of risks. 

 

1. Introdução 

O princípio da nação mais favorecida pode ser identificado 

desde a Idade Média, quando surgiu a preocupação de se garantir 

condições de igualdade na comercialização de bens e serviços no plano 

internacional. Os senhores feudais firmavam acordos com uma 

determinada cidade garantindo aos seus comerciantes os mesmos 

privilégios já concedidos a mercadores de outras regiões1.  

No século XV, com o surgimento das monarquias absolutistas 

na Europa, esses acordos passaram a ser firmados entre Estados por 

intermédio de tratados internacionais, ampliando-se o escopo do 

tratamento mais favorável para abarcar não só privilégios já concedidos, 

mas também vantagens que porventura viessem a ser deferidas a qualquer 

nação posteriormente à celebração do acordo2.  

                                                   
1 O acordo assinado em 1226 pelo imperador Frederick II do Sacro Império 

Romano Germânico com a cidade de Marselha garantindo aos cidadãos da 

cidade francesa as mesmas vantagens que já haviam sido concedidas aos 

habitantes de Gênova e Pisa é apontado como primeiro instrumento escrito que 

concretizou o princípio da nação mais favorecida (HORNBECK, Stanley K. The 

Most-Favored-Nation Clause, 3 Am. J. Int’l L. (1909) p. 395). 
2 Hornbeck aponta que o termo “nação mais favorecida”, aparentemente, 

originou-se no século XVII, no tratado firmado entre a Dinamarca e as cidades 

da Liga Hanseática, em 1692 (Ibidem 395, 400). 
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No século XVIII, os Estados Unidos introduziram o conceito da 

cláusula condicionada, com o objetivo de que seus produtos agrícolas 

ingressassem nos mercados europeus. Os tratados bilaterais firmados pelo 

país recém-independente dispunham que o tratamento mais favorável 

concedido pelos Estados Unidos a um terceiro Estado somente poderia 

ser estendido ao Estado beneficiário da cláusula caso este país 

concedesse o mesmo benefício aos Estados Unidos que houvera sido 

garantido pelo terceiro Estado.  

Não obstante a cláusula condicionada ter sido adotada em 

diversos tratados no século XIX, no sistema multilateral do Acordo Geral 

sobre Tarifas e Comércio (GATT), firmado em 1947, optou-se pela 

cláusula incondicionada, permitindo-se, assim, que qualquer vantagem 

concedida por um Estado a um terceiro país seja automaticamente 

estendida a todas as demais nações, independentemente de reciprocidade, 

garantindo-se ampla efetividade ao princípio da não-discriminação3.  

Ocorre que o sistema multilateral do GATT não logrou êxito em 

abarcar os investimentos estrangeiros mesmo após o advento da 

Organização Mundial do Comércio -OMC, em 19954. Diante dessa 

lacuna, os Estados foram obrigados recorrer a tratados bilaterais ou 

regionais de investimentos, inserindo, em seus respectivos acordos, a 

cláusula da nação mais favorecida como forma de garantir que um 

tratamento mais vantajoso concedido a investidores de um determinado 

Estado seja também estendido aos investidores de outros países. 

Assim, diante do caráter fragmentário do direito internacional 

de investimentos, composto por uma série de tratados bilaterais e 

regionais, a cláusula da nação mais favorecida cumpre a importante 

função de multilateralizar vantagens mais favoráveis conferidas em 

negociações bilaterais, permitindo, assim, a equalização das condições do 

                                                   
3 É importante salientar, contudo, que o sistema multilateral prevê algumas 

mitigações para a aplicação da cláusula da nação mais favorecida, dentre as 

quais destacam-se as exceções gerais e de segurança nacional (art. XX e XXI), 

acordos de livre comércio e união aduaneira (art. XXIV) e a cláusula de 

habilitação.  
4 O Acordo sobre Medidas de Investimento Relacionadas ao Comércio (TRIMs), 

embora seja um acordo multilateral da OMC, não cria um sistema multilateral 

de proteção ampla do investimento estrangeiro, estabelecendo medidas que 

impeçam a adoção de requisitos de desempenho. As tentativas para um Acordo 

Multilateral de Investimento - AMI fracassaram no âmbito da OCDE na década 

de 90. 
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mercado internacional de investimentos, mais previsibilidade das 

transações e um maior grau de liberalização do fluxo de capital.          

No entanto, a despeito das vantagens trazidas pela cláusula da 

nação mais favorecida, não se pode olvidar que a medida traz ônus e 

dificuldades aos Estados receptores de investimentos, na medida em que 

o beneficiário da cláusula poderá tentar invocar para si um padrão de 

tratamento mais favorável que o Estado receptor tenha outorgado a outros 

países em outros acordos ou tratados internacionais negociados sob 

contextos econômicos, sociais e políticos completamente diversos. 

Com efeito, a possibilidade de um investidor, via o princípio da 

nação mais favorecida, invocar uma provisão mais favorável prevista em 

outro tratado internacional - celebrado pelo Estado receptor do 

investimento com um terceiro Estado - é comumente conhecida como 

importação de cláusulas.  

Por meio dessa prática, os investidores de um determinado país, 

por entenderem que o tratado ao qual estão submetidos (tratado base) 

possui algum tratamento menos vantajoso que um outro tratado 

estabelecido com um terceiro Estado, buscam importar para o tratado 

base a cláusula mais favorável.  

A importação de cláusulas no direito internacional dos 

investimentos, via princípio da nação mais favorecida, será objeto do 

capítulo 1 do presente artigo, que examinará os fundamentos jurídicos do 

instituto e a posição dos tribunais arbitrais de investimento frente a 

demandas dessa natureza. 

O capítulo 2, por sua vez, examinará as propostas formuladas 

pela United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD 

e pelo o International Institute for Sustainable and Development – IISD 

sobre como os Estados podem mitigar os riscos oriundos da importação 

de cláusulas, notadamente buscando redações mais precisas e restritas da 

cláusula da nação mais favorecida. 

Por fim, o capítulo 3 procurará responder se os acordos de 

investimento celebrados pelo Estado brasileiro têm atendido às 

recomendações sugeridas pelas organizações internacionais, examinando 

o grau de vulnerabilidade desses tratados diante de possíveis pleitos de 

importação de cláusulas mais favoráveis.  
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1. O fenômeno da importação de cláusulas no direito internacional 

dos investimentos via princípio da nação mais favorecida 

Como ponto de partida para compreender as nuances que 

permeiam o presente estudo, é relevante que se recorra ao Projeto de 

artigos de cláusulas da nação mais favorecida da Comissão de Direito 

Internacional de 1978, documento que, segundo Schill, expressa, com o 

mais alto grau de precisão, as regras interpretativas de direito 

internacional sobre a aplicação desse instituto jurídico5. 

A Comissão de Direito Internacional, em seus comentários ao 

projeto, esclarece que o conceito “tratamento mais favorável” pode 

englobar, também, uma medida concedida por intermédio de um tratado 

internacional6. Ademais, o fato de o Estado que recebeu o tratamento 

mais vantajoso não ter usufruído dessa condição não afasta o direito de o 

Estado beneficiário da cláusula da nação mais favorecida de invocar o 

tratamento mais favorável conferido no tratado firmado com o terceiro 

Estado7.  

Assim, a simples entrada em vigor do tratado que concedeu o 

tratamento mais favorável a um terceiro Estado pode gerar a pretensão de 

o Estado beneficiário da cláusula da nação mais favorecida de ver 

aplicada também a si a provisão mais vantajosa que fora outorgada ao 

terceiro Estado.  

Da mesma forma, a Corte Internacional de Justiça, nos casos 

Companhia Petrolífera Anglo-Iraniana8 e Direitos dos Nacionais dos 

Estados Unidos da América em Marrocos9, teceu fundamentações a 

respeito da viabilidade de se estender, via cláusula da nação da mais 

favorecida, vantagens concedidas em um tratado internacional.   

Com efeito, no direito internacional dos investimentos, cenário 

em que tratados bilaterais são predominantes, não é difícil prever que um 

Estado que busque atrair capital estrangeiro de diversos locais do planeta 

                                                   
5 SCHILL, Stephan. MFN Clauses as Bilateral Commitments to Multilateralism: 

A Reply to Simon Batifort and J. Benton Heath. 2018, p.10. 
6 Draft Articles on Most-Favoured-Nation Clauses, 2(2) ILC Y.B. 1 6 (1978). 

Vide Comentários ao artigo 5, parágrafo 6.  
7 Idem. 
8 Anglo-Iranian Oil Company (U.K. v. Iran), ICJ. 
9 Rights of Nationals of the United States of America in Morocco (Fr. v. U.S.), 

ICJ. 
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possua acordos de investimento completamente diferentes uns dos outros, 

resultantes de processo de barganhas e concessões recíprocas entre os 

países, a depender do contexto social, econômico e político em que 

ocorra a negociação, o que poderá dar margem a pedidos de importação 

de provisões mais favoráveis para os tratados bases via cláusula da nação 

mais favorecida. 

 Exatamente por isso, os tribunais arbitrais de investimento têm 

se deparado com diversos pedidos formulados por investidores visando à 

importação de cláusulas de outros tratados via nação mais favorecida. A 

jurisprudência dos tribunais, como se verá a seguir, demonstra que os 

investidores buscam a importação tanto de cláusulas substantivas, ou 

seja, provisões materiais mais vantajosas previstas em outros tratados, 

como cláusulas procedimentais, que dizem respeito a um sistema de 

solução de controvérsias mais vantajoso ou regras de acesso à justiça 

mais benéficas. 

1.1 A Importação de Cláusulas Materiais 

 O pedido de importação de cláusula material já foi requerido no 

primeiro caso de arbitragem de investimento que se tem conhecimento, 

Asian Agricultural Products Ltd. v. Sri Lanka em que o investidor 

invocou o tratado celebrado entre o Sri Lanka e a Suíça para se beneficiar 

de uma cláusula de responsabilidade civil do Estado que entendia ser 

mais vantajosa para amparar seu pleito indenizatório.10  O tribunal 

entendeu ser possível fundamentar o pedido de importação na cláusula da 

nação mais favorecida, mas indeferiu o pleito por não vislumbrar que o 

tratado firmado com a Suíça concedia tratamento mais benéfico que 

aquele outorgado no tratado base entre Sri Lanka e Estados Unidos11.  

 Em decisões posteriores, os tribunais foram assertivos em 

determinar a importação de cláusulas. No caso Bayindir Insaat Turizm 

Ticaret Ve Sanayi AS v. Paquistão, admitiu-se a importação da cláusula 

de tratamento justo e equitativo prevista no tratado firmado entre 

Paquistão e Suíça para o tratado base entre Turquia e Paquistão12. No 

                                                   
10 Asian Agricultural Products Ltd. (AAPL) v. Republic of Sri Lanka (ICSID 

Case ARB/87/3). 
11 Idem. 
12 Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi AS v. Islamic Republic of Pakistan 

(ICSID case ARB/03/29). 
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caso Equity v. Chile, o investidor, com amparo nos tratados firmados pelo 

Chile com a Dinamarca e com a Croácia, conseguiu importar para o 

tratado base entre Chile e Malásia uma cláusula que determinava que, 

admitido o investimento estrangeiro, o Estado deveria emitir a 

autorização para o funcionamento do empreendimento13. No caso CME 

v. República Checa14, admitiu-se a substituição de uma provisão contida 

no tratado base entre Holanda e República Checa (“compensação justa 

representa o valor dos investimentos”) por uma cláusula menos restritiva 

estabelecida no tratado firmado pela República Checa com os Estados 

Unidos (“valor justo de mercado”). 

Noutro giro, há precedentes que negaram a pretensão de 

investidores que pretendiam se beneficiar da cláusula da nação mais 

favorecida. No caso CMS v. Argentina, o investidor pretendia suprimir 

um dispositivo que afastaria a responsabilidade do Estado argentino em 

caso de estado de emergência, tendo em vista que o Estado argentino não 

incluiu esse dispositivo em tratados posteriores, o que foi negado pelo 

tribunal15. No caso Tecmed v. Argentina, o tribunal não aceitou pleito do 

investidor no sentido importar para o tratado base firmado entre México e 

Estados Unidos um dispositivo previsto no tratado firmado pelo México 

com a Áustria que garantia a aplicação do tratado a fatos anteriores a sua 

entrada em vigor16. No caso Société Génerale v. República Dominicana, 

o tribunal negou a pretensão de importar ao tratado base um conceito de 

investimento mais favorável previsto no tratado entre os Estados Unidos 

e a República Dominicana17.   

1.2 A Importação de Cláusulas Procedimentais 

                                                   
13 MTD Equity Sdn. Bhd. and MTD Chile S.A. v. Republic of Chile (ICSID 

case ARB/01/7). 
14 CME Czech Republic B.V. v. Czech Republic, UNCITRAL. 
15 CMS Gas Transmission Company v. The Argentine Republic, (ICSID case 

ARB/01/8). 
16 Tecnicas Mediambientales Tec-med S.A. v. United Mexican States (ICSID 

case ARB (AF)/00/02). 
17 Génerale Société Générale In respect of DR Energy Holdings Limited and 

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. v. Dominican Republic, 

UNCITRAL, LCIA Case No. UN 7927. 
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No concernente à importação de cláusulas procedimentais, a 

controvérsia iniciou-se no caso Maffezini no qual o tribunal admitiu a 

importação de cláusula procedimental mais favorável prevista em tratado 

firmado entre Espanha e Chile para o tratado base celebrado entre 

Espanha e Argentina.  

De acordo com o tratado base, o investidor argentino teria que 

esperar 18 meses por uma decisão nas cortes domésticas da Espanha para 

recorrer ao tribunal arbitral. No entanto, o dispositivo no tratado 

celebrado entre Espanha e Chile permitia que o investidor chileno 

pudesse recorrer diretamente ao tribunal arbitral sem a necessidade de 

provocar o Poder Judiciário espanhol. Entendeu-se que haveria 

discriminação entre os investidores, razão pela qual admitiu-se a 

importação da cláusula18, tendo o entendimento sido aplicado, também, 

aos casos Siemens v. Argentina19, Gaz Natural v. Argentina20 e Suez v. 

Argentina21.  

Amparados na corrente jurisprudencial do caso Maffezini, 

investidores passaram a invocar a cláusula da nação mais favorecida para 

importar cláusula relativa à jurisdição de um tribunal arbitral para o qual 

as partes não deram assentimento no tratado base, o que tem sido negado 

pelos tribunais, conforme se evidencia dos julgamentos proferidos nos 

casos Salini v. Jordânia22, Plama v. Bulgária23, Telenor v. Hungria24. No 

entanto, no caso RosInvest v. Russia, admitiu-se importação do sistema 

de solução de controvérsias previsto em outro tratado internacional25.  

 

                                                   
18 Emilio Agustín Maffezzini versus Kingdom of Spain. (ICSID case 

No.ARB/97/7). 
19 Siemens A.G. v. The Argentine Republic (ICSID case ARB/02/8). 
20  Gaz Natural v. Argentina (ICSID case ARB/03/10). 
21 Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., and InterAguas 

Servicios Integrales del Agua, S.A. v. The Argentine Republic, ICSID case 

ARB/03/17).  
22 Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. the Hashemite Kingdom of 

Jordan (ICSID case ARB/02/13)  
23 Plama Consortium Limited v. Republic of Bulgaria (ICSID case ARB/03/24). 
24 Telenor Mobile Communications Hungary (ICSID case ARB/04/15). 
25 RosInvest v. Russia (RosInvestCo UK Ltd. v. The Russian Federation, SCC 

Case No. V079/2005). 
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2. Os riscos da importação de cláusulas e possíveis soluções para 

mitigá-los  

A fim de evitar que o tratado base seja desestruturado pela 

importação de cláusulas de outros tratados, a jurisprudência internacional 

procurou adotar critérios interpretativos para delimitar a aplicação da 

cláusula da nação mais favorecida.  

Um importante limitador a esse direito é o princípio do ejusdem 

generis, aplicado no famoso caso Ambatielos26, no qual restou afirmado 

não ser possível importar para o tratado base provisões cujo conteúdo não 

pertencem à mesma categoria de assuntos aos quais a cláusula da nação 

mais favorecida se refere27.  

O princípio do ejusdem generis, serve, portanto, como 

importante balizador da aplicação da cláusula da nação mais favorecida, 

impedindo que os Estados arquem com obrigações que jamais haviam 

sido contempladas por ocasião da celebração do tratado base28. Nesse 

sentido, uma cláusula da nação favorecida que apenas beneficia setores 

da área pesqueira não poderá, por exemplo, resultar na aplicação de 

tratamento mais vantajoso conferido a produtores de carne29. 

Os artigos 31 e 32 da Convenção de Viena sobre Direito dos 

Tratados, por sua vez, também trazem critérios bastante importantes para 

a análise do princípio da nação mais favorecida. O intérprete deverá 

verificar se a cláusula que se pretende importar está de acordo com o 

sentido comum atribuível aos termos do tratado em seu contexto e à luz 

de seu objetivo e finalidade.  

No entanto, apesar da existência de critérios interpretativos para 

a aplicação do princípio da nação mais favorecida, não há uma 

jurisprudência consolidada sobre qual teste interpretativo deve ser 

                                                   
26 Ambatielos Claim (Greece v. U.K.), ICJ. 
27 O princípio ejusdem generis foi reiteradamente aplicado por tribunais 

internacionais tendo sido incorporado ao Projeto de artigos das cláusulas da 

nação mais favorecida da Comissão de Direito Internacional, conforme artigos 9 

e 10. 
28 Projeto de artigos de cláusulas da nação mais favorecida com comentários. 

Art. 10(11).   
29 Idem. Art. 10(12).   
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adotado na análise de importação de cláusulas mais favoráveis previstas 

em outros tratados internacionais30.  

Oportuno ressaltar que, em um estudo empírico sobre os casos 

do ICSID a respeito da aplicação da cláusula da nação mais favorecida 

em relação às disposições de solução de controvérsias, comparando-se os 

julgados que admitiram a importação de cláusulas (grupo de resultado 

positivo) e outros que a refutaram (grupo de resultado negativo), 

concluiu-se que não havia coerência no processo decisório31. 

Observa-se, assim, que os critérios interpretativos dos tribunais 

arbitrais de investimento são falhos para definir o escopo da cláusula da 

nação mais favorecida e revelam o impacto da cláusula no equilíbrio dos 

tratados firmados pelos Estados, tendo em vista a substituição de 

provisões que foram especificadamente negociadas e que constituem um 

dos pilares do tratado base32.   

Nesse sentido, a possibilidade de o investidor pleitear a 

importação de cláusulas de uma gama de tratados internacionais para o 

tratado base tem sido encarada com preocupação pelas organizações 

                                                   
30 SCHILL, Op. cit., p.4.  
31 “foi possível a identificação de outro aspecto, a priori, irreconciliável entre as 

interpretações realizadas pelos grupos de resultado positivo e negativo. Embora 

as interpretações textuais dos dois grupos resultem igualmente em conclusões de 

omissões das cláusulas NMF quanto à sua aplicabilidade em matéria de solução 

de controvérsias, tal omissão gerou presunções opostas em cada um dos grupos, 

as quais foram, na maioria dos casos, determinantes para os resultados 

encontrados. O grupo de resultado positivo presume que a cláusula NMF, salvo 

manifestação expressa em sentido contrário, aplica-se às disposições de 

controvérsia. A contrario sensu, o grupo de resultados negativos presume 

exatamente o oposto: a cláusula da NMF não será aplicável em matéria de 

solução de controvérsias, exceto no caso de evidência de que esta foi a intenção 

das partes”. (BOM, Mariana. Cláusulas da nação mais favorecida em tratados 

bilaterais de investimento e sua aplicabilidade a disposições de solução de 

controvérsias, p. 230. In: MOROSINI, Fábio (Coord.) Regulação do comércio 

internacional e do investimento estrangeiro. São Paulo: Saraiva, 2017)  
32 RADI, Yannick. The Application of the Most-Favoured-Nation Clause to the 

Dispute Settlement Provisions of Bilateral Investment Treaties: Domesticating 

the ‘Trojan Horse’. European Journal of International Law, Volume 18, Issue 4, 

1 September 2007, p. 773. 
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internacionais, ante a prática indevida do treaty shopping33, tema que, 

inclusive, foi pauta da agenda da 4a Conferência da OCDE sobre tratados 

de investimentos34. 

Diante das incertezas dos critérios interpretativos a serem 

adotados pelos tribunais arbitrais no processo de importação de provisões 

de outros tratados, não há dúvida que os Estados receptores de 

investimento devem buscar alternativas para evitar um cenário de 

insegurança jurídica. 

Oportuno ressaltar que os Estados, ao inserirem cláusulas da 

nação mais favorecida amplas, lacônicas e genéricas, acabam sendo os 

principais responsáveis pela problemática da importação de cláusulas. 

Assim, uma cláusula redigida nesses termos poderá gerar a atração de 

provisões mais favoráveis que terão o condão de ameaçar o equilíbrio do 

tratado base, constituindo-se, como alerta Radi, verdadeiros “cavalos de 

tróia” para os Estados receptores de investimentos35.   

A preocupação com a intepretação da cláusula da nação mais 

favorecida levou entidades internacionais a pesquisarem sobre os efeitos 

jurídicos da cláusula nos tratados internacionais de investimento. A 

UNCTAD publicou, em 2010, um relatório denominado “Tratamento da 

Nação Favorecida”36 e o IISD apresentou um Guia de Boas Práticas 

sobre a matéria em 201737. 

                                                   
33 No direito internacional dos investimentos, o termo treaty shopping é 

utilizado comumente em relação à prática de investidores se estabelecerem em 

determinado país, sem necessariamente exercer uma atividade comercial nesse 

local, com o único objetivo de usufruir de benefícios de um tratado de 

bitributação. No cenário da cláusula da nação mais favorecida, contudo, o temo 

apresenta uma conotação diversa, relacionada à pratica de investidores 

importarem para seus tratados bases as cláusulas mais favoráveis de outros 

tratados justamente para adquirem benefícios que não foram concedidos no 

tratado original (UNCTAD. Most-favoured-nation Treatment. UNCTAD Series 

on Issues of International Investment Agreements II. New York and Geneva: 

UNCTAD, 2010, p. 37-38). 
34 OCDE, 4th Annual Conference on Investment Treaties.Treaty shopping and 

tools for treaty reform. 12 March 2018. 
35 RADI, Yannick, Op cit. 
36 UNCTAD. Op cit. 
37 NIKIEMA, Suzy H. The Most-Favoured-Nation Clause in Investment 

Treaties. IISD Best Practices Series, February 2017. 
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Ambas as pesquisas abordam o tema da importação de cláusulas 

e propõem alternativas aos Estados para reduzir os riscos decorrentes da 

inclusão da cláusula da nação mais favorecida em seus tratados de 

investimentos.  

O presente capítulo propõe-se a analisar cinco soluções 

apresentadas pelas organizações internacionais, examinando as nuances 

de cada proposta e a sua efetividade para mitigação dos riscos. 

2.1 Exclusão da Cláusula da Nação Mais Favorecida 

Uma primeira solução sugerida nos estudos seria a completa 

eliminação da cláusula da nação mais favorecida dos tratados 

internacionais de investimentos. Essa solução, por exemplo, consta no 

modelo de tratado bilateral da Índia38. A exclusão, nesse caso, seria uma 

interessante opção aos Estados considerando que o tratamento da nação 

mais favorecida é apenas um dentre outros importantes fatores que as 

empresas levam em consideração quando vão fazer um investimento39.   

 Com efeito, a sugestão proposta, não obstante elimine o 

problema da importação de cláusulas, apresenta-se bastante radical, uma 

vez que permitirá que os Estados discriminem os investidores de 

diferentes países por intermédio de medidas domésticas, quando, na 

verdade, o que se pretende evitar é apenas a prática do treaty shopping.  

A exclusão integral da cláusula da nação mais favorecida 

constitui uma solução que parece exacerbar o escopo do problema, 

comprometendo, em demasia, a nivelação dos investidores internacionais 

no mercado, inibindo os efeitos pró-competitivos inerentes a este padrão 

de tratamento internacionalmente reconhecido pelos Estados por ocasião 

da assinatura do GATT, em 1947.   

 

2.2 Inclusão do conceito “circunstância similares” ou “situações 

similares” 

                                                   
38 Government of the Republic of India. (2015, December). Model text for the 

Indian bilateral investment treaty. 
39 UNCTAD, Op. cit., 114. 
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Uma outra sugestão apresentada nos estudos diz respeito à 

inclusão da qualificadora “circunstâncias similares” ou “situação 

similares” no escopo da cláusula da nação mais favorecida, como se 

verifica nos tratados de investimento entre Japão e Coréia do Sul e no 

Acordo Econômico e Comercial Global UE-Canadá (CETA), in verbis: 

Each Contracting Party shall in its territory accord to investors 

of the other Contracting Party and to their investments 

treatment no less favourable than the treatment it accords in 

like circumstances to investors of any third country and to their 

investments … with respect to investment and business 

activities40. 

Each Party shall accord to an investor of the other Party and to 

a covered investment, treatment no less favourable than the 

treatment it accords in like situations, to investors of a third 

country and to their investments … in its territory.1 investor of 

the other Party and to a covered investment, treatment no less 

favourable than the treatment it accords in like situations, to 

investors of a third country and to their investments … in its 

territory41. 

Importante destacar que a aplicação da cláusula da nação mais 

favorecida sempre envolverá um teste de comparação entre investidores e 

investimentos de distintas nacionalidades. Assim, ainda que não esteja 

incluída, na cláusula da nação mais favorecida, a expressão 

“circunstâncias similares” ou “situação similares”, os tribunais arbitrais 

farão um teste comparativo, afastando a aplicação da cláusula se os 

investidores ou investimentos não estiverem em situação de 

similaridade42.  

Contudo, a previsão no tratado base dos conceitos 

“circunstâncias similares” ou “situação similares” torna mais clara a 

intenção dos Estados na aplicação desse teste comparativo, de modo a 

permitir tratamentos distintos a investidores ou investimentos que 

estejam em situações diversas, seguindo o mesmo raciocínio do conceito 

de “produtos similares” do comércio exterior.  

No entanto, diferentemente do que ocorre no sistema de 

resolução de controvérsias da OMC, que já estabeleceu critérios mais 

                                                   
40 Japan–Republic of Korea BIT (2002), article 2.2. 
41 CETA, 2016, article 8.7.1. 
42 UNCTAD, Op. cit., p. 63. 
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precisos para estabelecer essa comparação43, no sistema do direito 

internacional dos investimentos, os critérios ainda precisam ser definidos 

com mais exatidão pelos tribunais44.  

A OCDE já sugeriu que, nessa abordagem, sejam seguidos os 

seguintes parâmetros: (i) se os dois acordos se referem ao mesmo setor; 

(ii) o impacto das finalidades daqueles acordos nos diferentes setores do 

país receptor; e (iii) a motivação do acordo45. O IISD, em sua lista de 

recomendações, aponta que, para uma melhor aplicação do dispositivo, é 

necessário que os Estados explicitem no tratado quais os fatores devem 

ser levados em consideração nesse teste comparativo46, conforme já 

encontrado em alguns tratados de investimento47. 

Oportuno ressaltar que os tribunais têm entendido que a 

inclusão do conceito de “circunstâncias similares” não tem aptidão de 

prevenir o pedido de importação de cláusulas de outros tratados 

internacionais, considerando-se suficiente que o requerente se enquadre 

no conceito de investidor do tratado base, sem a necessidade de uma 

comparação mais acurada em relação ao investidor do terceiro Estado48.   

Entretanto, é oportuno citar, nesse cenário, a decisão recente 

proferida pelo tribunal arbitral do caso Içkale Insaat Limited Sirketi v. 

Turkomenistan que exarou entendimento diametralmente contrário49.  

Na ocasião, o investidor beneficiário da cláusula da nação mais 

favorecida do tratado firmado entre Turquia e Turcomenistão pretendia 

importar ao tratado base diversas cláusulas que julgava mais favoráveis 

(Umbrella Clauses, Full and Protection Clause, Fair and Equitable 

                                                   
43 Loures, Júlia Marssola. Acordos internacionais de investimento no Brasil: 

uma análise do tratamento da nação mais favorecida. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2019 
44 NIKIEMA, Op. cit., p. 5 
45 OCDE. National Treatment for Foreign-Controlled Enterprises. Paris: OECD, 

1985, p. 16-17. 
46 NIKIEMA, Op. cit, p. 25 
47 Nesse sentido, confira-se artigo 17.2 do acordo de investimentos da COMESA 

e o artigo Investment Agreement for the COMESA Common Investment Area 

(CCIA) e art. 14.5(4) Acordo Estados Unidos-México-Canadá. 
48 UNCTAD. Op. cit., p. 64. 
49 İçkale İnşaat Limited Şirketi v. Turkmenistan, (ICSID Case No. ARB/10/24). 
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Treatment) previstas em tratados celebrados pelo Turcomenistão com 

terceiros países.50 

O tribunal, valendo-se do conceito de situações similares 

previsto na cláusula da nação mais favorecida, negou o pedido de 

importação, sob o fundamento de que o teste da similaridade das 

circunstâncias deveria ser mais aprofundado, averiguando se há uma 

discriminação de fato entre os investidores dos países51.  

De acordo com o tribunal, o conceito de situações similares não 

englobaria tratamentos mais vantajosos estabelecidos em outro acordo 

internacional de investimento, pois, se assim fosse, os investidores 

estariam em situações similares pelo simples fato de terem investido no 

país52.  

Se o conceito de situações similares fosse interpretado para 

coincidir com o simples escopo territorial dos tratados, a corte não estaria 

conferindo nenhuma utilidade a essa qualificadora que fora 

expressamente incluída no tratado base, sendo completamente 

redundante, o que obstaria qualquer diferenciação prática entre uma 

cláusula mais específica, que exige o teste da similaridade (tratamento 

não menos favorável que o garantido em situações similares aos 

investimentos de investidores de um terceiro Estado) e uma cláusula 

genérica que não contem este teste (tratamento não menos favorável que 

o garantido a investimentos de investidores de um terceiro Estado)53.  

 Aplicando o teste das circunstâncias similares, o tribunal 

fulminou, por completo, qualquer pretensão de um investidor de importar 

cláusulas de outros acordos internacionais de investimento que julgue 

mais benéficas. 

É importante destacar, contudo, que a intepretação adotada no 

caso Içkale Insaat Limited Sirketi v. Turkomenistan é um precedente 

ainda isolado na jurisprudência dos tribunais arbitrais de investimento, 

havendo controvérsia doutrinária sobre acerto da lógica interpretativa 

                                                   
50 Idem. 
51 Idem. 
52 Idem. 
53 Idem. 
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utilizada na fundamentação do julgado no que tange à interpretação do 

conceito situações similares54. 

 

2.3 Limitação Temporal do Escopo da Cláusula da Nação Mais 

Favorecida 

Uma terceira sugestão apresentada diz respeito à restrição do 

escopo temporal da cláusula da nação mais favorecida, de forma a excluir 

pedidos de importação de cláusulas decorrentes de tratados firmados 

exclusivamente antes da entrada em vigor do tratado base, citando-se, 

como exemplo, o tratado firmado entre o Canadá e Burkina Fasso em 

2015, in verbis: 

Article 5 (Most-Favoured-Nation Treatment) does not apply to 

treatment accorded by a Party under a bilateral or multilateral 

international agreement in force on or signed prior to the date 

on which this Agreement came into effect55. 

A solução é menos radical do que a oferecida no tópico 2.1, uma 

vez que a cláusula é mantida, proibindo-se o treaty shopping em relação 

aos acordos de investimentos pré-existentes ao tratado base. Permanece, 

contudo, aberta a possibilidade de importação de cláusulas em relação 

aos tratados que entrem em vigor após a celebração do tratado base, não 

se eliminando completamente o risco.   

2.4 Limitação expressa à importação de cláusulas procedimentais e 

substantivas 

Uma quarta sugestão apresentada consiste em prever 

expressamente, na cláusula da nação mais favorecida, que o conceito 

“tratamento mais favorável” não abrange disposições de solução de 

controvérsias, nem provisões materiais contidas em outros tratados 

internacionais, como é o caso do CETA, in verbis:  

 

                                                   
54 Nesse sentido confira-se BATIFORT, Simon and Heath, J. Benton, The New 

Debate on the Interpretation of MFN Clauses in Investment Treaties: Putting the 

Brakes on Multilateralization (December 31, 2017). 111 American Journal of 

International Law 873 (2018) e SCHILL, Op. cit. 
55 Canada – Burkina Fasso, FIPA, Anexo III.1, art. 5.  
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For greater certainty, the “treatment” referred to in paragraphs 

1 and 2 does not include procedures for the resolution of 

investment disputes between investors and states provided for 

in other international investment treaties and other trade 

agreements. Substantive obligations in other international 

investment treaties and other trade agreements do not in 

themselves constitute “treatment”, and thus cannot give rise to 

a breach of this Article, absent measures adopted or maintained 

by a Party pursuant to those obligations” (grifou-se)56 

Essa solução também foi adotada no Acordo Estados Unidos-

México-Canadá - USCMCA, in litteris: 

For the purposes of this paragraph: (i) the “treatment” referred 

to in Article 14.5 (Most-Favored-Nation Treatment) excludes 

provisions in other international trade or investment agreements 

that establish international dispute resolution procedures or 

impose substantive obligations; and (ii) the “treatment” referred 

to in Article 14.5 only encompasses measures adopted or 

maintained by the other Annex Party, which for greater clarity 

may include measures adopted in connection with the 

implementation of substantive obligations in other international 

trade or investment agréments57 

  As inciativas demonstram a clara intenção dos Estados em 

proibir o treaty-shopping no direito internacional dos investimentos, 

mostrando-se uma solução mais segura para mitigar os riscos decorrentes 

da importação de cláusulas, sem fulminar completamente os efeitos pró-

competitivos do princípio da nação mais favorecida, já que os Estados 

ainda estarão proibidos de discriminar, por meio de medidas domésticas, 

investidores de diferentes origens.   

 

2.5 Declarações interpretativas 

Por fim, para os tratados que já estão em vigor, sugere-se que os 

Estados emitam uma declaração conjunta sobre como pretendem que a 

cláusula da nação mais favorecida seja interpretada, nos termos do art. 

                                                   
56 CETA, artigo 8.7.4 
57 USMCA, ANNEX 14-D, 14. D.3.  
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31(3)(a), da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, servindo, 

assim, como uma importante orientação para os tribunais arbitrais.  

Noutro giro, declarações unilaterais do Estado em relação à 

aplicação das cláusulas também podem ser consideradas relevantes 

diretivas nesse processo, apesar de ter um impacto menor para a 

conclusão do tribunal58.  

 

3. Análise da mitigação dos riscos de importação de cláusulas nos 

Acordos de Investimentos celebrados pelo Estado brasileiro. 

No tópico anterior, foram apresentadas as principais sugestões 

formuladas pela UNCTAD e pelo IISD para eliminar ou mitigar os riscos 

de importação de cláusulas de outros acordos investimentos.   

No presente tópico, será analisado o grau de risco de importação 

de cláusulas a que estão submetidos os acordos de investimentos 

celebrados pelo Brasil. É importante salientar que serão analisados 

apenas os acordos de investimento firmados recentemente, a partir de 

2015, uma vez que os tratados assinados na década de 90 não foram 

ratificados pelo Congresso Nacional, perdendo relevância prática para o 

presente estudo. 

É importante salientar que, desde 2015, o Brasil celebrou dez 

Acordos de Cooperação e Facilitação de Investimento - ACFIs com o 

seguintes países: Moçambique (assinado em 30 de março de 2015), 

Angola (assinado em 1o de abril de 2015), México (assinado em 26 de 

maio de 2015), Malawi (assinado em 25 de junho de 2015), Colômbia 

(assinado 09 de outubro de 2015), Chile (assinado em 24 de novembro de 

2015), Etiópia (assinado em 11 de abril de 2018), Suriname (assinado em 

02 de maio de 2018), Guiana (assinado 13 de dezembro de 2018) e 

Emirados Árabes Unidos (assinado em 15 de março de 2019). Além dos 

ACFIs, é oportuno mencionar o Acordo de Ampliação Econômico-

Comercial entre o Brasil e Peru59, assinado em 29 de abril de 2016, e o 

                                                   
58 UNCTAD, Op. cit., p. 115. 
59 Diferentemente dos ACFIS, que tratam apenas de investimento, o AAEC 

firmado entre Brasil e Peru trata de vários assuntos comerciais entre os países, 

sendo que a parte de investimentos está disciplinada no capítulo 5. (BRASIL. 

Acordo de Ampliação Econômico-Comercial Brasil e Peru). 
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Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos Intra-

MERCOSUL, assinado em 7 de abril de 2017. 

Nesse sentido, cumpre verificar se os acordos de investimentos 

firmados pelo Estado brasileiro adotaram algumas das soluções previstas 

no tópico anterior visando prevenir ou mitigar os riscos decorrentes da 

importação de cláusulas.  

Com efeito, é possível verificar que nenhum dos acordos 

celebrados pelo Estado brasileiro adotaram a solução prevista no tópico 

2.1, uma vez que, em todos os tratados analisados, há a previsão da 

cláusula da nação mais favorecida, o que demonstra o comprometimento 

do Estado brasileiro em garantir a aplicação do princípio da não-

discriminação. Tal decisão, conforme explanado no tópico anterior, 

demonstra uma postura menos radical e alinhada ao mercado 

internacional de investimentos que visa garantir uma equalização dos 

investidores independentemente da nacionalidade ou do país de 

residência do investidor. 

Em relação à solução prevista no tópico 2.2, verifica-se que a 

maioria dos tratados celebrados pelo Brasil optaram por introduzir a 

qualificadora circunstâncias similares como critério comparativo para 

aferição da cláusula da nação mais favorecida, o que reforça a intenção 

dos Estados em estabelecer um tratamento diferenciado a investidores 

que estejam em situações distintas. Nesse sentido, confira-se a tabela 

abaixo que reflete quais tratados adotaram ou não essa qualificadora: 

 

Tabela 1 – A adoção do conceito de circunstâncias similares 

nos acordos de investimentos celebrados pelo Estado brasileiro 

Acordo de 

Investimento 

Inclusão do conceito 

circunstâncias 

similares 

Dispositivo da 

Cláusula do Tratado 

Base 

ACFI Brasil – 

Moçambique 

Não - 

ACFI Brasil – Angola Sim Art. 11 (7) 

ACFI Brasil – México Não - 

ACFI Brasil – Malawi Não - 

ACFI Brasil – 

Colômbia 

Sim Art. 5 (2) 
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ACFI Brasil – Chile Sim Art. 6 (1) e 6 (2) 

ACFI Brasil – Etiópia Sim Art. 6 (1) e 6 (2) 

ACFI Brasil – Guiana Sim Art. 6 (1) e 6 (2) 

ACFI Brasil – 

Suriname 

Sim Art. 6 (1) e 6 (2) 

ACFI Brasil – 

Emirados Árabes 

Unidos 

Sim Art. 6 (1) e 6 (2) 

AAPC – Brasil – Peru Sim Art. 2.6 (1) e (2) 

PCFI Mercosul Sim Art. 5 (2) 

 

Com efeito, embora não haja uma garantia de que a introdução 

do conceito de circunstâncias similares não previna a importação de 

cláusulas, é possível que os tribunais arbitrais possam vir a aplicar o teste 

da similaridade invocado no precedente Içkale Insaat Limited Sirketi v. 

Turkomenistan, obstando, assim, que investidores se baseiem na cláusula 

da nação mais favorecida para invocar provisões mais favoráveis 

conferidas em outros tratados internacionais.  

Em relação à sugestão prevista no tópico 2.3, que diz respeito à 

limitação temporal do escopo da cláusula da nação mais favorecida, 

verifica-se que a proposta foi adotada pelo ACFI entre Brasil e Chile, 

pelo AAPC Brasil -Peru e pelo PCFI Mercosul, pois contêm disposições 

vedando a importação de cláusulas mais vantajosas previstas em acordos 

de investimentos celebrados anteriormente à entrada em vigor do tratado 

base, verbis: 

ACFI Brasil -Chile 

Artigo 6º - Tratamento de Nação Mais Favorecida 

3. Este Artigo não se interpretará como: 

(b) a possibilidade de invocar, em qualquer mecanismo de 

solução de controvérsias, padrões de tratamento contidos em 

um acordo internacional de investimentos ou em um acordo que 

contenha um capítulo de investimentos do qual uma das Partes 

seja parte antes da entrada em vigor deste Acordo60(grifou-se).  

                                                   
60 BRASIL. Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a 

República Federativa do Brasil e a República do Chile,  
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AACP Brasil – Peru 

Artigo 2.6: Tratamento de Nação Mais Favorecida 

4. As Partes reservam-se o direito de adotar ou manter qualquer 

medida que conceda um tratamento diferenciado a países, de 

acordo com um tratado bilateral ou multilateral, em vigor ou 

assinado antes da data de entrada em vigor deste Acordo, 

incluindo acordos tais como os que criarem uma organização de 

integração econômica regional, área de livre comércio, união 

aduaneira ou mercado comum do qual uma Parte seja 

membro61 (grifou-se). 

 

PCFI 

Artigo 5º - Não-discriminação 

6. As disposições deste Artigo não se aplicarão para invocar 

tratamento mais favorável outorgado por um Estado Parte em 

virtude de tratados de investimentos, acordos em matéria de 

dupla-tributação, ou outros acordos que contenham disposições 

em matéria de investimentos assinados antes do presente 

Protocolo62 (grifou-se).  

Essas redações, embora já tragam um grau importante de 

proteção ao Estado receptor de investimentos, não são hábeis a conferir 

uma blindagem completa à importação de cláusulas, uma vez que padrões 

de tratamentos mais favoráveis conferidos em acordos internacionais 

posteriores ao tratado base poderão ser invocados via operação da 

cláusula da nação mais favorecida.  

A sugestão apresentada no tópico 2.4 é a que materializa um 

maior fechamento do tratado de investimentos, impedindo, de forma mais 

contundente, a importação de cláusulas mais favoráveis, seja de acordos 

cuja vigência precede o tratado-base, seja de tratados que venham a ser 

celebrados posteriormente.  

Dentre os tratados estudados que aderem à sugestão do tópico 

2.4, é possível verificar hipóteses que apenas proíbem a importação de 

                                                   
61 BRASIL. Acordo de Ampliação Econômico-Comercial entre Brasil e Peru. 
62 MERCOSUL. Protocolo de Cooperação de Facilitação de Investimentos 

Mercosul. 
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cláusulas procedimentais, isto é, provisões que dizem respeito a solução 

de controvérsias, enquanto outros vão mais além, vedando a importação 

de cláusulas materiais mais favoráveis.   

Nesse sentido, a tabela abaixo aponta quais acordos de 

investimento firmados pelo Estado brasileiro optaram por incluir ou não 

restrições concernentes à importação de cláusulas procedimentais, in 

verbis:  

Tabela 2 – Fechamento à Importação de Cláusula 

Procedimental nos acordos de investimentos celebrados pelo Estado 

brasileiro 

Acordo de 

Investimento 

Fechamento à Importação 

de Cláusula Procedimental 

Dispositivo da 

Cláusula do 

Tratado Base 

ACFI Brasil – 

Moçambique 

Não - 

ACFI Brasil – Angola Não - 

ACFI Brasil – México Sim Art. 5 (3) (a) (i) 

ACFI Brasil – Malawi Não - 

ACFI Brasil – 

Colômbia 

Sim Art. 5 (3) (a) (i) 

ACFI Brasil – Chile Sim Art. 6 (3) (a) (i) 

ACFI Brasil – Etiópia Sim Art. 6 (3) (a) 

ACFI Brasil – Guiana Sim Art. 6 (3) (a) 

ACFI Brasil – 

Suriname 

Sim Art. 6 (3) (a) 

ACFI Brasil – 

Emirados Árabes 

Unidos 

Sim Art. 6 (3) (a) 

AAPC – Brasil – Peru Sim Art. 2.6 (3) 

PCFI Mercosul Sim Art. 5 (7) 

 

Verifica-se que dos doze acordos de investimentos analisados 

apenas três, firmados com Moçambique, Angola e Malawi, não possuem 

qualquer disposição expressa prevenindo a importação de cláusulas 

relativas à disposição de solução controvérsias.  
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Essa constatação decorre de posição firmada pelo Brasil em 

estabelecer um procedimento próprio de solução de controvérsias, avesso 

ao sistema Investidor-Estado estabelecido no cenário internacional dos 

investimentos, segundo o qual investidor pode demandar o Estado 

diretamente em tribunais arbitrais caso entenda que seus investimentos 

sofreram algum prejuízo no país receptor. 

Em contraposição a esse modelo, o Brasil tem defendido que as 

controvérsias sejam submetidas, inicialmente, a um Comitê Conjunto, 

composto por representantes de ambos os Estados envolvidos, que ficará 

encarregado de buscar uma solução consensual para o caso. Não sendo 

possível a autocomposição do litígio, poderá ser instaurado um tribunal 

arbitral, desde que seja uma arbitragem entre os Estados-Partes, mas 

nunca o investidor contra o Estado. 

Observa-se que o sistema de resolução de controvérsias é um 

dos pilares dos acordos de investimentos firmados pelo Brasil, tendo 

surgido como uma alternativa ao modelo Investidor-Estado vigente no 

cenário internacional. Nesse sentido, defende-se que, mesmo naqueles 

tratados nos quais não existe previsão expressa contra a importação da 

cláusula procedimental, não se poderia admitir a importação do sistema 

de controvérsias Investidor-Estado, pois essa intepretação contrariaria a 

Convenção de Viena do Direito dos Tratados, indo de encontro aos 

objetivos e à natureza do acordo de investimento63.        

Noutro giro, no que tange à importação de provisões 

substantivas de outros tratados internacionais, verifica-se que parte dos 

acordos firmados pelo Brasil apresentam disposição expressa obstando a 

importação dessas cláusulas, conforme demonstrado na tabela abaixo: 

 

Tabela 3 – Fechamento à Importação de Cláusula Material nos 

acordos de investimentos celebrados pelo Estado brasileiro 

Acordo de 

Investimento 

Fechamento à 

Importação de 

Cláusula Material 

Dispositivo da 

Cláusula do Tratado 

Base 

ACFI Brasil – 

Moçambique 

Não - 

ACFI Brasil – Angola Não - 

                                                   
63 LOURES, Op. cit, p. 122. 
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ACFI Brasil – México Não - 

ACFI Brasil – Malawi Não - 

ACFI Brasil – 

Colômbia 

Sim Art. 5 (3) (b) 

ACFI Brasil – Chile                     

Sim 

Art. 6 (3) (b) 

ACFI Brasil – Etiópia Não - 

ACFI Brasil – Guiana Sim Art. 4 (4) 

ACFI Brasil – 

Suriname 

Sim Art. 4 (4) 

ACFI Brasil – 

Emirados Árabes 

Unidos 

Sim Art. 4 (3) 

AAPC – Brasil – Peru Não - 

PCFI Mercosul Sim Art. 5 (7) 

 

Observa-se um fechamento completo à importação de cláusulas 

materiais apenas no ACFI firmado com a Colômbia e no PCFI Mercosul, 

conforme se verifica da redação da cláusula da nação mais favorecida 

desses tratados, in verbis:   

Artigo 5º - Não Discriminação 

3. Este artigo não deve ser interpretado como 

b) a possibilidade de invocar, na solução de controvérsias, 

padrões de tratamento contidos em um acordo internacional de 

investimentos com um terceiro64. 

 

Artigo 5º - Não-discriminação 

7. Para maior certeza, as disposições deste Artigo não se 

aplicarão para incorporar disposições substantivas ou afetas à 

solução de controvérsias não contidas no presente protocolo65. 

                                                   
64 BRASIL. Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a 

República Federativa do Brasil e a República da Colômbia.  
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Nos acordos firmados com Guiana, Suriname e Emirados 

Árabes Unidos, menciona-se que os padrões de "tratamento justo e 

equitativo" e "proteção e segurança total" não deverão ser utilizados ou 

levantados por qualquer uma das Partes como base para controvérsias de 

investimentos em relação à aplicação ou interpretação deste Acordo. 

Embora seja importante limitador, a disposição impede apenas a 

importação de cláusulas específicas – Fair and Equitable Treatment e 

Full Protection Clause – não tendo o condão de impedir a importação de 

outras provisões.  

Assim, com exceção dos acordos de investimento do Mercosul e 

o firmado com a Colômbia, todos os demais acordos firmados pelo Brasil 

estão suscetíveis à importação de cláusulas materiais mais favoráveis. É 

claro que, para analisar o pleito de importação, os tribunais deverão, 

sempre, levar em conta o escopo da cláusula da nação mais favorecida, o 

princípio do ejusdem generis e os artigos 31 e 32 da Convenção de Viena 

sobre Direito dos Tratados.   

Por fim, no que tange à sugestão veiculada no tópico 2.5, não se 

verifica, até o momento, qualquer declaração interpretativa conjunta ou 

unilateral dos Estados a respeito de como deve se operar a cláusula da 

nação mais favorecida nos acordos de investimentos em análise. Nesse 

sentido, entende-se que os Estados-Partes poderão se valer do Comitê 

Conjunto dos ACFIs para emitir essas declarações.  

 Com efeito, de forma a sistematizar a pesquisa deste 

capítulo, julga-se oportuno a elaboração de uma tabela final que 

consolida todas as soluções adotadas pelos acordos de investimentos 

firmados pelo Estado brasileiro visando prevenir e mitigar os riscos de 

importação de cláusulas via nação mais favorecida, levando-se em conta 

as alternativas propostas no capítulo 2 desse artigo: 2.1 (exclusão da 

cláusula nação mais favorecida); 2.2 (introdução do conceito de 

circunstâncias similares); 2.3 (limitação temporal da cláusula da nação 

mais favorecida); 2.4 (vedação expressa a importação de cláusulas) e 2.5 

(declarações interpretativas). 

 

 

 

                                                                                                                        
65 MERCOSUL, Protocolo de Cooperação de Facilitação de Invesitmentos 

Mercosul. 
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Tabela 4 – Mitigação de riscos à importação de cláusulas 

nos acordos de investimentos celebrados pelo Estado brasileiro  

 

 

Acordo de 

Investimento 

Soluções para mitigação dos riscos apresentadas no tópico 2 

2.1 

exclusão 

da NMF 

2.2 

circunstâncias 

similares 

 

2.3  

limitação 

temporal 

da NMF 

2.4  

cláusulas 

procedimentai

s 

2.4  

cláusulas 

materiais 

2.5 

declarações 

interpretativ

as 

Moçambique - - - - - - 

Angola - X - - - - 

México - - - X - - 

Malawi - - - - - - 

Colômbia - X - X X - 

Chile - X X X X - 

Etiópia - X - X - - 

Guiana - X - X X - 

Suriname - X - X X - 

Emirados 

Árabes 

Unidos 

- X - X X - 

Peru - X X X - - 

Mercosul - X X X X - 

    

4. Considerações finais 

Diante da ausência de parâmetros interpretativos seguros dos 

tribunais arbitrais na análise do pleito de importação de provisões de 

outros tratados via nação mais favorecida, não há dúvida de que os 

Estados receptores de investimento devem buscar alternativas para evitar 

um cenário de insegurança jurídica. 

A solução da problemática da importação de cláusulas perpassa, 

portanto, por uma nova calibração das cláusulas da nação mais 

favorecida, cabendo aos Estados receptores de investimento serem mais 

cautelosos no momento das negociações, evitando uma redação lacunosa, 

ampla e genérica. 
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Nesse sentido, tanto a UNCTAD como o IISD, atentos à prática 

do treaty shopping via operação da cláusula da nação mais favorecida, 

elaboraram estudos mais aprofundados sobre o tema, sugerindo diversas 

propostas que restringem o escopo da cláusula com o fim de mitigar os 

riscos de importação de provisões de outros tratados de investimentos. 

Verificou-se que a opção mais razoável para buscar o 

fechamento do tratado base em relação à importação de cláusulas é 

prever, expressamente, no próprio tratado, que a cláusula da nação mais 

favorecida não poderá ser aplicada para abarcar disposições de solução 

de controvérsias ou padrões de tratamentos conferidos em outros tratados 

internacionais, prática adotada em acordos de investimentos mais 

recentes, como o CETA e o USMCA.   

No caso particular do Brasil, verificou-se a existência de 

mecanismos alinhados à diretrizes da UNCTAD e do IISD para prevenir 

a importação de cláusulas em grande parte dos acordos de investimentos 

firmados.  

É possível concluir que o acordos brasileiros mais fechados à 

importação de cláusulas e, portanto, com maior garantia à segurança 

jurídica para o Estado, é o ACFI entre Brasil e Colômbia e o PCFI 

Mercosul, uma vez que possuem restrições tanto à importação de 

cláusulas procedimentais e materiais, o que torna bastante improvável a 

prática de treaty shopping e o desequilíbrio do que foi originariamente 

pactuado. 

Em um segundo patamar de proteção, estão inseridos os 

acordos de investimentos que possuem mecanismos de vedação de 

importação cláusulas procedimentais, como é o caso dos ACFIs firmados 

com Chile, México, Etiópia, Guiana, Suriname, Emirados Árabes 

Unidos e do AAPC celebrado com o Peru.  

Todos os tratados mencionados no parágrafo acima, contudo, 

estão sujeitos à importação de cláusulas materiais mais favoráveis, 

devendo ser observadas, contudo, as ressalvas específicas no acordos 

firmados com o Chile e com o Peru - que possuem vedação expressa à 

importação de cláusulas de tratados celebrados antes da entrada em vigor 

do tratado base – e os acordos firmados com Emirados Árabes Unidos, 

Suriname e Guiana, que apresentam previsão expressa no sentido de não 

se admitir a aplicação de cláusulas relativas a  "tratamento justo e 

equitativo" e "proteção e segurança total”. 

Ademais, se não houver uma previsão expressa no tratado 

vedando a importação de cláusulas, entende-se que o teste qualitativo das 
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“circunstâncias similares” firmado no precedente Içkale Insaat Limited 

Sirketi v. Turkomenistan pode ser erigido como um fundamento para 

obstar o treaty shopping, o que pode preservar a estrutura de todos os 

acordos citados acima, com exceção do ACFI firmado com México que 

não possui a qualificadora “circunstâncias similares”.  

Por fim, em um terceiro patamar de proteção, estão os 

tratados que não possuem nenhuma disposição contra a importação de 

cláusulas materiais ou procedimentais, como é o caso dos acordos 

entabulados com Malawi, Angola e Moçambique e que, salvo no caso 

de Angola, sequer preveem a qualificadora das “circunstâncias 

similares”, apresentando, portanto, redação bem mais ampla.   

Nessas hipóteses, caso os Estados julguem convenientes 

garantir uma maior integridade do tratado-base, vislumbra-se como 

relevante a emissão de declaração interpretativa conjunta sobre a 

operação da cláusula da nação mais favorecida, nos termos do art. 

31(3)(a), da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, de forma a 

definir o exato escopo de sua aplicação. 
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Abstract: This paper presents the risk assessment methodology based on 

matrix developed to assess the corruption risk for the officially supported 

export credit and insurance in Brazil. The innovative methodology 

responds to generalized efforts in Brazil and abroad against corruption, 

money laundering and financing of terrorism. The officially supported 

export credit and insurance are core tools for trade policy adopted by 

developed and developing countries. By adopting compliance procedures 

for granting the support, the government not only improves governance 

and transparency of the public expenditures but also puts the country in 

line with the best international practices recommended by the 

Organization for Economic Development and Co-operation (OECD). The 

paper introduces the context and the facts that imposed the need of 

enhancing the governance over the export credit insurance, describes the 

basic concepts and functioning of official support system for exports, 

provides an overview of the due diligence procedures applied on the 

export transactions and, finally, explains the construction and the 

application on the risk matrix for the Export Credit Insurance in Brazil. 

Keywords: Export credit insurance, officially supported export credit, 

compliance, risk matrix, risk assessment, Brazil, public policy, 

governance, OECD, international trade, bribery, anticorruption, integrity. 

Resumo: O artigo trata da política de compliance anticorrupção para o 

Seguro de Crédito à Exportação, com destaque para o desenvolvimento 

da matriz de risco, que tem por objetivo aumentar a aderência desse 

importante instrumento da política comercial brasileira às melhores 

práticas internacionais. Nesse sentido, a autora apresenta o 
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funcionamento básico do Seguro de Crédito à Exportação, explica o 

processo de diligência realizado em relação às operações pleiteantes do 

seguro e, por fim, discorre sobre a metodologia e a aplicação da matriz de 

risco. O objetivo do artigo é chamar atenção para o instrumento inovador 

da matriz de risco e também destacar o papel da política de compliance 

para o Seguro de Crédito à Exportação no contexto de fomento ao 

aumento de integridade no ambiente empresarial brasileiro. 

Palavras-chave: sham litigation, abuse of rights, unilateral conduct, 

collusive conduct, judicial agreements, collusion agreements. 

 

1. Introduction 

This paper intends to draw attention to an innovative initiative 

for assessing corruption risk in the Brazilian system of export credit and 

insurance, carried on in the context of generalized efforts to promote 

business integrity and combat corruption in Brazil and worldwide. 

Official support to exporting companies is a widespread and 

powerful tool of trade policy, used by most developed and developing 

countries. However, corruption of foreign public officials in international 

trade transactions distorts true competitive advantages. Public financial 

support should not be applied in benefit of such practices. Therefore, 

national governments and international organizations, such as the 

Organization for Economic Development and Co-operation (OECD), 

have been improving the legal framework and increasing actions to 

combat corruption and prevent bribery in international trade transactions.  

In Brazil, these actions are intended to respond not only to 

international best-practice requirements but also to the society’s appeal to 

increase business social responsibility and accountability. In 2014, the 

Federal Police initiated an investigation on money laundering that would 

result in the biggest corruption scandal in the history of the country, the 

Operation Car Wash. Due to this investigation, 13 Brazilian companies 

from the construction sector were discovered to be involved in massive 

bribery and illegal political campaign financing, in Brazil and abroad. 

Among those companies, some of the biggest beneficiary of the Brazilian 

export credit insurance. 



Comércio Internaciona e Concorrência – Vol. II 

106 

The risk matrix for the export credit insurance (SCE Risk 

Matrix)1 is part of a broader set of normative and procedural reforms 

taken by the Secretary of International Affairs of the Ministry of Finance 

to improve governance for the official export credit system in Brazil.  

This paper intends to inform the general public about the context and the 

importance of the SCE Risk Matrix but also aims at explaining the 

methodology and the application of its tools, hoping it can be useful to 

subsidize future similar initiatives.  

The paper is divided into four sections aside from introduction 

and conclusion: the first section briefly explains the context for necessity 

of enhancing the governance over the official export credit support 

system; the second section explains the basic functioning and brings the 

main definitions for the official export credit support system in Brazil; 

the third gives an overview of the compliance due diligence process for 

the export credit insurance, where the risk matrix is comprised; finally, 

the fourth sections explains the constructions and the application of the 

risk matrix.  

  

2. Brief context 

Corruption causes broad and profound negative impacts on 

societies. From the States’ perspective, it distorts resource allocation, 

discourages productive investment, reduces tax collection, interferes with 

economic policy formulation, increases cost and lowers the quality of 

investments in infrastructure, education and health. Besides that, 

corruption may considerably aggravate public expenses. According to the 

OECD, studies indicates that corruption in 20-25% is lost with corruption 

in public contracts.2 Corruption in international trade in goods and 

services also distorts competitiveness among companies as it as it 

provides an unfair advantage to some of them. 

                                                   
1 SCE is the acronym for “export credit insurance” in Portuguese (Seguro de 

Crédito à Exportação). We opted for use the Portuguese acronym to name the 

matrix in order to differentiate this particular version from other existing risk 

matrixes.  
2 OECD, Implementing the OECD Principles for Integrity in PublicProcurement 

(November 2013), 78, available at <shorturl.at/prHKZ>.   



Comércio Internaciona e Concorrência – Vol. II 

107 

Since the 1990s, the Organization for Economic Co-operation 

and Development (OECD) has been working to promote minimum 

standards of anticorruption procedures and practices among Member 

States so to prevent corruption in international trade transactions and 

level the playing field. Even not being an OECD Member State, Brazil 

tends to follow the best practices recommended by the organization. The 

OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in 

International Business Transactions, signed in 1997, was enacted in 

Brazil in 2000, by Federal Decree no 3678/00. The Convention 

determines that States criminalize the offer, promise or concession of an 

undue advantage, pecuniary or otherwise, to a foreign public official 

who, directly or indirectly, through action or omission in the performance 

of their public functions, performs or difficult to conduct transactions in 

the conduct of international business. 

Regarding official support for export credit, the OECD issued a 

specific document in 2006, which is the Council Recommendation on 

Corruption and Official Approved Export Credits. The Recommendation 

reflects the countries’ commitment to adopt concrete and coordinated 

measures to detect and combat corruption in export credit transactions 

with official support. In 2009, the OECD Council also launched a 

Recommendation improving the guidelines on this topic. Brazil not only 

follows the OECD framework but also has particular provisions in the 

Criminal Code addressing the crime of corruption in international 

commercial transactions. Aside from that, the Brazilian Federal Law no 

12846/2013 (also known as the “Anticorruption Law”) deals with civil 

and administrative responsibility of companies and public servants 

involved in corruption and other practices against the public 

administration, whether national or foreign.   

In order to strengthen the fight against corruption and improve 

compliance with the OECD Convention and the OECD 

Recommendation, Brazil started to debate compliance requirements for 

the officially supported export credit insurance (Seguro de Crédito à 

Exportação – SCE) in 2014.  

Advancing in this process, the Export Financing and Guarantee 

Committee (COFIG) - an inter-ministerial high-level body for decision-

making on public credit and guarantees, part of the Foreign Trade 

Chamber (CAMEX) – established the Anti-Corruption Working Group 

(WG) in 2015. The purpose of the WG was to establish the compliance 

requirements and due diligence procedures to be observed by all public 

agents involved in the concession of export credit and guarantees.   As a 
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result, in March 2016, the Brazilian government started to conduct due 

diligences for the purpose of export credit insurance. The development of 

the SCE Risk Matrix is an evolutionary stage of this process.  

 

3. The public export credit system in Brazil3 

The Brazilian government supports Brazilian exporters through 

direct export credit (in the form of buyer credit or supplier credit) and 

through export credit insurance. There are two public financial 

institutions entitled of providing export credit: the Brazilian National 

Development Bank (BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento) and 

the Bank of Brazil (BB – Banco do Brasil). Each of these state-owned 

banks export financing programs and act on different market segments. 

The financial resources applied for the BB export credit are directly 

provided by the Brazilian Treasury. BB is considered a financial 

intermediary for the transaction. In the case of BNDES, the resources 

come from the Bank of Brazil’s own budget. 

BB is Brazilian commercial bank in the form of a public 

company controlled by the Brazilian government. The main lines of 

export credit provided by BB are called PROEX-Financing (PROEX-

Financiamento), where the Brazilian government provides credit for 

Brazilian exporters of good and services, and PROEX-Equalization 

(PROEX-Equalização), where the government covers part of the 

financial encumbrances of the transaction in order to equalize the interest 

rate to international standards. Both kinds of PROEX are available for 

micro, small and medium enterprises (with an annual gross revenue up to 

600 million BRL).4 They cover up to 100% of the amount exported for 

transactions with a repayment term shorter than two years or up to 85% 

in other cases. The repayment period may vary greatly, from 60 days to 

10 years, depending on the value of the goods in question or the 

complexity of the service exported.   

                                                   
3 All the information contained in this section was obtained in the informative pages 

from BNDES, Bank of Brazil and Ministry of Finance of Brazil, available at: 

<shorturl.at/jzFG6>; <shorturl.at/cgEF3>; <shorturl.at/bivF6>; 

<shorturl.at/sPVX2>; <shorturl.at/zBO03>. 

4 The Brazilian currency (BRL), called Real, is currently exchanged at the 

approximate rate of USD 1: BRL 4. 
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BNDES is a state-owned bank that implements developmental 

policies focused on long-term financing projects and transactions. Its 

export credit line is called BNDES-Exim, which covers Brazilian exports 

of goods and services in pre-shipment and post-shipment modes. All 

companies located in Brazil, regardless of their size, are entitled to access 

to the BNDES-Exim program. The pre-shipment mode finances up to 

100% of the amount exported with a repayment period up to 36 months, 

dependent on the kind of good or service exported. The post-shipment 

mode also finances up to 100% of the amount exported, but the 

repayment period extends to 15 years. The financial resources for the 

BNDES-Exim come from the BNDES’ budget, which is independent 

from the Federal Treasury. 

All officially supported export credit lines – BNDES-Exim, 

PROEX-Financing and PROEX-Equalization – require that the exporter 

provide some sort of guarantee, which may vary according to credit line 

and the characteristics of each transaction. One of the forms of guarantee 

accepted is the export credit insurance provided by the Brazilian 

government, which is often used when the transaction is not covered by 

any other kind of private guarantee. Transactions which involve huge 

sums of money, very long repayment periods or risks considered too high 

by the market, are often not covered by private guarantors. In order to 

remediate these market failures, the Brazilian government offers an 

export credit (SCE – Seguro de Crédito à Exportação) insurance backed 

by the Export Guarantee Fund (FGE – Fundo de Garantia à Exportação). 

The resources for the FGE are provided directly by the Federal Treasury 

and the SCE is considered a sovereign guarantor. 

The SCE may cover transactions financed by any financial 

institution, public or private, national or foreign, but the transactions must 

be associated with the export of goods or services originating in Brazil. 

The insurance covers risks of all natures – commercial, political and 

extraordinary – and there is no requirement of minimum national content. 

However, the insurance does not cover local costs which are costs of 

goods or services incurred in the buyer’s country associated with the 

project or the product exported. The SCE in Brazil is administered by a 

plurality of governmental bodies and agencies. Policy guidelines and 

deliberations on transactions are made by a collegiate body composed of 

high-level officials from governmental ministries and agencies that hold 

competencies on foreign trade in the Brazilian government, called 

COFIG (Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações). The 

operational aspects of the transaction are taken care of by the state-owned 
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company controlled by the Brazilian government, called ABGF (Agência 

Brasileira Gestora de Fundos Garantidos e Garantias S.A.), which is the 

responsible for managing the existing portfolio and the resources from 

the FGE. Finally, the Ministry of Economy signs the insurance contract 

in the name of the Brazilian government. 

When the Brazilian government provides credit and insurance to 

exporters, it acts in the role of an Export Credit Agency (ECA). Brazil 

does not have a single ECA that provides both credit and insurance, since 

these instruments are dispersed between different state actors, including 

state banks, the guarantee agency and the Ministry of Economy. Whether 

providing credit or insurance, the government, acting as an ECA, is 

comparable to any private financial institution in the sense that the 

transactions are planned to be sustainable. Therefore, risks must be 

properly assessed and mitigated. 

 

4. Overview of the due diligence for the official export credit in 

Brazil 

The due diligence for the purpose of official export credit 

support in Brazil aims at identifying compliance risks and potential 

criminal evidence involving the companies which apply for the 

government’s support. The due diligence applies to all forms of official 

support to exports, including credit the credit and insurance, and is a 

mandatory part of the companies’ early risk assessment by force of 

federal regulation. Whereas BNDES developed its own compliance due 

diligences, Bank of Brazil (in the role of a Treasury’s agent), ABGF and 

the Ministry of Finance developed a common due diligence process, 

applicable to transactions covered by any kind of PROEX or by the 

export credit insurance. This paper will focus on the latter one.    

The compliance due diligence for officially supported export 

credit in Brazil follows the OECD Recommendation on Bribery and 

Officially Supported Export Credits (the Recommendation), from 2006.5  

                                                   
5 The original OECD Recommendation on Bribery and Officially Supported 

Export Credits, from 2006, is available at:  <shorturl.at/ejzC5>. In 2019, the 

OECD published a revised version of the Recommendation, available at: 

<shorturl.at/iowPV>. 
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After some rounds of internal debate, Brazil decided to expand the scope 

established in the Recommendation to include other related crimes. 

Therefore, the current compliance due diligence for export credit and 

insurance takes into consideration the following crimes:  

- Acts of corruption, as defined by civil law; 

- Corruption and traffic of influence against national public 

officials, as defined by criminal law; 

- Corruption and traffic of influence against foreign public 

officials, as defined by criminal law; 

- Money laundering and concealment of assets or money, as 

defined by criminal law; 

- Terrorist financing, as defined by criminal law. 

The due diligence comprises a set of procedures that necessarily 

include the assessment of information and documentation provided by the 

exporter and collected from other sources, requirement of declarations 

from the exporter, consultation to national and foreign debarment lists, 

input of the data collected in the risk matrix and assessment of the results. 

If necessary, the initial screening can evolve to an enhanced due 

diligence and further information and documentation may be collected. 

At the end, all risks and are indicated in the due diligence report, which is 

destinated to inform COFIG’s decision whether to approve the 

transaction or not. Reputational risks for the Public Administration are 

also taken into consideration.  

The due diligence report does not bind the COFIG’s decision. 

However, the compliance department may recommend the denial of 

official support to transactions where compliance or the reputational risks 

are considered too high. There are also situations where the compliance 

team may recommend the approval of the transaction subject to 

additional integrity and compliance enhancing measures. If prohibitive 

conditions are identified during the due diligence, such as the company’s 

debarment in international creditors’ lists, the application process is 

terminated without COFIG’s appreciation. In case potential criminal 

                                                                                                                        

Because Brazil was aware and actively participated in the discussions of the 

revised document, most of the improvements incorporated in the 2019 

Recommendation had already been considered in the revision of the due 

diligence procedures for export credit and insurance in Brazil in 2018. 
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evidence is identified, judicial and police authorities are informed in 

order to proceed with the investigations.  

 

5. The SCE Risk Matrix  

The risk matrix used in the compliance risk assessment for 

official export credit support is an innovative initiative that aims at 

providing more uniformity, objectiveness and transparency for the due 

diligence processes. This project was developed by the Secretary of 

International Affairs of the Ministry of Finance, in partnership with 

external consultants, and became operational for the export credit 

insurance (SCE) in August 2018, after being approved by the COFIG.6 

Such initiative, to the best of our knowledge, has no parallel in the 

Brazilian Public Administration or in other international Export Credit 

Agencies (ECAs).7   

The matrix is inspired the methodology recommended by the 

Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission 

(COSO), based on Enterprise Risk Management (ERM).8 The core 

differential of this framework is that not only individual risks, but also 

the interaction between the risks are taken into consideration. The final 

score resulting from the matrix represents the sum of the individual risks 

weighted by its relevance and added to a factor that represents the total 

interaction of between each two specific risks. The SCE Risk Matrix, 

however, diverges from the COSO model in two important aspects. First, 

it disregards the “impact and likelihood” assessment and, second, it 

includes factors that go beyond the pure compliance and risk.  

Impact and likelihood are two essential aspects in the COSO 

framework, but which are not relevant for the SCE risk assessment. The 

original methodology considers impact and likelihood in the perspective 

                                                   
6 The risk matrix methodology was developed in the Ministry of Finance to 

improve the due diligence process for the export credit insurance. Bank of Brazil 

does not adopt the risk matrix. 
7 We did not identify similar risk matrix in any of the main Export Credit 

Agencies in the world or in the literature. Nevertheless, most ECAs do not make 

public all the information about their due diligence procedures, unlike Brazil.  
8 Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO), 

Risk Assessment in Practice, 2012, available at: <shorturl.at/bjqwy>.  
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of the individual company, which assesses its own business risks. 

“Likelihood” represents the possibility of a given risk to occur in the 

company and “impact” means how much it impacts the business, in case 

it occurs. When this framework is adapted to the perspective of the public 

agent assessing the risk of an external agent (the company), they become 

meaningless. The SCE Risk Matrix is a numerical representation of the 

overall likelihood that a given transaction is associated those specific 

crimes and illicit practices, given the red flags identified in the due 

diligence. Only existing risks are included in the matrix. Thus, the 

likelihood assessment for each individual risk is not applicable. 

Assessing the impact those risks have on the company’s business is also 

irrelevant for the purposes of the SCE due diligence.  

The two additional aspects considered in the SCE Risk Matrix 

are reputational risk and risk mitigators. The reputational risk it is 

assessed on a binary basis (0 for absence and 1 for existence) and the 

result is calculated separated from the other compliance risks, but the 

presence of reputational risks increases the overall risk of the transaction 

in the perspective of the public administration. The risk mitigators, on the 

contrary, have a negative impact on the compliance risk score. Each 

possible mitigator is weighted according to its risk mitigating capacity, 

and the result is deducted from the total score. The goal of the 

policymaker in considering risk mitigators in the matrix is to incentivize 

their implementation by the companies, thus contributing to the 

improvement of business integrity. All the inputs to the SCE Risk Matrix 

are based on the information collected during the due diligence process. 

The main source of information is the Exporter Form and its annexes, 

filled out by the company, but other documents and pieces of information 

may be considered.  

The following description of the SCE Risk Matrix construction 

and the methodology of risk assessment are based on the Procedural 

Manual for Compliance Assessment for the Official Export Credit 

Support (Manual de Procedimentos de Compliance para o Sistema de 

Apoio Oficial à Exportação), simplified and adapted for this paper.9 It is 

relevant to mention that the methodology was discussed and validated by 

the COFIG’s Technical Working Group (Grupo de Apoio Técnico – 

                                                   
9 SAIN, Manual de Procedimentos de Compliance para o Sistema de Apoio 

Oficial à Exportação, 2018, available at <shorturl.at/ntAMX>. 
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GAT) later approved by the COFIG’s Council itself (COFIG’s Ordinary 

Meeting RO n ° 162, on July 31, 2017).  

 

Definitions and methodological considerations 

1) Risks: The risks are reflected in the warning signs that 

may indicate the possible occurrence of the crimes and illicit 

acts covered by in the scope of the due diligence. Other 

crimes and illicit acts not included in the scope but that may 

have negative reputational impact for the company were also 

considered as reputational risks for the Public 

Administration. The warning signs were determined in 

accordance to the relevant technical literature, international 

agreements (such as the OECD Recommendation) and the 

expertise of the compliance office from SAIN and ABGF.  

2) Assessment criteria: The probability that a given warning 

sign is associated with a crime or illicit act is reflected in a 1 

to 10 scale. The score of each warning sign was determined 

by experts from SAIN and ABGF based on a comparative 

criterion: the most serious warning signs were graded as 

level 10 and the severity of the other signs was established in 

comparison to the gravest crime. The reputational risk, 

differently, is defined as a binary variable. In case a giver 

warning sign also implicates reputational risk, it scores 1 in 

the reputational risk assessment. The reputational risk score 

is calculated separately from the general compliance risk 

score.  

3) Risk interactions: The interaction factor represents the 

situation where the crime probability is increased when two 

given warning signs occur together. The interaction factors 

were established by pairing the warning signs two to two in a 

separate matrix called interaction matrix. The total 

interaction risk for each warning sign from the interaction 

matrix feeds the correspondent variable in the SCE Risk 

Matrix. Levels of interaction were defined in a scale from 0 

to 3, where 0 corresponds to no interaction and 3 represents 

the highest level of interaction. 

4) Risk mitigators: Seeking to encourage companies to 

improve internal controls and integrity programs, the matrix 

also takes risk mitigators into consideration. The total score 
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derived from the mitigators is reduced from the risk score. 

The mitigators are also assessed by the exports in 1 to 10 

scale established in comparative basis: The most relevant 

mitigator was graded as 10 and the other graded in 

comparison to this one.   

5) Final score: the general compliance risk score is the sum 

of the scores for each warning sign deducted from total score 

for the mitigators. Each warning sign score is a logarithm 

function of the weighted average between its individual risk 

score (70%) and its risk interaction score (30%). The 

logarithmic function was applied to correct differences in 

scale between the risk score and in the interaction score and 

to reduce the exponential effect on the growth of the 

interactions in case of more than one interaction occurs for 

each warning sign.  

 

5.1 The SCE Risk Matrix 

A general version of the SCE Risk Matrix is available for public 

visualization at the website of Brazil’s Ministry of Finance.10 The matrix 

presented in Table 1 is a free translation of the SCE Risk Matrix available 

at the website. There are two different versions of the matrix depending 

on the nature of the importer, because some warning signs applicable to 

transactions with governments are not applicable to transactions with 

private companies and vice-versa, but the version below includes all the 

warning signs. It is also relevant to mention that the original version 

available on the website has more columns than the translate version 

below, because it considers the three possible phases   of the due 

diligence: first screening, general due diligence and enhanced due 

diligence. We simplified the matrix and excluded the columns of 2 of the 

three phases, since the assessment criteria for all the phases is exactly the 

same.  

Table 2 shows is an example of how the matrix would look like 

after the inputs for a given transaction. In this example, we simulated a 

transaction with the following characteristics:  

                                                   
10 SCE Risk Matrix available for download at <shorturl.at/lzAKW.> 
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- The company is being prosecuted and has also been 

condemned for crime comprehended in the scope of the due 

diligence; 

- The company makes donations to political parties; 

- 50% or more of the company’s annual revenue is derived 

from public contracts; 

- The transaction been assessed involves the participation of 

commercial agent in the importing country with a high 

percentage of success fee (above 5%)11; 

- The company is listed in the TRACE Corruption 

Compendium and in the OECD Corruption Matrix; 

- The company is being prosecuted for other crimes not 

included in the scope; 

- The company has been condemned for the crime of 

administrative improbity; 

- The company signed lenience agreements with all the 

relevant Brazilian authorities in reference to the crimes 

comprehended in the scope.  

It is worth mentioning that this hypothetical example is not far 

from what the situation of some Brazilian companies involved in the 

Operation Car Wash would look like.  

 

Table 1 – SCE Risk Matrix 

 

                                                   
11 Percentage establishes with bases on international benchmarking. 
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REPUTATIONAL 

RISK

WARNING SIGN/MITIGATOR
REPUTATIONAL 

RISK

RISK 

LEVEL
INTERACTION SCORE IMPACT

Attempt to commit fraud NO 10            NA NA -                      

Prosecution for crime comprehended in the scope YES 7              -                     - -                      

Conviction for crime comprehended in the scope YES 10            -                     - -                      

Gifts/donations NO 5              -                     - -                      

50% or more of the revenue derived from government 

contracts
NO 7              -                     - -                      

Employeee that worked in the importer country NO 6              -                     - -                      

Relationship with public authority from the importer 

country
YES 6              -                     - -                      

Company's partner workes for the government in the 

importer country
YES 6              -                     - -                      

Politically exposed person working in the board or high 

administration of the exporter
YES 4              -                     - -                      

Registered in international lists associated to terrorism or 

financial crimes (OFAC, UN, EU)
YES 10            -                     - -                      

Transaction involves commercial agent in the importing 

country
NO 6              -                     - -                      

Inexisting or improper procurement process YES 9              -                     - -                      

Politically exposed person working in board or high 

administration of the importing  company (for private 

importers)

YES 1              -                     - -                      

Company registered in the OECD Bribery Matrix YES 7              -                     - -                      

Company register in the Trace International Compliance 

Compendium
YES 7              -                     - -                      

Company registered in debarment list of any multilateral 

or regional bank 
YES 10            -                     - -                      

Importing country registered in the list of high-risk or non-

cooperating jurisdictions
YES 10            -                     - -                      

Importing country's score < 40 in the International 

Transparency Corruption Index
YES 6              -                     - -                      

Integrity program 3              -                     -

ISO 37001 7              -                     -

Lenience agreement with the Federal Prossecutior 

Authority (Ministério Público Federa l - MPF)
5              -                     -

Lenience agreement with the Federal Attorney-General 

(Advocacia Geral da União - AGU )
10            -                     -

Pro-Ethics Seal for integrity companies, granted by the 

Ministry of Transparency
7              -                     -

Internal controls audited by independent auditors 4              -                     -

Implementation of the OECD Guidelines for Multinational 

Enterprises
3              -                     -

Prosecution for crimes not included in the scope YES -                      

Conviction for crimes not included in the scope YES -                      

Condemnation for administrative improbity YES -                      

Use of child or slave labor YES -                      

Conviction of other companies in the same economic 

group for crimes comprehended in the scope
YES -                      

FINAL SCORE 0 0
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Table 2 – Example of the SCE output for a hypothetical 

transaction 
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REPUTATIONAL 

RISK

WARNING SIGN/MITIGATOR
REPUTATIONAL 

RISK

RISK 

LEVEL
INTERACTION SCORE IMPACT

Attempt to commit fraud NO 10            NA NA -                      

Prosecution for crime comprehended in the scope YES 7              8                         4.86 1                         

Conviction for crime comprehended in the scope YES 10            9                         6.35 1                         

Gifts/donations NO 5              13                       4.09 -                      

50% or more of the revenue derived from government 

contracts
NO 7              6                         4.65 -                      

Employeee that worked in the importer country NO 6              -                     - -                      

Relationship with public authority from the importer 

country
YES 6              -                     - -                      

Company's partner workes for the government in the 

importer country
YES 6              -                     - -                      

Politically exposed person working in the board or high 

administration of the exporter
YES 4              -                     - -                      

Registered in international lists associated to terrorism or 

financial crimes (OFAC, UN, EU)
YES 10            -                     - -                      

Transaction involves commercial agent in the importing 

country
NO 6              10                       4.50 -                      

Inexisting or improper procurement process YES 9              -                     - -                      

Politically exposed person working in board or high 

administration of the importing  company (for private 

importers)

YES 1              -                     - -                      

Company registered in the OECD Bribery Matrix YES 7              2                         3.50 1                         

Company register in the Trace International Compliance 

Compendium
YES 7              2                         3.50 1                         

Company registered in debarment list of any multilateral 

or regional bank 
YES 10            -                     - -                      

Importing country registered in the list of high-risk or non-

cooperating jurisdictions
YES 10            -                     - -                      

Importing country's score < 40 in the International 

Transparency Corruption Index
YES 6              -                     - -                      

Integrity program 3              -                     -

ISO 37001 7              -                     -

Lenience agreement with the Federal Prossecutior 

Authority (Ministério Público Federa l - MPF)
5              4                         3.40

Lenience agreement with the Federal Attorney-General 

(Advocacia Geral da União - AGU )
10            4                         5.53

Pro-Ethics Seal for integrity companies, granted by the 

Ministry of Transparency
7              -                     -

Internal controls audited by independent auditors 4              -                     -

Implementation of the OECD Guidelines for Multinational 

Enterprises
3              -                     -

Prosecution for crimes not included in the scope YES 1                         

Conviction for crimes not included in the scope YES -                      

Condemnation for administrative improbity YES 1                         

Use of child or slave labor YES -                      

Conviction of other companies in the same economic 

group for crimes comprehended in the scope
YES -                      

FINAL SCORE 23 6

COMPLIANCE RISK

C
O

M
P

LI
A

N
C

E 
W

A
R

N
IN

G
 S

IG
N

S
R

IS
K

 M
IT

IG
A

TO
R

S
R

EP
U

TA
TI

O
N

A
L 

R
IS

K

 



Comércio Internaciona e Concorrência – Vol. II 

120 

 

According to this methodology, the risk score for this 

hypothetical transaction is 23 for compliance risk and 6 for reputational 

risk. These numbers do not have much meaning without a context, but 

they become extremely relevant when applied in comparative analysis. 

The score allows the compliance team to assess the risk level evolution 

for a given company (since companies are recurrent in applying for 

official export support) or to compare the risk level of different 

companies for a similar transaction (when two or more different 

companies are biding for the same public auction, for example).  

The risk score also allows the adoption of a general risk 

threshold. It means that policymakers could define an acceptable risk 

limit so to automatically restrict access to official support for transactions 

that fall beyond the limit. In this case, just like with the other prohibitive 

conditions, the application process would be terminated during the 

technical analysis, without COFIG’s deliberation. Having an objective 

and constant criterion to set the risk threshold, which is provided by the 

matrix, increases transparency and objectiveness in the decisions 

regarding public export credit and insurance. The risk threshold is not 

currently applied for the compliance risk assessment in Brazil and its 

adoption would depend on higher level decision, like COFIG’s. The path 

is already set.  

 

6. Conclusion 

This paper intended to shed light on Brazil’s initiative to 

improve the compliance due diligence for the export credit insurance by 

developing an objective risk assessment methodology. The SCE Risk 

Matrix is inspired by international references and its criteria reflect 

Brazil’s international commitments and the national criminal law. It is an 

important policy tool for the governance of the export credit insurance in 

Brazil. It increases the transparency of the due diligence analysis and, by 

recognizing the risk mitigators, it conveys positive incentives for 

companies to improve business integrity measures. The SCE Risk Matrix 

also allows cross-company and overtime comparisons of compliance 

risks, providing better subsidies for decision making. This initiative adds 

up to the generalized national effort in fighting corruption and promoting 

integrity in the private and public sectors. 
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4. ACORDOS PAY-FOR-DELAY E SUAS IMPLICAÇÕES PARA 

O DIREITO CONCORRENCIAL E A PROPRIEDADE 

INTELECTUAL 

4. PAY-FOR-DELAY AGREEMENTS AND THEIR IMPLICATIONS FOR 

COMPETITION LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY 

Gracemerce Camboim 

Resumo: O presente trabalho busca esclarecer o que são os acordos pay-

for-delay e quais as perspectivas a serem adotadas no País; como a 

celebração destes acordos pode ser suscetível de prejudicar 

significativamente os consumidores e o Estado, impedindo-os de se 

beneficiar da redução de preços resultante da introdução dos 

medicamentos genéricos no mercado, como também são aptos a distorcer 

o sistema de patentes, perpetuando a vigência de direitos inválidos, 

portanto obstam à apreciação judicial das patentes.  Contudo, a 

celebração de acordos entre empresas do setor farmacêutico não deve 

ser considerada ilícita em qualquer circunstância; na maioria dos 

casos, traduz-se no exercício lícito de direitos de patente, cuja 

relevância é inquestionável para o incentivo à investigação e 

desenvolvimento de novos medicamentos. 

Palavra chave: Defesa da concorrência. Cláusulas pay for delay. Setor 

farmacêutico. Patente. Genérico. Poder de mercado. 

Abstract: The aim of this study is to clarify what are pay-for-delay 

agreements and the perspectives to be adopted in this country. As a 

result, pay-for-delay agreements can significantly harm consumers and 

States, who are restrained from benefitting of the price decrease which 

results from the marketing of generic drugs; in addition, these kinds of 

deals can distort the patent systems, since they block the assessment of 

the validity of patents, companies are able to continue to exercise patent 

rights to which they are not entitled. Nonetheless, settlements between 

pharmaceutical companies should not be considered illegal or damaging 

in all circumstances; indeed, in most situations, such agreements establish 

legitimate means of enforcing patents – which are important instruments 

to stimulate originators’ investment in the research and development of 

new drugs. 
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Keyword: Competition law. Pay for delay agreements. Pharmaceutical 

industry. Patent. Generic drugs. Market power. 

 

1. Introdução  

Os acordos pay-for-delay consistem em acordos celebrados 

entre empresas de medicamentos de referência e empresas de 

medicamentos genéricos, tendo como objetivo específico atrasar a 

entrada no mercado de determinado País as versões genéricas dos 

medicamentos no mercado.   

Estes acordos podem ser pactuados em diferentes formas: 

podem ser celebrados no âmbito de litígios judiciais relativos à validade 

das patentes relativas aos medicamentos de referência, constituindo 

verdadeiras transações judiciais; podem surgir no âmbito de disputas pré-

contenciosas, como modo de evitar o recurso aos tribunais; como também 

podem ser pactuados  como contratos de copromoção, parceria comercial 

ou até mesmo de distribuição.  

As negociações tendentes à celebração de acordos pay-for-delay 

surgem geralmente na preparação da colocação no mercado da versão 

genérica de um determinado medicamento.   

A empresa titular de patentes sobre o medicamento de 

referência no qual detêm o monopólio da comercialização, tendo 

conhecimento das pretensões da empresa de genéricos, busca reagir por 

diversas formas contra a comercialização do genérico, a qual 

alegadamente viola o direito de exclusividade conferido pelos direitos de 

patente sobre o medicamento.  

O meio de reação contra a comercialização de produtos 

genéricos que violem os direitos de patente das empresas farmacêuticas 

considerado como normal será o recurso à via judicial, para obtenção da 

execução exclusiva da patente e a salvaguarda dos direitos. 

Com efeito, o direito de patente garante ao seu titular a 

utilização exclusiva da exploração econômica da invenção, pelo que se 

demonstra fácil efetivar a tutela pela via da invocação do direito de 

patente.  

Por este motivo, as situações nas quais as empresas de 

medicamentos de referência, quando confrontadas com a violação das 

suas patentes, optam por celebrar acordos com as empresas de genéricos 

merecem especial atenção. 
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A maioria dos acordos ou transações relativas a litígios sobre 

patentes não traduz qualquer comportamento ilícito, situando-se na 

margem de autonomia privada das partes.  

No entanto, alguns acordos celebrados neste contexto, em 

virtude das suas particularidades, suscitam questões jurídicas relevantes.  

 São estes os acordos nos quais, por exemplo, uma empresa de 

medicamentos genéricos se obriga a não colocar os seus produtos no 

mercado, ao passo que a empresa de medicamentos de referência se 

compromete a efetuar determinado pagamento a favor da empresa de 

genéricos.   

Ora, uma vez que a empresa de medicamentos de referência é 

titular de direitos de patente que lhe permite excluir a empresa de 

genéricos do mercado, sem o pagamento de qualquer montante, o 

comportamento de ambas as empresas revela-se ilógico. 

É necessário averiguar quais as motivações que está 

subentendido à celebração destes acordos, na medida em que os mesmos 

são por vezes celebrados para evitar a apreciação judicial da validade das 

patentes sobre os medicamentos de referência.  

Quando celebrados com este propósito, os acordos são 

efetivamente pay-for-delay, ou seja, são usados pelas empresas de 

medicamentos de referência para atrasar a colocação dos genéricos no 

mercado, e, assim, manter elevados os seus lucros.  

Normalmente a celebração dos acordos pay-for-delay está 

diretamente relacionada com o impacto da introdução de medicamentos 

genéricos no mercado: efetivamente, a comercialização de genéricos 

origina uma redução, por vezes drástica, dos níveis de preços dos 

medicamentos em questão.  

Mantendo-se vigente, no ordenamento jurídico, um direito de 

patente inválido, o seu titular pode continuar a excluir os concorrentes do 

mercado, o que em contrapartida manterá os preços elevados.  

Por este motivo, os acordos pay-for-delay têm efeitos 

socioeconômicos adversos, particularmente no que respeita aos 

consumidores, aos Estados, e a todas as entidades que necessitam 

adquirir medicamentos: em vez de beneficiarem-se da redução dos preços 

em virtude da introdução dos genéricos imediatamente após a caducidade 

das patentes principais (caso os medicamentos constituam invenções 

suscetíveis de proteção), são obrigados a suportar preços mais elevados, a 

fim de preservar os lucros das empresas. 
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2. As patentes farmacêuticas enquanto objeto dos acordos pay-for-

delay 

Na ótica do direito de patentes, importa, em primeiro lugar, 

caracterizar o objeto sob o qual incidem os acordos pay-for-delay.  

Conforme esclarecido, os acordos pay-for-delay têm por objeto, 

em regra, a regulação do exercício de direitos de patente sob 

medicamentos. Contudo, numa perspectiva jus industrial, a ilicitude dos 

acordos pay-for-delay radica no fato de, por vezes, os direitos de patente 

sobre os medicamentos relativamente aos quais são celebrados os 

acordos, não cumprem materialmente os requisitos legais para gozar da 

proteção derivada da patente.  

Sob a ótica do direito intelectual, a bem da completude da 

descrição da figura das patentes farmacêuticas, importa, em primeiro 

lugar, deixar umas breves notas relativamente à natureza e ao conteúdo 

do direito de patente.  

No que respeita à sua natureza, os direitos de patente são 

direitos privativos de propriedade industrial1. Esses direitos têm por 

finalidade a concessão de direitos de exploração econômica relativos a 

coisas incorpóreas – no caso a invenção2.  

Enquanto direitos privativos, os direitos de patente conferem 

ainda aos seus titulares o direito de proibir determinados comportamentos 

concorrenciais de terceiros3. O direito de patente é ainda um direito 

absoluto, oponível erga omnes.   

Cabe notar que, apesar de se tratarem de direito de 

exclusividade, os direitos de patente – como, aliás, os direitos de 

propriedade intelectual globalmente considerados – têm uma função 

social de elevada importância, o qual comporta também o seu exercício4.  

                                                   
1 Marques, J.P., Medicamentos versus Patentes – Estudos de Propriedade 

Industrial, op. cit., pp. 377 e ss. 
2 Mello, A. S. (2016). Contratos Relativos a Bens Industriais – algumas notas. 

Revista de Direito Intelectual, 2, 99-118, p, 99; Gonçalves, L. (2014). 
3 Gonçalves, L. C. (2015). Op. cit. p.20 
4 Marques, J. P. R. (2005). Propriedade intelectual, exclusivos e interesse 

público. op. cit.  p. 230. 
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Já no que respeita conteúdo do direito de patente, cabe frisar 

que, ainda que se trate de um direito de propriedade intelectual, este é 

essencialmente de natureza patrimonial.   

Desta forma, o direito de patente reveste duas faculdades 

essenciais. 5 

 Em primeiro lugar, a patente atribui ao seu titular o direito 

exclusivo de controlar a exploração da sua invenção, por qualquer modo 

e forma, no território para o qual a patente é concedida.  

A segunda faculdade do direito de patente consiste no direito 

que assiste ao titular, no sentido de impedir terceiros não autorizados de 

procederem a qualquer tipo de utilização, comercialização, importação ou 

fabrico, entre outros, bem como a posse para estes efeitos, do produto ou 

processo objeto de patente. 

Assim, o direito de patente tem assim duas vertentes, positiva e 

negativa, que se complementam: a permissão para explorar do bem de 

forma exclusiva, acompanhada da necessária permissão para reprimir 

utilizações que atentem contra a exclusividade legal derivado da patente6. 

 

3. Os acordos pay-for-delay na fronteira entre o direito da 

concorrência e a propriedade intelectual  

Vale esclarecer como se procederá ao enquadramento 

dogmático do estudo do tema dos acordos pay-for-delay e da sua licitude.  

Tradicionalmente na Europa, os acordos pay-for-delay têm sido 

analisados essencialmente à luz da disciplina do direito da concorrência.  

Com efeito, os acordos pay-for-delay têm por fim operar a 

exclusão de um concorrente do mercado, ou seja, a empresa de genéricos, 

tornando-os suscetíveis de afetar a concorrência – seja de forma lícita, 

por constituir uma faculdade legalmente conferida ao concorrente, 

empresa de medicamentos de marca, para operar a exclusão; seja de 

forma ilícita, consistindo numa prática anticoncorrencial no mercado.  

                                                   
5 Artigo 28.º do Acordo TRIPS, Artigo 101.º do CPI. Os direitos resultantes da 

concessão das patentes europeias terão em Portugal conteúdo idêntico às 

patentes nacionais, por força do artigo 64.º, n.º 1 da CPE. 
6 BARBOSA, Denis Borges. e Mauro Arruda, Sobre a Propriedade Intelectual, 

Ed. Universidade de Campinas. 2ª Edição, op. cit.  p. 23. 
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Ou seja, as normas de direito da concorrência serão aquelas às 

quais, à primeira vista, os acordos pay-for-delay são suscetíveis de ser 

contrários.  

Contudo, a exclusão de um concorrente pode ser considerada 

lícita, caso se traduza no exercício de uma faculdade legal atribuída ao 

concorrente.   

É neste âmbito que surgem os direitos de propriedade industrial 

– mais precisamente, os direitos de patente, no caso dos acordos pay-for-

delay.  

Assim, é necessário também analisar se, do ponto de vista do 

direito intelectual, a exclusão de terceiros da exploração econômica dos 

medicamentos operada pelo acordo pay-for-delay, é fundamentada, à luz 

das características do direito de patente que as empresas de 

medicamentos de marca invocam.   

A colocação do problema dos acordos pay-for-delay na fronteira 

do direito da propriedade intelectual e do direito da concorrência pode, 

porém, suscitar a questão da compatibilização dos direitos de propriedade 

intelectual – exclusivos, por natureza – com o direito da concorrência – 

que é naturalmente avesso à criação de monopólios.  

Ora, a relação entre o direito da concorrência e o direito da 

propriedade intelectual é complexa7, tendo chegado até a ser descrita pela 

doutrina como antagônica, na medida em que tutelaria interesses 

diferentes; se, por um lado, o direito da concorrência visava garantir a 

fluidez da concorrência, defendendo o interesse público por um lado, o 

direito da propriedade intelectual visava tutelar interesses privados, 

recompensando os titulares de direitos propriedade industrial pela 

partilha das suas invenções com o público8.    

Contudo, este entendimento veio a ser abandonado, aceitando-se 

agora de forma pacífica que ambos os ramos de direito perseguissem 

                                                   
7 Cappellari, S. (2011). Reverse Payment Settlements in the EU - Finding the 

Right Dosage. Competition Law International, 7 (27), 27-32, p. 27. 
8 Shankar, G. & Gupta, N. (2011). Intellectual Property and Competition Law: 

Divergence, Convergence and Independence. NUJS Law Review, 4 (113), p. 

116. 
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finalidades semelhantes, e até complementares9, relacionadas com o 

desenvolvimento de mercado e o bem-estar do consumidor.  

Os direitos de propriedade intelectual já não estão 

automaticamente associados ao exercício de poder de mercado10, sendo 

possível a concessão de direitos de exclusividade no âmbito de um 

mercado concorrencial.  

Assim, atualmente, a propriedade intelectual, apesar de atribuir 

direitos de exclusividade, os quais são excepcionais face ao regime do 

direito de concorrência, compartilha objetivos com este último ramo de 

direito.  

Isto é, a atribuição de direitos de propriedade intelectual, ao 

constituir um incentivo à criação intelectual - e, especificamente no que 

se refere à propriedade industrial, o estímulo do investimento em 

inovação -, resulta inevitavelmente num aumento do bem-estar do 

consumidor e ao desenvolvimento da economia, os quais são também 

indiscutivelmente objetivos do direito da concorrência.   

Ou seja, a finalidade da tutela é coincidente com o direito da 

concorrência – cuja ratio é também a de potencializar o bem-estar 

socioeconômico, promovendo a eficiência econômica através da tutela do 

desenvolvimento do processo concorrencial. 

Contudo, tem-se verificado a dificuldade, em termos práticos, 

de manter um equilíbrio constante entre a concessão de direitos de 

utilização exclusiva, no âmbito do direito intelectual (mais precisamente 

industrial, no caso dos direitos de patente), e a prossecução das 

finalidades de promoção de um mercado livre e concorrencial, no âmbito 

do direito da concorrência11.  

A utilização de direitos de propriedade intelectual de modo 

abusivo é suscetível de causar constrangimentos significativos ao direito 

da concorrência.   

                                                   
9 Com efeito, alguns autores defendem até a inexistência de autonomia 

dogmática da Propriedade Industrial, configurando-a um mero sub-ramo do 

Direito da Concorrência. Cfr. Gonçalves, L. C. (2015). Manual de Direito 

Industrial, op.cit., p. 18. 
10 Marques, R. R. (2013). Patente Farmacêutica e Medicamento Genérico. 

Curitiba : Juará Editora, p. 362 
11 Marques, J. P. R. (2005). Propriedade intelectual, exclusivos e interesse 

público, op. cit, pp. 213. 
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Sendo assim, podemos afirmar que os titulares dos direitos de 

propriedade não são imunes ao crivo do direito da concorrência, em 

especial no que respeita às práticas restritivas da concorrência, devendo 

uma análise detalhada caso a caso.  

Neste sentido, o equilíbrio entre a concessão de direitos de 

propriedade intelectual e direitos da concorrência é desafiado de modo 

decisivo pela figura dos acordos pay-for-delay.  

Por um lado, é relativamente evidente que a celebração destes 

acordos resulte na concentração do comportamento de entidades 

concorrentes no mercado, gerando assim condutas sujeitas a análise sob a 

ótica do direito concorrencial.  

No entanto, também é verdade que os acordos pay-for-delay 

podem resultar numa nova “configuração” ad-hoc do conteúdo dos 

direitos de patente dos quais são, ou não, titulares as partes contratantes, 

alterando o seu âmbito e duração, à margem da lei12.  

Isto é, não há como negar a necessidade da apreciação dos 

acordos pay-for-delay à luz do direito da concorrência. 

Porém, a temática dos acordos pay-for-delay também suscita 

questões de direito intelectual – essencialmente de direito de patentes – 

cujo interesse é inquestionável, mas cuja abordagem tem sido escassa, ou 

mesmo inexistente por nossos Tribunais Pátrios.  

Desta forma, será também importante estudar a possibilidade de 

os acordos pay-for-delay revelarem um desvalor jurídico em face do 

próprio sistema normativo de propriedade industrial, o qual foi 

construído para conceder direitos exclusivos, mas que também para 

reprimir o uso indevido de direitos dessa exclusividade.  

Releva ainda abordar determinadas questões ditas incidentais 

associadas ao exercício dos direitos de patente – nomeadamente, de 

índole processual, - que assumem relevância no âmbito dos acordos pay-

for-delay. 

Não subsistem dúvidas de que a celebração dos referidos 

acordos versa, em regra, sobre direitos de patente.  

Também já se determinou que os direitos de patente permitem 

aos seus titulares – as empresas de medicamentos de referência – afastar 

                                                   
12 O que, note-se, é especialmente delicado, na medida em que os direitos de 

propriedade industrial estão sujeitos a tipificação legal, Cfr. Silva, P. S. (2011). 

Op. Cit., p. 22. 
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licitamente terceiros da exploração econômica da sua invenção – os 

medicamentos.  

Ora, os acordos pay-for-delay considerados problemáticos 

pressupõem a existência de dúvidas das partes relativamente à validade 

ou à força da patente – ou seja, à sua capacidade de continuar válida, caso 

contestada judicialmente.   

Ao celebrar o acordo pay-for-delay, a empresa de medicamentos 

de referência duvida (ou, no limite, não acredita) que a sua invenção 

patenteada preencha os requisitos de patenteabilidade legalmente 

estabelecidos.   

Isto é, o titular da patente defende o seu alegado direito de 

exclusividade através do acordo com a empresa de genéricos (i.e., a 

entidade que pretendia “ofender” a utilização exclusiva da patente), 

pressupondo que tal direito de exclusividade não é, ou poderá não ser, 

válido à luz da ordem legal vigente.   

Tal ato possibilita também aos titulares do direito de patente 

evitar que a validade do seu direito e logo, a sua invenção, sejam sujeitos 

a apreciação judicial, na sequência da qual consideram ser elevada a 

probabilidade de ter uma declaração de invalidade do registo. 

Porém, dada a complexidade de tais processos, poderá revelar-

se útil o recurso a institutos do direito civil, tendo em vista que os 

acordos pay-for-delay também suscitam questões de licitude, 

principalmente por parte de terceiros que tenham sido lesados pela 

celebração de acordos pay-for-delay.  

   

4. O exercício dos direitos de patente em prejuízo do controle de 

validade da patente pelos interessados  

No Brasil, os direitos de patente estão sujeitos a regime legal 

imperativo, o qual é eminentemente rígido, no que respeita à concessão, 

âmbito e vigência da proteção conferida pela patente13.  

Os direitos de patente são por via de registo constitutivo, o qual 

faz fé pública perante terceiros, estabelecendo a presunção registral de 

que a situação material corresponde ao direito registado, ou seja, 

                                                   
13 O art. 40.2 do TRIPs faculta às legislações nacionais a adoção de medidas para 

controlar ou impedir certas práticas abusivas nos contratos. 
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preenche os requisitos de patenteabilidade que justificam a sua proteção, 

e pertence ao titular do registro14.  

As patentes que tenham por objeto invenções que não 

preencham os requisitos de patenteabilidade, ou que sejam insuscetíveis 

de proteção, serão, em rigor, inválidas, na medida em que a situação de 

fato não corresponde aos pressupostos com base nos quais o direito – e o 

respetivo registo – foram concedidos.  

O mesmo ocorre quando o registo da patente tenha sido 

concedido em preterição de procedimentos ou formalidades 

imprescindíveis, ou quando o registo ofenda regras de ordem pública.  

Quando o direito de patente seja registado por pessoa a quem 

não pertence, ou quando sejam preteridas as regras relativas à 

titularidade, a patente será anulável.   

Vale ressaltar que a invalidade da patente, e o consequente 

cancelamento do seu registo, contudo, carece de declaração por decisão 

judicial ou por decisão da autoridade administrativa competente.  

Ou seja, caso não seja proposta qualquer ação judicial (ou 

procedimento administrativo, nos ordenamentos jurídicos que admitam) 

para declarar a invalidade de determinada patente, o seu registo mantém-

se vigente na ordem jurídica, podendo o seu titular invocar o direito 

exclusivo conferido pela patente para explorar economicamente 

determinada invenção, bem como excluir terceiros de qualquer 

exploração econômica.  

No que respeita ao ordenamento jurídico brasileiro15, o 

legislador conferiu legitimidade ativa para propor a ação da nulidade da 

patente ao INPI e a qualquer pessoa com legítimo interesse, podendo ser 

proposta a qualquer tempo durante o prazo de vigência da patente. 

Ou seja, o legislador confiou indiretamente a tutela da validade 

dos direitos de patente a todos os que possam ser titulares de qualquer 

situação jurídica afetada pela manutenção do direito industrial a que a 

nulidade respeita.   

Pressupôs assim o legislador que os interessados reagiriam 

contra a atribuição indevida de um direito de exclusividade, impedindo a 

vigência de direitos de patente inválidos no sistema.  

                                                   
14 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à Propriedade Intelectual. P 68 
15 Art. 56 da Lei 9.279/96 
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E é precisamente a vigência de tais direitos de patente – 

inválidos – que conduz à celebração de acordos pay-for-delay.   

Conforme exposto, o acordo pay-for-delay típico tem por objeto 

a exclusão de um concorrente do mercado, pelo titular do direito de 

patente, quando este se prepara para contestar a validade de tal patente.   

Devido à complexidade de objeto da patente, e ao ambiente de 

secretismo no qual os acordos pay-for-delay são geralmente celebrados, a 

discussão da validade do direito de propriedade industrial fica 

essencialmente dependente da vontade das partes que nele participam. 

Desta forma, as partes optam não sujeitar a apreciação judicial direitos de 

patente cuja validade suscita dúvidas (ou, por vezes, “quase certezas” 

quanto à invalidade), aceitando a eventual manutenção de exclusividade 

indevida.  

Desta forma, um dos principais problemas suscitados pelos 

acordos pay-for-delay no que respeita ao direito industrial é precisamente 

a eliminação do controlo da validade dos direitos de patente que a lei 

confere aos interessados.16  

Evidentemente, não é desprezível afirmar que a 

responsabilidade por garantir a validade dos direitos de patente recai, em 

primeiro lugar, nas entidades responsáveis pela concessão e registo. Com 

efeito, é exatamente para garantir que os direitos de patente conferidos 

sejam válidos, e que as invenções objeto de proteção preencham os 

critérios de patenteabilidade, que são instaurados rigorosos 

procedimentos de concessão que incluem, entre outras, uma fase de 

exame prévio do pedido de patente.  

Contudo, também se sabe que os recursos das autoridades 

públicas para garantir a análise dos pedidos de patente, sobretudo em 

                                                   
16 Salvaguardadas as devidas diferenças entre os sistemas de concessão de 

patentes europeus e norte americano, note-se que a tutela da qualidade das 

patentes através do contencioso é uma questão amplamente discutida nos EUA. 

Com efeito, entende-se que a inércia das empresas de genéricos (ou de outros 

ramos) demandadas pelas titulares de patentes de baixa qualidade contribui 

substancialmente para a manutenção da vigência de patentes de baixa qualidade, 

ou mesmo inválidas, no sistema. A este propósito, Cfr. Mann, R. J. & 

Underweiser, M. (2012). A New Look at Patent Quality: Relating Patent 

Prosecution to Validity. Journal of Empirical Legal Studies, 9 (1), 1-32.; Hsieh, 

E. (2004). Mandatory Joinder: An Indirect Method for Improving Patent 

Quality. South California Law Review, 77, 683-704, p. 684. 
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áreas técnicas tão específicas e precisas como a farmacologia e a 

bioquímica são limitados e demorados. 

Salvaguardadas as devidas diferenças entre os sistemas de 

concessão de patentes europeus e norte americano, note-se que a tutela da 

qualidade das patentes através do contencioso é uma questão amplamente 

discutida nos EUA.  

Com efeito, entende-se que a inércia das empresas de genéricos 

demandadas pelas titulares de patentes de baixa qualidade contribui 

substancialmente para a manutenção da vigência de patentes de baixa 

qualidade, ou mesmo inválidas, no sistema.  

Por este motivo, deverá entender-se que recai sobre os 

interessados na exploração econômica da substância ou composto, que 

consideram indevidamente patenteados, o dever de atuar no sentido de 

tentar remover os obstáculos jurídicos a essa mesma exploração.  

Através da celebração de acordos pay-for-delay com 

fundamento em patentes consideradas inválidas, os titulares da patente 

conseguem paralisar a atuação das empresas de genéricos, no sentido de 

promover a apreciação judicial da validade das patentes, sendo assim 

paralisada, em virtude das contrapartidas financeiras.  

Por este motivo, é possível afirmar que a celebração de acordos 

pay-for-delay constitui um exercício do direito de patente, por parte das 

empresas de medicamentos de referência, contrário ao controlo da 

validade da patente pelos interessados; mas revela também – e sobretudo 

– o desvalor da atuação das empresas de genéricos.  

 

5. O exercício dos direitos de patente enquanto ato de concorrência 

desleal  

Confrontando o exercício dos direitos de patente no acordo pay-

for-delay face ao instituto da concorrência desleal, verificamos que 

ambos não se confundem; por outro lado, já é amplamente reconhecida a 

autonomia dogmática do instituto da concorrência desleal face ao direito 

da concorrência, bem como ao próprio direito industrial17.   

 Sem prejuízo da intervenção da concorrência desleal não se 

esgotar nesta sede, o mesmo surge recorrentemente associada ao 

                                                   
17 Ascensão, J. O. (2002). Concorrência Desleal. Coimbra, pp. 50  
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exercício de direitos de propriedade industrial, no contexto do qual tem a 

sua origem histórica18.  

 A concorrência desleal tem sido assim apontada como uma 

forma de tutela complementar dos direitos de propriedade intelectual, 

invocada quando estes são objeto de violação19. 

No caso dos acordos pay-for-delay, contudo, verificamos a 

prática de ato de concorrência desleal por parte daquele no qual é o titular 

da patente, demonstrando a verdadeira autonomia do instituto.  

Por definição clássica entendemos por ato de concorrência 

desleal todo aquele ato nocivo, contrário aos bons costumes e à lei, que 

seja executado com má-fé, numa situação de concorrência entre 

empresas.  

A cláusula geral é construída numa formulação bastante clara, 

permitindo identificar três pressupostos do ato de concorrência desleal: 

(i) a concorrência; (ii) a contrariedade às normas e aos bons costumes e 

(iii) no âmbito de qualquer ramo de atividade econômica20. 

Nesta definição, são enquadrados atos de confusão e indução em 

erro, atos enganosos, de aproveitamento, de descrédito ou mesmo atos de 

violação de segredos de negócio.  

Em primeiro lugar, caberá aferir a existência de concorrência.  

O ato de concorrência desleal será, em regra, relacional. A 

concorrência de um concorrente só será desleal em face à de outro 

concorrente, cuja posição concorrencial possa ser prejudicada. 

No caso dos acordos pay-for-delay, deveremos contrapor os atos 

de vinculação ao acordo por ambos os contraentes – empresa de 

medicamentos de referência e empresa de genéricos – aos restantes 

concorrentes no mercado.  

Serão tidos como concorrentes as empresas que produzam ou 

comercializem produtos idênticos, no mesmo território e 

simultaneamente, ou que procurem satisfazer as mesmas necessidades21. 

                                                   
18 Ascensão, J. O. (2002). Concorrência Desleal, op.cit. p. 65 
19 Idem, ibidem, pp. 76-77. 
20 Gonçalves, L. (2015). Manual de Direito Industrial, op. cit., p. 376. 
21 Gonçalves, L. (2015). Manual de Direito Industrial, op. cit., p. 377. Numa 

conceção social de concorrencial desleal o requisito da relação de concorrência 
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Por outro lado, o ato de concorrência desleal implica a 

contrariedade às normas e aos bons costumes. O estabelecimento de uma 

cláusula geral significa que a noção de contrariedade deverá ser 

concretizada através de critérios essencialmente valorativos22. 

Interpretando a cláusula geral no sentido de considerar 

atentatória aos bons costumes as condutas com base na aproximação à 

realidade, resulta evidente que a celebração de acordos pay-for-delay é 

indubitavelmente contrária às normas e aos bons costumes.    

Os acordos permitem às empresas de medicamentos de 

referência afastar a concorrência dos medicamentos genéricos, através do 

exercício de direitos de patente inválidos, ou cuja validade suscita 

dúvidas aos próprios titulares e aos seus concorrentes.  

As empresas de medicamentos genéricos, por sua vez, aceitam 

abster-se de comercializar os seus produtos e de questionar a validade das 

patentes sobre os medicamentos de referência, com a perspectiva real de 

transferências de valor que lhes permitem obter ganhos semelhantes aos 

que obteriam com a introdução de genéricos no mercado.  

Ou seja, o concorrente só é excluído em virtude de ser 

remunerado para se manter fora do mercado pela empresa de 

medicamentos de marca, sob pretexto do exercício de um direito de 

patente que se sabe não permitir efetuar esta exclusão.   

Assim, a conduta de ambas as partes, no sentido de se 

reservarem ao exercício de determinadas faculdades e partilharem entre si 

determinados lucros, excluindo propositadamente todos os restantes 

concorrentes no setor, terá efetivamente de ser considerada desonesta e 

desleal em face aos padrões vigentes no mercado independentemente de 

ser ou não lícita à luz de outras normas jurídicas.  

Por fim, o requisito do setor de atividade econômica não gera 

dúvidas, em matéria de acordo pay-for-delay; enquanto ato perpetrado 

pelas empresas de genéricos e de medicamentos de marca, reporta-se a 

                                                                                                                        

entre as partes perde significado, na medida em que a desleal da conduta do 

agente é avaliada objetivamente, em função dos interesses do mercado 
22 Ascensão, J. O. (2002). Concorrência Desleal, op. cit. pp. 151 et seq.. 
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um setor de atividade econômica concreto – no caso, o setor 

farmacêutico23.  

Tendo como base os acordos pay-for-delay em direitos de 

patente inválidos, ou cuja validade é questionada pelos próprios titulares, 

existirá necessariamente contrariedade às normas e aos bons costumes no 

setor.   

Conclui-se assim que a celebração de acordos pay-for-delay 

pode reconduzir-se à prática de atos de concorrência desleal, na medida 

em que o direito de patente é utilizado de forma desleal no setor de 

atividade econômica, de modo a prejudicar os concorrentes24. 

Da presente análise resulta que os acordos pay-for-delay 

implicam a prática de dois atos de concorrência desleal: tanto da parte da 

titular da patente, como pela empresa de medicamentos genéricos.   

Considerações finais 

A comercialização de qualquer medicamento, no Brasil, deverá 

ser precedida de um procedimento administrativo prévio com vista à 

obtenção do registro tanto na ANVISA, quanto ao registro de patente no 

INPI.  

O INPI considera o parecer técnico da ANVISA que aborda 

critérios de patenteabilidade, podendo acolhê-lo ou afastá-lo, desde que o 

faça com a exposição de fundamentos técnicos. Vale ressaltar que a 

análise dos critérios de patenteabilidade dos pedidos de patente pela 

ANVISA, não vincula a decisão técnica do INPI25. 

Os medicamentos de referência são os medicamentos 

inovadores, resultantes de atividades de P&D, e, em regra, protegidos por 

direitos de patente.  

                                                   
23 No sentido em que coincide com o setor econômico relevante para aferir a 

relação de concorrência. Ascensão, J. O. (2002). Concorrência Desleal, op. cit. 

p. 174. 
24 A este propósito, a doutrina e jurisprudência alemãs têm aceitado, por 

exemplo, que as admoestações dos titulares das patentes aos alegados violadores 

dos seus direitos de patente podem constituir atos de concorrência desleal. 

Serens, M. N. (2015). As admoestações sobre a titularidade do direito de 

patente. In Vicente, D. M. (coord.) Estudos de direito intelectual em 

Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão: 50 anos de vida 

universitária, Coimbra : Almedina, 949-980, p. 486 
25 INPI e ANVISA convergem entendimento sobre patentes farmacêuticas. INPI. 

25.05.2018. Disponível em:< shorturl.at/kEJL7> 
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Os medicamentos genéricos, por sua vez, são substâncias 

bioequivalentes aos medicamentos de referência, apoiando-se 

essencialmente na investigação científica levada a cabo para o 

desenvolvimento destes últimos.  

As empresas de medicamentos de referência concentram a sua 

atividade na pesquisa e desenvolvimento, alocando os seus recursos e 

investindo elevados recursos pecuniários nessa atividade. O seu principal 

objetivo é obter substâncias ativas inovadoras, que possam ser objeto de 

direitos de patente, os quais lhes permitam explorar comercialmente os 

produtos com exclusividade e obter assim o retorno do seu investimento.  

Já as empresas de genéricos concentram a sua atividade na 

comercialização e distribuição dos medicamentos genéricos, visto que 

não desenvolvem, em regra, produtos novos. Assim, os custos para gerar 

os seus produtos são bem inferiores, o que lhes permite colocar os 

medicamentos genéricos no mercado a preços reduzidos, em comparação 

aos medicamentos de referência. 

As empresas de medicamentos de marca têm interesse em 

impedir ou atrasar a entrada das versões genéricas dos seus fármacos no 

mercado para que possam manter os preços dos seus medicamentos a um 

nível mais elevado, obtendo assim maior lucro.  

Para tanto, as empresas de medicamentos de referência têm 

adotado um conjunto de estratégias destinadas a prolongar a “vida útil” 

dos direitos de exclusividade emergentes dos direitos de propriedade 

industrial, após a caducidade da patente, nos quais se incluem os acordos 

pay-for-delay. Contudo, nem todas as práticas referidas podem ser 

consideradas ilícitas.  

A celebração de acordos pay-for-delay espelha o conflito de 

valores entre o estímulo à inovação e à pesquisa e desenvolvimento no 

domínio científico, resultante da atividade das empresas de 

medicamentos de referência, e a promoção da eficiência e do bem-estar, e 

a consequente baixa de preços para a população consumidora e para os 

Estados (que são os maiores compradores), que é garantida pela 

introdução de genéricos.  

Em termos gerais, os acordos pay-for-delay podem ser descritos 

como negócios jurídicos bilaterais ou multilaterais, nos quais uma ou 

mais empresas de genéricos se comprometem a não colocar no mercado a 

versão genérica de determinado medicamento de referência, em troca de 

uma transferência de valor recebida da empresa farmacêutica, que, em 
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regra, detém ou deteve uma patente sobre esse mesmo medicamento 

original.  

Um dos motivos determinantes da celebração de acordos pay-

for-delay, na ótica das empresas de medicamentos de referência, é o de 

evitar o recurso à via judicial para extinção dos direitos de exclusividade 

concedidos pelas patentes.  

Quando celebrados com vista à resolução extrajudicial de 

litígios, os acordos relativos a litígios de patentes não são, à princípio, 

ilícitos, sendo até desejáveis, na medida em que permitem evitar ações 

judiciais inúteis.   

Contudo, caso os acordos pay-for-delay sejam utilizados pelas 

empresas de medicamentos de marca de modo a obter a exclusividade na 

comercialização de fato ao qual não possui direito, ou a prorrogação 

ilícita da proteção da patente, estes acordos serão potencialmente ilícitos. 

No que respeita ao enquadramento dogmático do tema dos 

acordos pay-for-delay, estes têm sido, em regra, analisados 

essencialmente à luz da disciplina do direito da concorrência, visto que 

têm por fim operar a exclusão de um concorrente do mercado, a empresa 

de genéricos. 

Contudo, justifica-se também a apreciação dos acordos pay-for-

delay à luz do direito da propriedade intelectual, na medida em que a 

exclusão de um concorrente pode ser considerada lícita, caso se traduza 

no exercício de um direito de patente concedido ao concorrente. 

A orientação jurisprudencial norte-americana introduzida pela 

decisão no Caso Actavis não estabeleceu que os acordos pay-for-delay 

fossem ilícitos por si só em face às normas antitruste; pelo contrário, 

sujeitou-os à rule of reason, sendo necessário demonstrar se tais acordos 

apresentam efetivos efeitos anticoncorrenciais. 

Apesar de o direito da concorrência e da propriedade intelectual 

poderem prosseguir, aparentemente, objetivos diferentes, e até 

antagônicos, a ratio da tutela de ambos os ramos do direito revela 

finalidades coincidentes – a de potenciar o bem-estar do consumidor e ao 

desenvolvimento da economia. 
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5. DIREITO CONCORRENCIAL SANCIONADOR: ANÁLISE 

DAS ALTERNATIVAS À MULTA CORPORATIVA COMO 

FORMA DE GARANTIR O EFEITO DISSUASÓRIO DA PENA 

5. COMPETITION LAW FINING SISTEM: ANALYSIS OF 

ALTERNATIVES TO CORPORATE FINES AS A WAY TO ACHIEVE AN 

OPTIMAL LEVEL OF DETERRENCE 

Carlos Frederico Braga Martins e Rodrigo Victor dos Santos 

Resumo: O artigo aborda os efeitos da sanção concorrencial, dando 

especial enfoque à prevalência do efeito dissuasório da pena. Analisa a 

eficácia da multa corporativa, enquanto sanção atualmente mais aplicada 

nos diversos sistemas de defesa da concorrência do mundo, para atingir 

um nível ótimo de dissuasão geral e específica. Aborda os motivos pelos 

quais entende insuficiente a aplicação isolada da multa pecuniária para 

garantir um eficiente deterrence. Analisa as sugestões e críticas 

realizadas pela OCDE em relação às sanções aplicadas pelo Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC e conclui pela necessidade 

de mudar o foco sancionador concorrencial das corporações para o 

indivíduo, privilegiando a aplicações de penas não pecuniárias, como 

forma de atingir o desejável efeito dissuasório. 

Palavras-chave: sanção concorrencial, efeito dissuasório, sanções 

pessoais, impedimento. 

Abstract: The article addresses the effects of antitrust sanctions, with a 

focus on the prevalence of the deterrent effect of punishment. It analyzes 

the effectiveness of the corporate fine as a sanction currently applied in 

the world's antitrust systems to achieve an optimal level of general and 

specific deterrence. It addresses the reasons why the fines are an 

insufficiently measure in order to achieve an efficient deterrence. It 

analyzes the suggestions and criticisms made by the OECD in relation to 

the sanctions applied by the Brazilian Antitrust System - SBDC and 

concludes by the need to reduce corporate sanctions and increase 

individual sanctions, emphasizing the application of non-pecuniary 

penalties in order to achieve a desirable deterrent effect. 

Key-words: antitrust sanctions, deterrence, personal sanctions, 

debarment. 
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1. Introdução 

O sistema de combate a condutas antitruste envolve uma 

complexa rede de órgãos e instituições nacionais e internacionais, os 

quais, como condição fundamental para garantia da eficiência, 

coordenam suas atividades e trocam informações entre si. 

A globalização dos mercados e dos próprios agentes 

econômicos tem fomentado o diálogo entre as mais diversas autoridades 

concorrenciais ao redor do planeta. 

Este intercâmbio de experiencias demonstra-se essencial para o 

aperfeiçoamento da rotina de combate a condutas antitruste, sobretudo no 

que se refere aos padrões dissuasórios das sanções atualmente outorgadas 

por cada autoridade antitruste do mundo. 

A coleta e o compartilhamento de dados entre estas jurisdições 

começaram, no entanto, a indicar problemas generalizados de eficiência 

punitiva. 

Por essa razão, os debates quanto à eficácia do modelo 

atualmente utilizado têm se intensificado constantemente, notadamente 

no que pertine aos altos índices de reincidência em jurisdições 

concorrenciais bastante consolidadas como a da União Europeia e a dos 

Estados Unidos. 

No âmbito do direito concorrencial, o modelo dissuasório, tanto 

aqui no Brasil como na União Europeia e, até mesmo, nos EUA, pauta-se 

pela outorga de multas. Nos últimos anos os valores exigidos de 

empresas e indivíduos envolvidos em infrações à ordem econômica 

aumentaram continuamente, superando, muitas vezes, a casa dos bilhões 

de dólares. 

A acentuada elevação de valor das sanções pecuniárias, não 

tem, contudo, como será demonstrado ao longo desta pesquisa, sido 

suficiente para impedir a reincidência ou para desencorajar de modo 

eficaz a prática de violações da ordem econômica. 

Dentro deste cenário, foram publicados em diversos países 

estudos em que, além de se demonstrar a ineficácia e as desvantagens de 

multas corporativas, são investigadas alternativas viáveis para elevar a 

eficácia dissuasória das sanções aplicadas na esfera do direito 

concorrencial. 

Inserido neste contexto, o Sistema de Brasileiro Defesa da 

Concorrência (SBDC), que postulava uma cadeira no Comitê de Defesa 

da Concorrência da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
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Econômico (OCDE), submeteu-se, no ano de 2018, a um novo 

procedimento de revisão por pares, oportunidade em que, como se verá 

adiante, recebeu diversas recomendações de aprimoramento. 

Dentre as recomendações apresentadas, destacam-se aquelas 

que sugerem maior prominência das sanções restritivas de pessoais dos 

gestores condenados pela prática de infrações à concorrência, as quais, 

segundo consta, seriam socialmente mais eficazes. 

A questão apresentada refere-se, neste compasso, à efetividade 

do SBDC brasileiro, notadamente no que pertine à aplicação de multas 

em decorrência da prática de ilícitos concorrenciais. 

Investiga-se, ao longo desta pesquisa, quais seriam, em teoria, 

os objetivos centrais das sanções aplicadas aos autores de ilícitos 

anticoncorrenciais pelas principais jurisdições antitruste do planeta e, 

neste contexto, qual seria a percepção doutrinaria quanto à eficácia destas 

medidas.  

Superado o ponto, analisam-se os custos inerentes do modelo 

institucional brasileiro e as alternativas apresentadas pela OCDE. Em 

seguida, ponderam-se quais seriam os efeitos teóricos da aplicação de 

sanções restritivas de direitos como alternativa à aplicação de multas 

meramente corporativas. 

 

2. Finalidade(s) das sanções  aplicadas pelos órgãos de defesa da 

concorrência. 

Discute-se, na doutrina e na jurisprudência administrativa da 

concorrência, qual seria a principal finalidade das sanções aplicadas pelos 

órgãos de defesa da ordem econômica e da concorrência.  

Nada obstante se possa cogitar da predominância de uma ou 

outra característica, certo é que que nenhuma das finalidades 

corriqueiramente atribuídas a uma punição administrativa possui 

prevalência absoluta. Produzem-se, em maior ou menor medida, efeitos 

multifacetados, que repercutem simultaneamente na esfera de direitos do 

indivíduo submetido ao poder coercitivo do Estado e na própria 

sociedade. 

A dinâmica do mercado e as características inerentes da 

sociedade acabam, no entanto, por determinar as prioridades das 

autoridades antitruste ao redor do mundo, determinando, em grande 

medida, as estratégias e os objetivos da sua atuação. 
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As peculiaridades do sistema de defesa da concorrência, 

parecem, nesse sentir, influenciar as agências reguladoras e a própria 

doutrina de direito concorrencial que, como regra, conferem maior 

relevância à finalidade dissuasória1 das sanções antitruste. 

Dissuadir nada mais é do que desencorajar alguém de uma ideia 

pré-concebida, fazendo com que o indivíduo mude de ideia e desista de 

uma decisão anteriormente tomada2, o que, em se tratando de estatutos 

legais sancionadores é obtido principalmente através do medo3. 

No campo do direito criminal, prevalece o entendimento de que 

a pena se encontra dotada de caráter dúplice, isto é: retributivo, que 

comina a uma conduta já praticada uma punição específica na exata 

medida da culpabilidade do agente; e preventivo, que, partindo da certeza 

de eficácia da lei, visa desencorajar a prática de ilícitos no futuro4. 

O efeito preventivo do direito criminal se assemelha, nessa 

medida, ao que, na esfera de incidência do direito sancionador 

concorrencial, convencionou-se denominar de efeito dissuasório5.  

Segundo a doutrina, a dissuasão possui diversas finalidades, 

dentre as quais se destacam: a dissuasão geral e a dissuasão específica. 

Sob o ponto de vista genérico, a norma deve garantir que as 

sanções aplicadas sejam suficientemente graves para desestimular 

infrações futuras. Deve, assim, manter relação de proporcionalidade com 

o dano e com o risco teórico de detecção da conduta pelas autoridades. 

A sanção, neste sentido, deve ser suficientemente grave para 

contraindicar a conduta. Assim se, em tese, o ganho potencial de uma 

infração for menor do que o custo inerente da sanção possivelmente 

aplicada, não haverá incentivo para a prática do ilícito, atingindo-se, de 

um ponto de vista social, o ponto ótimo de dissuasão geral da conduta. 

A dissuasão geral, enquanto veículo para o desestímulo 

preventivo da conduta, ocorre, portanto, antes da infração (ex ante), 

desencorajando a infração por força da eficácia social da norma. 

                                                   
1 GINSBURG; WRIGHT, 2010, p. 4. 
2 Dissuadir. In: DICIO, Dicionário Online de Português. Porto: 7Graus, 2018. 

Disponível em: < shorturl.at/aeEMT />. Acesso em: 12 de jul. de 2019. 
3 DOS SANTOS, 2014, p. 124. 
4 TUMINELLO, p. 11. 
5 Ibidem. DOS SANTOS, 2014, p. 125. 

https://www.dicio.com.br/dissuadir/
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A dissuasão específica, por outro lado, tem lugar depois após a 

prática do ilícito (ex post). Pretende-se conscientizar o infrator da certeza 

de punição. A sanção, sob este prisma, certifica a vigência e a efetividade 

do sistema de proteção à concorrência àquele que, porventura, acredite na 

impunidade ou que, mesmo receoso, opte por violar a lei.  

Possui, além disso, o objetivo de evitar a reincidência, motivo 

pelo qual é bastante importante que se estabeleça uma relação de 

proporcionalidade estrita entre a gravidade da conduta e a capacidade 

econômica do agente infrator, já que, uma punição demasiadamente 

branda poderá produzir efeito diverso do almejado, incentivando a 

reincidência na conduta que, na realidade, pretendia-se desencorajar. 

Naturalmente, o objetivo primário da lei antitruste é a dissuasão 

geral (ex ante)6, já que, a rigor, pode atingir um maior número de 

indivíduos e empresas, não necessitando da participação ativa do 

judiciário ou das agências de regulação de cada país, dispensando todos 

os custos intrínsecos da persecução administrativa de uma infração 

concorrencial já praticada, inclusive aquelas decorrentes dos próprios 

danos produzidos pela conduta anticoncorrencial que, se adequadamente 

prevenida, sequer produzirá danos sociais7. 

Este padrão parece derivar, justamente, da percepção de que a 

criação e a manutenção de um sistema de enforcement antitruste desvia 

grande parte dos recursos – financeiros, humanos e institucionais - que, 

de outro modo, sustentariam outras atividades essenciais do Estado, 

produzindo, neste compasso, elevadíssimos custos sociais.  

Defende-se, por essa razão, que a eficácia do efeito dissuasório 

da lei e do próprio sistema de defesa da concorrência deve, como 

condição sine qua non, gerar um benefício coletivo e um aumento de 

bem-estar social inexoravelmente superior aos custos da sua atuação8. 

Entretanto, nem todos os agentes econômicos exploram o 

mercado de modo idêntico9. O efeito dissuasório, neste compasso, seja 

                                                   
6 Op. Cit., p. 124. 
7 BUCCIROSSI; CIARI; DUSO; VITALE; SPAGNOLO, 2009, pg. 6. 
8 Ibidem, BUCCIROSSI et al,  2009, pg. 2. 
9 Sobre o tema, Martinez pondera que “mesmo agentes racionais não são todos 

iguais, pois “tem tolerâncias a risco e preferências diferentes. (...) Um leve 

aumento de pena poderá ser suficiente para dissuadir o potencial infrator de 

menor tolerância à sanção (fazendo com que, para ele, o benefício esperado com 

o crime passe a ser negativo), sem que o mesmo ocorra com um outro indivíduo 
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geral, seja específico, deve guardar proporcionalidade com o risco e com 

os efeitos líquidos negativos (potenciais ou efetivos) da conduta que se 

pretende coibir. 

Almeja-se evitar, desta maneira, que, por excesso de cautela, 

empreendedores deixem de adotar políticas de mercado capazes de 

fomentar o bem-estar social, situação que se convencionou denominar, na 

doutrina internacional, de “over deterrence” (em tradução livre, excesso 

de dissuasão)10. 

Interessante destacar, nada obstante, que, no combate à 

formação de carteis, a probabilidade de uma punição se tornar excessiva 

é significativamente menor. A elevada complexidade destas condutas e a 

clandestinidade que lhes é inerente dificulta consideravelmente a sua 

detecção, elevando acentuadamente seus custos sociais e, nesta mesma 

proporção, os desafios impostos àquele que deseja apurar o dano 

produzido na sociedade. Nestes casos, o risco de sub-dissuasão é, em 

regra, mais acentuado do que a probabilidade do seu excesso, razão pela 

qual a abordagem de autoridades envolvidas na dosimetria das sanções 

impostas a agentes envolvidos em cartéis deverá ser mais severa do que 

aquela deferida às demais infrações da ordem econômica11. 

Neste cenário, em que o instituto da sanção e sua própria 

natureza dissuasória podem assumir diversas acepções, evidencia-se que, 

embora o combate de práticas anticoncorrenciais dependa de uma série 

de variáveis, na maior parte dos casos predominará, como finalidade 

precípua da lei, a pretensão de desencorajar ilícitos, a fim de que os 

agentes econômicos sejam suficientemente dissuadidos de suas condutas, 

tanto antes (dissuasão geral) quanto depois (dissuasão específica) da 

prática de uma eventual infração anticoncorrencial. 

 

                                                                                                                        

de maior tolerância à eventual punição” (MARTINEZ, Ana Paula. Repressão a 

Cartéis: Interface entre Direito Administrativo e Direito Penal. São Paulo: 

Singular, 2013. p. 65)  
10 DOS SANTOS, 2014, p. 126. 
11 BUCCIROSSI, 2009.  
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3. A multa corporativa como principal sanção concorrencial e o seu 

efeito dissuasório. 

A centralidade do efeito dissuasório da sanção provoca a 

reflexão sobre quais seriam as penas mais adequadas para atingir tal 

finalidade.  

Dentre as infrações aplicáveis por violações à concorrência, a 

mais comumente utilizada é a multa corporativa, assim entendida a 

penalidade pecuniária aplicável diretamente à empresa ou à corporação 

responsável pelo ilícito concorrencial. 

A utilidade desse tipo de sanção para obtenção do efeito 

dissuasório é indiscutível. Se não houvesse penalidades corporativas, as 

empresas não teriam incentivos para inibir violações à concorrência por 

parte de seus funcionários. É o risco de sofrer punições que impulsiona a 

companhia a monitorar, punir e detectar infrações à concorrência por 

parte seus funcionários. 

O que se discute, contudo, é se as punições exclusivamente 

corporativas são suficientes para, por si só, gerar o desejado efeito 

dissuasório da sanção. 

O Professor Damien Geradin, da Faculdade de Direito de 

Tilburg, em artigo escrito com Katarzyna Sadrak, realizou análise 

quantitativa das punições aplicadas pela Comissão Europeia por infrações 

à concorrência entre 2000 e 2017, a fim de verificar se tais reprimendas 

atingiram o pretendido objetivo de diminuir a reincidência nas infrações à 

legislação antitruste. 

O exame por eles realizado constatou que, embora o montante 

médio das multas aplicadas em cada caso tenha crescido 

consideravelmente nas últimas décadas, ainda assim a reincidência foi a 

causa agravante mais vezes presente nas sanções pecuniárias aplicadas 

pela Comissão Europeia a empresas e corporações processadas naquele 

órgão, tendo sido identificados 25 casos de reincidência nas decisões 

sobre cartéis e abuso de posição dominante desde 2000. 

Reforçando a aparente ausência de efeito dissuasório nas altas 

multas aplicadas a empresas, citam um estudo do especialista em direito 

concorrencial Marc Barennes12, demonstrando que, enquanto no período 

de 1969 a 2009 apenas 24% das decisões de cartel adotadas pela 

Comissão condenaram pelo menos um reincidente, de 2006 a junho de 

                                                   

12 BARENNES; WOLF, 2011, p. 423. 
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2011, quando as multas impostas pela Comissão em casos de cartel 

tiveram um pico de crescimento13, a taxa de reincidência foi igualmente 

maior, estando presente em mais de 40% das decisões. 

Interessante notar que esse padrão também se repete nos 

Estados Unidos. Tratando do aumento do valor das multas no território 

norte-americano, o juiz da Corte de Apelações do Distrito de Columbia, 

Douglas Ginsburg, e o Professor da Universidade George Mason, Joshua 

Wright, destacam que "the enforcement agencies are clearly exercising 

their enhanced statutory authority, for total corporate fines collected by 

the Antitrust Division have increased from $142 million during the 

period 1990-94 to $3.35 billion during 2005-09”.14 

Por outro lado, em aparente movimento contraditório, destacam 

que esse aumento não tem gerado a diminuição dos casos de reincidência, 

sendo possível concluir que “increasing the severity of sanctions along 

this margin is at best irrelevant and might counter-productively impose 

costs upon consumers in the form of higher prices as firms pass 

increased monitoring and compliance expenditures”.15 

Da mesma forma, Damien e Katarzyna questionam se as multas 

corporativas cada vez maiores são efetivamente uma sanção eficaz para 

dissuadir as empresas de cometer violações de concorrência. Para eles, 

“the high level of recidivism in cartel activities seems to suggest that 

increased corporate fines did little to deter a firm from infringing EU 

competition law”.  

Assim, defendem que o aumento da eficácia dissuasória das 

sanções decorrentes de infrações à concorrência não prescindiria da 

punição dos indivíduos diretamente responsáveis pela prática da infração, 

ainda que acompanhada da punição à empresa ou corporação. 

Isso porque as infrações dessa natureza são frequentemente 

cometidas por indivíduos cujos interesses podem não estar 

necessariamente alinhados com o interesse do seu empregador e cujo 

comportamento pode ser de difícil detecção pela empresa. 

                                                   
13 O montante total das multas de cartel aplicadas pela Comissão Europeia 

cresceu de aproximadamente 500 milhões de Euros no período entre 1990-1994 

para quase 9.5 bilhões de Euros no período de 2005-2009.  
14 GINSBURG; WRIGHT. 2010, p. 10 
15 Op. Cit., p. 12. 
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É dizer: enquanto a companhia leva em conta não só com os 

lucros atuais, mas também sua imagem no mercado e sua sustentabilidade 

a longo prazo, o indivíduo que temporariamente ocupa uma função com 

poderes para infringir a concorrência pode ter como objetivo apenas a 

maximização dos lucros no curto prazo, o que refletiria em ganhos 

pessoais. 

Esse mesmo indivíduo, muitas vezes, sequer continua na 

empresa quando do processo e julgamento da infração à concorrência 

cometida no passado, de modo que a multa corporativa aplicada a sua ex-

empregadora em nada lhe atinge. 

Essa ausência de impacto da multa corporativa sobre o agente 

responsável pela infração é bem abordada por Douglas Ginsburg e Joshua 

Wright16: 

There is no indication that the dramatic increase in both 

corporate fines and the average length of jail sentences has 

resulted in a significant decline in cartel activity. Corporate 

fines are unlikely to efficiently deter conduct by an individual 

employee because he will internalize almost none of the fine 

imposed against his employer. The data are consistent with this 

understanding. While it is impossible to quantify what, if any, 

effect the increase in criminal antitrust sanctions has had upon 

the level of cartel activity, the available data on the duration of 

price-fixing conspiracies, on stock price movements in 

response to cartel-related indictments, and on recidivism among 

companies all suggest current penalties under-deter. 

Ao lado desses fatores, o alto custo social das multas 

corporativas também contribui para que esse não seja o único tipo de 

punição aplicável aos casos de violação à legislação antitruste. 

Sobre os efeitos deletérios inerentes a esse custo social, 

importante trazer as lições do professor da King’s College London 

Wouter Wils17: 

High fines may have undesirable side-effects. In the absence of 

perfect markets, high fines imposed on companies will have an 

incidence on all the stake-holders in the firm. Bondholders and 

other creditors will suffer a diminution in the value of their 

securities. Employees may suffer from cost-cutting campaigns 

                                                   
16  Op. Cit., p. 14. 
17  WILS, 2006, p. 20.. 
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induced by the need to pay the fine. Tax receipts will be 

reduced. Finally, consumers may end up suffering. Indeed, if 

the firm competes in a product market characterized by 

imperfect competition (as will often be the case), the fine may 

be partly recovered from consumers in the form of higher 

prices. 

 

As multas corporativas, portanto, trazem consigo efeitos 

prejudiciais que precisam ser levados em consideração na análise acerca 

da vantajosidade desse tipo de sanção para o atingimento do desejado 

efeito dissuasório. 

Nesse ponto, no entanto, não só não há evidências da efetiva 

utilidade das multas exclusivamente corporativas para desencorajar a 

reincidência, como também, conforme destacado pelo Professor Wils, a 

imposição de elevadas multas corporativas é capaz de gerar grande 

prejuízo a terceiros que, em regra, não tiveram relação com a infração: 

acionistas, que serão atingidos pela desvalorização da empresa após sua 

condenação; empregados, que podem sofrer as consequências de uma 

redução de custos para compensar o prejuízo decorrente da penalidade; e 

consumidores, que, a depender das condições de mercado, podem sentir o 

impacto da punição por meio do aumento dos preços dos produtos e 

serviços. 

Baseados nesses argumentos é que Damien Geradin e Katarzyna 

Sadrak defendem a necessidade de se combinar sanções corporativas com 

penalidades individuais.  

Para eles, o risco de sanções individuais aplicadas diretamente 

pela autoridade antitruste pode fazer os empregados refletirem sobre o 

custo benefício de praticar uma infração à concorrência, além de, em 

algumas circunstâncias, o risco dessas sanções também encorajar 

empregados a não se engajarem em comportamentos anticompetitivos 

vindo dos seus superiores e a denunciarem tais irregularidades. 

A posição de tais autores reflete o pensamento majoritário da 

doutrina especializada no sentido de que é necessário punir não só a 

empresa que incorreu em infração à concorrência, mas também as 

pessoas físicas responsáveis pelo desvio.  

Nessa linha, a Lei 12.529/2011, quando estruturou o Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC, previu expressamente a 

possibilidade de aplicação de multa a administradores e a demais pessoas 
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físicas envolvidas no delito, ainda que essas não exerçam atividade 

empresarial. 

A questão que se coloca nesse ponto, contudo, é mais 

específica: a penalidade de natureza pecuniária é a mais adequada a ser 

aplicada a pessoas físicas diretamente envolvidas em práticas violadoras 

da concorrência, tendo em vista o objetivo dissuasório e até mesmo o 

punitivo? Tem a sanção pecuniária um caráter efetivamente pessoal, que 

assegure a impossibilidade de transferência do seu ônus? 

A experiência brasileira nos ajuda a responder tais questões. 

 

4. O atual sistema sancionador do direito da concorrência no Brasil e 

os seus desafios em relação à punição de pessoas físicas. 

Consoante o § 3º, art. 28, da Lei 12.529/11 (Lei Antitruste), as 

multas aplicadas a pessoas físicas e jurídicas em decorrência da prática de 

infrações anticoncorrenciais à ordem econômica, serão destinados ao 

Fundo de Defesa de Direitos Difusos do Ministério da Justiça. O valor 

arrecadado em tais casos será, então, segundo disposto pelo art. 13 da Lei 

7.347/85, aplicado em políticas públicas criadas para a reconstituição dos 

bens jurídicos lesados. 

Segundo a Lei Antitruste, empresas investigadas pela prática de 

infração à ordem econômica podem ser condenadas a multas que, 

segundo o inciso I, art. 37, variam entre 0,1 % (um décimo por cento) e 

20 % (vinte por cento) do faturamento bruto da empresa, grupo ou 

conglomerado, no ramo de atividade em que ocorreu o ilícito, 

considerado, neste cálculo, o exercício anterior à data da instauração do 

processo administrativo, desde que este valor não seja inferior à 

vantagem auferida com a conduta.  

O § 2º do art. 37, estipula que caso não seja possível calcular o 

faturamento do ramo de atividade em que ocorreu a infração, é possível 

considerar, para o cálculo da sanção pecuniária, o faturamento total da 

empresa ou grupo de empresas. 

Em relação aos administradores envolvidos em um ilícito 

anticoncorrencial, prescreve a lei, no inciso III do art. 37 que, 

comprovada a culpa ou o dolo, ser-lhes-ão outorgadas multas 

compreendidas entre 1 % (um por cento) a 20 % (vinte por cento) da 

sanção exigida da empresa. 
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Caso, entretanto, não seja possível apurar o faturamento bruto 

da empresa envolvida na conduta ilícita, incidirá o inciso III, do art. 37, 

da Lei 12529/11, as multas potencialmente aplicadas a pessoas jurídicas 

de direito público ou privado variarão entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais) e R$ 2.000.000.000,00 (dois) dois bilhões de reais. 

Além das multas, é possível, nos termos do art. 38 da Lei 

Antitruste, que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade 

determine, isolada ou cumulativamente, a pessoas físicas e jurídicas as 

seguintes penas: (i) publicação da decisão condenatória em jornal 

indicado pela decisão, por 2 (dois) dias seguidos, de 1 (uma) a 3 (três) 

semanas consecutivas; (ii) proibição de contratar com instituições 

financeiras oficiais e de participar de licitações em todas as esferas da 

Administração Pública; (iii) inscrição do infrator em Cadastro Nacional 

de Defesa do Consumidor; (iv) recomendação aos órgãos competentes de 

licenciamento compulsório do direito de propriedade intelectual 

titularizado pelo infrator ou para que não seja-lhe concedido 

parcelamento da dívida tributária federal consolidada, bem como para 

que sejam cancelados, no todo ou em parte, incentivos fiscais ou 

subsídios públicos; (v) cisão da sociedade, transferência de controle 

societário, venda de ativos ou cessão parcial da atividade; (vi) proibição, 

à pessoa física, do exercício do comércio em nome próprio ou como 

representante de pessoa jurídica pelo prazo de 5 (cinco) anos; e, por fim, 

(vii) qualquer outro ato ou providência necessária para a eliminação dos 

efeitos nocivos à ordem econômica. 

O enforcement antitruste brasileiro não se esgota, contudo, na 

esfera administrativa. Com rigor, além de ter sido tipificada como uma 

infração administrativa, a prática de cartel encontra previsão nos incisos I 

e II, do art. 4º, da Lei 8.137/1990 e submete o autor do ilícito a uma pena 

que pode variar de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão, além de multa. 

No ano de 2018, o sistema de tutela da ordem econômica 

brasileira foi submetido à revisão por pares perante a OCDE18. Na 

oportunidade, coletaram-se uma série de informações a respeito do 

sistema de defesa da concorrência brasileiro e, ao final, exararam-se 

diversas recomendações para o seu aprimoramento. 

No que pertine ao combate a infrações anticoncorrenciais, 

identificou referido órgão internacional, que, tanto no próprio Cade 

                                                   

18 OCDE. Revisão por Pares da OCDE sobre Legislação e Política de 

Concorrência. Brasil, 2018. 
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quanto na doutrina brasileira, há um grande debate quanto à forma mais 

adequada de determinar o valor da multa, sobretudo no que se refere à 

necessidade de criação de uma metodologia objetiva para o seu cálculo. 

Sobre esse ponto, uma importante crítica realizada refere-se ao 

fato de que, segundo a lei, o cálculo da multa deve considerar apenas o 

faturamento do exercício imediatamente anterior aquele em que o 

processo administrativo foi instaurado. Isto levaria, em tese, a multas 

insuficientes, pois nem o prejuízo social, nem o lucro obtido pela 

empresa seriam integralmente considerados no cálculo da multa, 

esvaziando-se, sensivelmente o conteúdo dissuasório da punição. 

Destaca-se que, nada obstante a lei preveja como limite mínimo 

para a multa a vantagem auferida pelo infrator, a inexistência de critérios 

objetivos para o cálculo deste piso teórico torna pouco efetiva a aplicação 

deste dispositivo legal. 

Aponta-se, por outro lado, que desde a entrada em vigor da 

Nova Lei Antitruste, em maio de 2012, impuseram-se, no Brasil, 

aproximadamente R$ 4.600.000.000 (quatro bilhões e seiscentos milhões 

de reais) em multas pela violação a preceitos da Ordem Jurídica, 

incluídas nesta estatística acordos horizontais, verticais e práticas de 

exercício abusivo de posição dominante. 

Neste ponto, esclarece-se que, embora, aparentemente, tenham 

sido aplicadas multas vultuosas pelas autoridades nacionais, esta política 

não tem produzido efeitos dissuasórios suficientes para prevenir a 

conduta e reprimir a reincidência. 

Para a OCDE, este cenário seria resultado de algumas 

características específicas do sistema normativo brasileiro, notadamente: 

(i) a aplicação de multas baseadas, por força de lei, apenas no último ano 

da infração; (ii) a falta de definição objetiva de um parâmetro mínimo 

para o valor da multa, genericamente definido, em lei, como a vantagem 

auferida pela empresa em decorrência da infração; (iii) a inexistência de 

uma metodologia predeterminada para o cálculo da sanção pecuniária; e 

(iv) a utilização excessiva de Termos de Cessação de Conduta (TCC) em 

favor de empresas e pessoas físicas, o que gera descontos 

desproporcionalmente altos para padrões internacionais. 

Dentre outras sugestões, a OCDE recomendou que fossem 

intensificadas as investigações penais de crimes contra a ordem 

econômica. Na visão da Organização internacional, a justiça brasileira 

tem instaurado poucos processos judiciais para apurar, como causa 

exclusiva do exercício da pretensão punitiva estatal, a prática de cartel. 
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Por fim, sugeriu a readequação dos parâmetros de cálculo do 

valor das multas aplicadas a pessoas físicas. Asseverou-se que, em regra, 

a remuneração e o patrimônio dos indivíduos envolvidos no ilícito, quer 

sejam administradores quer sejam empregados, não possui correlação 

com o faturamento da empresa para a qual prestam seus serviços.  

Esta linha de atuação seria potencialmente lesiva, pois poderia 

produzir multas excessivamente onerosas, colocando em dúvida a própria 

efetividade de uma eventual multa. A ausência de correlação da situação 

individual do responsável pelo ilícito com o faturamento da empresa em 

que trabalha tornaria a sanção potencialmente desproporcional, motivo 

pelo qual poderia, em tese, vir a ser anulada pelo Poder Judiciário. 

Nada obstante reconheça a evolução do Sistema de Combate 

Antitruste brasileiro após a promulgação da Lei 12.529/11, a revisão por 

pares promovida pela OCDE identifica uma série de desafios para o 

aperfeiçoamento do Sistema Antitruste Brasileiro, notadamente no que se 

refere ao aumento da eficácia dissuasória das sanções aplicadas face a 

prática de ilícitos anticoncorrenciais. 

As percepções apresentadas parecem derivar, em grande 

medida, das dificuldades atualmente enfrentadas pelos membros do 

Comitê de Direito Concorrencial da OCDE. 

Com rigor, difunde-se, de modo cada vez mais proeminente no 

mundo, a percepção de que a aplicação isolada de multas a empresas e a 

pessoas físicas pela prática de atos anticoncorrenciais é insuficiente para 

gerar os efeitos dissuasórios almejados pelas autoridades antitruste e, 

sobretudo, pela própria sociedade. 

Kokkinaki pondera que a ineficiência dissuasória das multas 

aplicadas pela União Europeia tem sido objeto de severas críticas nos 

últimos anos19. 

A ineficácia deste modelo, não parece, nesse sentir, se restringir 

a terras brasileiras. Há, ao que tudo indica, uma crescente preocupação 

internacional com a ineficácia das sanções antitruste atualmente 

utilizadas, já que, dentro de uma noção de prevenção geral, deveriam não 

só evitar a reincidência mas, de modo contundente, desencorajar a prática 

de ilícitos antitruste. 

As sugestões apresentadas pela OCDE seguem, nesta linha, a 

diretriz defendida pelas mais relevantes autoridades antitruste do mundo 

                                                   

19 KOKKINAKI, 2013, p. 6  
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e, em resumo, sugerem, como forma de aperfeiçoamento da eficácia 

dissuasória do sistema brasileiro: (i) a readequação das multas aplicadas a 

pessoas físicas, desvinculando-as da sanção pecuniária aplicada a pessoa 

jurídica, como forma de garantir correspondência material entre a 

gravidade da sanção e a capacidade financeira deste administrador; e (ii) 

o fomento das atividades persecutórias penais nos casos em que, além de 

se subsumir a uma conduta administrativamente vedada, a conduta 

também se encontre tipificada pela lei penal. 

As recomendações acima identificadas, parecem indicar um 

paulatino incremento da relevância atribuída às sanções restritivas de 

direito individual. No que pertine, especificamente, ao valor das multas 

atualmente arbitrado para pessoas físicas, impende destacar que o 

entendimento defendido pela OCDE encontra respaldo na doutrina 

nacional. No entendimento de Martinez, “o legislador errou ao não 

dissociar o cálculo da multa do administrador da multa aplicada à 

empresa” 20. 

Para a autora, mesmo se considerado o percentual mínimo do 

inciso III (de 1%), os valores derivados poderiam tornar-se, do ponto de 

vista individual, proibitivos e, até mesmo, confiscatórios, em flagrante 

ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e 

razoabilidade.  

Assim, seria melhor que os administradores de empresas 

tivessem sido incluídos no inciso II, do art. 37 da Lei 11.259/11, o qual 

contempla intervalo mais elástico (de 50 mil a 2 bilhões de reais), 

possibilitando uma melhor correspondência entre capacidade financeira 

do apenado e a dimensão retributiva da sanção administrativa. 

Por fim, em relação à crítica quanto a suposta ineficácia do 

enforcement antitruste na seara penal, é forçoso reconhecer, diante do 

cenário apresentado pela OCDE, em que, ao final de 201821, existiram no 

país apenas dois processos criminais em curso para apurar 

individualmente a prática de cartel, além de que, ao longo dos últimos 

anos, não tem sido instaurados, com a frequência esperada, ações penais 

para investigar infrações da ordem econômica.  

É certo, no entanto, como bem destacado pela OCDE, que a 

aplicação de restrições de direito administrativas no âmbito do Cade é 

menos dispendiosa do que a apuração de um ilícito penal.  

                                                   
20 Op. Cit. MARTINEZ, 2013, p. 157-158. 
21 Op. Cit., OCDE, 2018, p. 132. 
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Com efeito, tendo em vista sua aptidão para, ao final, condenar 

o investigado ao cumprimento de pena privativa de liberdade (ultima 

ratio) o Processo Penal privilegia um rito processual repleto de garantias, 

travas procedimentais e recursos para instâncias superiores que, na maior 

parte das vezes, costuma torná-lo significativamente mais moroso do que 

procedimentos Administrativos sancionadores. 

Todo esse complexo concatenamento de atos processuais tem 

potencial para gerar gastos vultuosos para o Estado que, devido aos 

diversos recursos e impugnações processuais disponíveis, se vê, em 

grande parte das vezes, forçado a financiar por diversas décadas a 

persecução penal alçada à consideração das diversas instâncias superiores 

de julgamento. 

O custo social suportado pelo investigado na esfera criminal é, 

também, consideravelmente superior ao produzido em sede 

administrativa, já que não só pode privá-lo da liberdade, impedindo-o de 

desenvolver qualquer outra atividade capaz de ressocializá-lo, como 

também repercute nas suas mais íntimas relações interpessoais, 

estigmatizando a ele e a sua família. 

A aplicação de sanções administrativas, tende, neste cenário, a 

ser menos onerosa. De fato, por não se tratar de rito destinado à proteção 

da liberdade física (ultima ratio) do investigado, os atos procedimentais 

de um processo administrativo costumam assumir forma menos 

complexa, não dependendo de uma das formalidades fundamentais de um 

processo penal. 

Por essa razão, uma sanção administrativa, poderia, em tese, ser 

aplicada após um intervalo de tempo menor, já que, como regra, se 

sujeitaria a um rito processual menos complexo. 

Diante deste contexto, em que, de um lado, verifica-se, em 

grande medida, a ineficácia de sanções meramente pecuniárias e, de 

outro, a excessiva onerosidade de sanções restritivas de direito aplicadas 

pela esfera penal, parece recomendável que, diante das mais modernas 

preocupações da doutrina internacional e das autoridades antitruste 

internacionais, se dê maior prevalência a sanções restritivas de direito de 

cunho pessoal, conforme adiante será demonstrado. 

 



Comércio Internaciona e Concorrência – Vol. II 

158 

5. Sugestões: incremento das sanções pessoais como forma de atingir 

o nível ótimo de dissuasão. 

Apesar das dificuldades inerentes à punição de pessoas físicas, a 

experiência brasileira tem demonstrado que isso é possível, 

especialmente no que se refere às sanções pecuniárias.  

Contudo, a sanção meramente pecuniária aplicada a pessoas 

físicas é incapaz de, por si só, garantir a eficácia dos efeitos punitivo e 

dissuasório da pena. 

Isso porque falta à sanção pecuniária o necessário caráter de 

pessoalidade ou de intranscendência. O princípio da intranscendência das 

sanções possui base constitucional, sendo garantido pelo art. 5º, inciso 

XLV, da Carta Maior, segundo o qual “nenhuma pena passará da 

pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a 

decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos 

sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio 

transferido” (grifos nossos). 

O professor Rogério Greco, comentando o tema, esclarece que 

“quando a responsabilidade do condenado é penal, somente ele, e mais 

ninguém, poderá responder pela infração praticada. Qualquer que seja a 

natureza da penalidade aplicada – privativa de liberdade, restritiva de 

direitos ou multa –, somente o condenado é que deverá cumpri-la”. 

(Greco, 2000, p. 75)22. 

Tal princípio, embora extraído do Direito Penal, é aplicável 

analogicamente a outros ramos de direito sancionador, conforme 

demonstram os seguintes precedentes: 

ADMINISTRATIVO – APREENSÃO DE VEÍCULO –

MERCADORIAS ESTRANGEIRAS SEM PROVA DE 

INTRODUÇÃO REGULAR NO PAÍS – PERDIMENTO DO 

BEM – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO 

VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – 

MANUTENÇÃO SENTENÇA – 1. Trata-se de apelação e 

remessa oficial da sentença que concedeu a segurança para 

determinar à autoridade impetrada que proceda à restituição ao 

impetrante do veículo (cavalo) marca Scania/T124-GA4x2NXZ 

400, ano de fabricação 2002, placa CYN 9161/PE e do 

semirreboque carreta SR GR TR, ano de fabricação 1995, placa 

KFP 0958/PE, ficando sem efeito eventual decisão 

                                                   
22 GRECO,  2000, p. 47. 
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administrativa de perdimento dos referidos bens. 2. O 

impetrante é o proprietário dos bens apreendidos pela Receita 

Federal em decorrência da lavratura, em seu nome, do Auto de 

Infração de nº 0430100/00265/08. [...] 7. Não havendo 

comprovação de qualquer participação do impetrante – 

proprietário dos bens apreendidos – no ilícito descrito no Auto 

de Infração e no Inquérito Policial referido, não há como 

manter à apreensão procedida. 8. Não se pode olvidar a 

aplicação analógica ao direito administrativo (quanto à 

penalidade), do princípio penal da intranscendência, ou da 

pessoalidade da pena, pelo qual a penalidade definida como 

ilícito não pode transcender à pessoa que é autora ou partícipe 

do delito. [...] 10. Apelação e remessa oficial improvidas. (AP-

Reex 2390, Relator o Desembargador Federal Emiliano Zapata 

Leitão, DJe 17.02.2011, grifos nossos) 

 

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR – 

INFRAÇÃO NÃO SUJEITA À PENA DE DEMISSÃO – 

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO – MEMBRO DE 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – SOLIDARIEDADE 

RESTRITA AO ÂMBITO CÍVEL – INTELIGÊNCIA DO 

ART. 51, § 3º, DA LEI Nº 8.666/1993 – CONTROLE 

JUDICIAL DO ATO DE DEMISSÃO – CABIMENTO – 

PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – 1. Se a nenhuma das infrações 

administrativas atribuídas ao autor é expressamente cominada 

pena de demissão, não poderia a Administração aplicá-la. 

Como se sabe, a Lei nº 8.112, de 1990, adota o princípio da 

tipicidade da pena de demissão, cominando-a expressamente 

quando cabível. O administrador não tem qualquer 

discricionariedade na definição da pena a ser aplicada quando 

se trata de demissão. Ou ela é expressamente prevista por lei 

para infração, ou não pode ser aplicada. Por isso, quando a 

Administração a aplica sem respaldo legal, o ato punitivo 

padece de ilegalidade. 2. Equivocaram-se os órgãos da 

administração central, ainda, ao aplicar a regra do art. 51, § 3º, 

da Lei nº 8.666, de 1993, para considerar os servidores 

processados administrativamente responsáveis entre si. A 

responsabilidade solidária prevista no mencionado dispositivo 

legal somente incide no âmbito cível, para fim de indenização 

(da própria Administração ou de terceiros). Na seara criminal 

ou administrativa penal, há normas constitucionais a impedir-

lhe a incidência. Trata-se do art. 5º, incisos XLV e XLVI, da 
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Constituição da República, que consagram os princípios da 

intranscendência e da individualização da pena 3. Esses 

dispositivos, embora previstos constitucionalmente apenas para 

as infrações penais, têm aplicação analógica no direito 

administrativo penal, pois em ambas as situações há a figura do 

infrator de norma proibitiva e a aplicação de sanção por 

conduta ilícita. [...]” (TRF5, Apelação Cível nº 425900, Rel. 

Des. Fed. Ivan Lira de Carvalho, Quarta Turma, DJ 09.01.2008, 

p. 657, nº 6). 5. Apelação improvida. (AC 427852, Relator o 

Desembargador Federal Francisco Barros Dias, DJe 

12.11.2009, grifos nossos) 

 

Sobre o ponto, um esclarecimento é essencial: quando se diz 

que a sanção pecuniária aplicada à pessoa física por violação à 

concorrência carece de pessoalidade e intranscendência, não se está 

tratando da intranscendência enquanto garantia do indivíduo frente ao 

poder punitivo do Estado. 

Essa acepção clássica do princípio da intranscedência, adotada 

na definição do professor Greco e nos precedentes transcritos – de 

garantia individual consistente na limitação do poder estatal –, têm plena 

aplicação no direito concorrencial, uma vez que somente poderá ser 

punido pela autoridade antitruste aquele indivíduo diretamente envolvido 

no ilícito, conforme preceitua o multicitado art. 37 da Lei n. 12.529/2011. 

No entanto, a acepção da intranscendência enquanto 

impossibilidade de transferência do ônus da sanção, que necessariamente 

deve ser suportado pelo infrator, não se encontra presente na sanção 

pecuniária aplicada a indivíduos. 

 Isso porque enquanto as penas restritivas de direitos ou mesmo 

a pena privativa de liberdade devem ser necessariamente cumpridas pelo 

infrator, não sendo possível se cogitar de transferência do ônus dessa 

sanção, o mesmo não ocorre com a pena pecuniária, uma vez que a 

multa, apesar de imputada ao infrator, pode ser paga com recursos de 

terceiros, desde que em nome do infrator. 

O caso mais conhecido – porque feito publicamente – de 

transferência do ônus da pena pecuniária ocorreu na Ação Penal n. 470, 

que julgou indivíduos processados envolvidos no denominado escândalo 

do “Mensalão”. Nessa ação, vários condenados fizeram campanhas de 
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arrecadação de fundos entre apoiadores para obter o valor necessário à 

quitação da multa aplicada na condenação criminal.23 

Esse exemplo real demonstra como é plenamente possível a 

transferência do ônus da sanção nas penalidades pecuniárias, inclusive 

em relação àquelas aplicadas por violações ao direito da concorrência.  

É comum, por exemplo, que o administrador ou controlador de 

determinada empresa, já ciente do risco de eventualmente incorrer em 

infração ao direito antitruste,  pactue com a companhia que integra o 

ressarcimento dos eventuais prejuízos financeiros decorrentes de 

penalidade pecuniária que lhe venha a ser imposta por infrações 

cometidas no interesse da empresa. 

Sob o prisma utilitarista, há quem defenda que tal acordo não 

traz prejuízo, uma vez que o valor da penalidade pecuniária seria 

efetivamente recolhido pela Autoridade concorrencial. 

Contudo, deve-se ter em mente que a finalidade da pena 

pecuniária não é meramente arrecadatória, sendo certo que as funções 

punitiva e dissuasória da pena são menos efetivas quando o infrator 

não suporta o ônus da sanção. 

Defendendo a inefetividade da multa meramente pecuniária para 

prevenção da reincidência exatamente em virtude da possibilidade de 

transferência do ônus da sanção, os especialistas Paolo Buccirossi, 

Lorenzo Ciari, Tomaso Duso, Giancarlo Spagnolo e Cristiana Vitale 

explicam24: 

The reason behind the development of a specific literature on 

enforcement of competition law is that, in this case, the design 

of the system that ensures optimal deterrence is complicated by 

the fact that the potential violators are both individuals and 

firms. Hence, there are a number of additional factors that have 

to be taken into account. For example, fines – against firms and 

individual employees – can be relatively less effective than 

imprisonment of the managers, because firms are protected by 

                                                   
23 Por todos, cita-se o caso do ex-ministro José Dirceu, que, em poucos dias 

arrecadou R$ 983.700,00, por meio de doações de 3.972 pessoas, para quitar 

pena pecuniária de R$ 971.128,72, que lhe fora imposta no âmbito do Mensalão. 

(FARAH, Tatiana. Mesmo milionário, Dirceu contou com ajuda de quase 4 mil 

doadores para pagar multa do mensalão. O Globo, Rio de Janeiro, 19 de março 

de 2015. Disponível em: < shorturl.at/alvV8 >. Acesso em: 8 de julho de 2019). 
24 BUCCIROSSI; CIARI; DUSO; VITALE; SPAGNOLO, 2009, p. 14. 
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limited liability and they can easily indemnify managers by 

paying their own fines when they acted in the interest of the 

firm (grifos nossos). 

 
Conforme se depreende do trecho transcrito, é inegável a pena 

privativa de liberdade é potencialmente dotada de grande efetividade no 

que diz respeito ao efeito dissuasório. 

Contudo, considerando os custos sociais da repressão penal 

acima referidos, bem como que, no sistema brasileiro, a autoridade da 

concorrência não possui competência penal, optou-se por focar a presente 

análise no exame de possíveis sanções administrativas e cíveis que 

poderiam ser aplicadas pela autoridade da concorrência, a fim de obter o 

efeito dissuasório da pena, independentemente de o mesmo fato possuir 

repercussão penal e da interrelação entre as duas apurações. 

Para além da sanção meramente pecuniária e sem que seja 

necessário adentrar em punições tipicamente penais, como as privativas 

de liberdade, entende-se que o efeito dissuasório da pena pode ser 

alcançado pela adoção de sanções administrativas e cíveis que imponham 

a restrição de determinados direitos, bem como a realização de prestações 

específicas. 

Partilhando do mesmo entendimento, Douglas Ginsburg e 

Joshua Wright, sugerem25:  

While in principle there is certainly some fine or a combination 

of fine and jail time sufficiently high to deter individuals from 

price-fixing, the available anecdotal and quantitative data  

suggest further increasing the fines imposed upon corporations 

is not likely to solve the problem. 

It is here that we offer an alternative solution: De-emphasize 

fines for publicly traded corporations and, instead, debar 

individuals responsible for price-fixing from further 

employment in a position from which they could again violate 

or negligently enable their subordinates to violate the antitrust 

laws. As we shall argue below, imposing ever-higher corporate 

fines is misguided; criminally sanctioning the persons directly 

engaged in or complicit with price-fixing and debarring 

negligent directors and officers whose conduct do not warrant a 

greater sanction would deter more price-fixing than would 

                                                   
25 Op cit., GINSBURG; WRIGHT, 2010. 
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increasing the fines levied upon the corporation that employed 

them. Debarment has already been authorized as a sanction for 

price-fixing in some countries, including the United Kingdom, 

Australia, and Sweden, and has been proposed by the 

Competition Commission of South Africa. 

 
  Conforme se depreende do excerto transcrito, a principal 

sugestão dos autores é incluir o debarment como uma sanção adicional ao 

indivíduo diretamente responsável pela infração. Referida sanção 

equivale, no Brasil, ao impedimento para o exercício de determinado 

direito. No caso, os autores sugerem o impedimento para o exercício de 

atividade empresarial.  

Acerca das vantagens do impedimento, esclarecem: 

Adding debarment to the mix of potential penalties imposes a 

direct opportunity cost upon the perpetrator and increases both 

the likelihood and the magnitude of the reputational sanction. 

[...]    

The first advantage is that debarment, like jail, imposes a direct 

and substantial  opportunity cost upon individuals who engage 

in price-fixing. Indeed, an Office of Fair Trading report 

presents survey evidence that in the United Kingdom, after 

criminal  penalties,  disqualification from serving as a corporate 

officer or director is the sanction most likely to motivate 

compliance.Debarment also achieves its deterrent value at a 

lower social cost because an executive will be equally deterred 

by a long prison sentence or by a shorter prison sentence 

(which is less costly to society than is a longer one) and 

debarment (which is effectively costless to society). 

 

No Brasil, apesar de comumente aplicado como efeito de 

condenação criminal26, o impedimento para o exercício de atividade 

                                                   
26 Os crimes falimentares trazem como efeito da condenação a inabilitação para 

o exercício de atividade empresarial; o impedimento para o exercício de cargo 

ou função em conselho de administração, diretoria ou gerência das sociedades 

sujeitas à Lei de Falências e a impossibilidade de gerir empresa por mandato ou 

por gestão de negócio (BRASIL. Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. 

Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da 

sociedade empresária. Disponível em: < shorturl.at/alHS5 > Acesso em: 15 de 

jul. de 2019. art. 181). 
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empresarial também tem lugar enquanto sanção cível-administrativa. 

Com efeito, o art. 102 da Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 

11.101/2005) dispõe que “o falido fica inabilitado para exercer qualquer 

atividade empresarial a partir da decretação da falência e até a sentença 

que extingue suas obrigações [...]”. 

Da mesma forma, a Lei n. 8.212/91, que dispõe sobre a 

Seguridade Social, prevê no seu artigo 95, como uma das sanções 

aplicáveis àqueles que descumprirem as obrigações previdenciárias lá 

previstas, a “interdição para o exercício do comércio, se for sociedade 

mercantil ou comerciante individual”. 

Especificamente na legislação de defesa da concorrência, apesar 

de não ser corriqueiramente aplicadas pelo Conselho do Cade, a sanção 

de impedimento para o exercício do comércio foi contemplada pelo art. 

38, inciso VI, da lei Antitruste, no qual se encontra prevista “a proibição 

de exercer o comércio em nome próprio ou como representante de 

pessoa jurídica, pelo prazo de até 5 (cinco) anos”. 

É certo que, para a OCDE a Lei Antitruste brasileira não deixa 

claro se a “proibição de exercício do comércio em nome próprio ou como 

representante de uma pessoa jurídica por período de até cinco anos” 

seria suficiente para proibir o exercício do ofício de administrador por 

pessoas físicas condenadas pelo cometimento de infrações à ordem 

econômica.  

Na visão de Martinez, contudo, este dispositivo é suficiente para 

proibir, pelo prazo descrito em lei, que os responsáveis por uma infração 

à ordem econômica exerçam cargos com poderes para representar 

companhias no mercado brasileiro27. 

É razoável concluir, portanto, que o arcabouço jurídico vigente 

encontra, em suas previsões atuais, amparo normativo para impedir que 

infratores da ordem econômica exerçam a administração superior de 

empresas pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

Ocorre que, nos últimos 7 (sete) anos, esta sanção foi aplicada 

em apenas uma oportunidade (Processo Administrativo 

08012.001127/2010-07 – Cartel Internacional de Magueiras Marítimas). 

Há, portanto, iminente necessidade de se readequar 

jurisprudência do a autoridade da concorrência brasileira, a fim de que 

                                                   
27 Op. Cit. MARTINEZ, 2013, p. 161. 
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esta sanção seja aplicada com maior frequência, notadamente diante da 

aparente ineficácia do padrão dissuasório atualmente adotado. 

Com efeito, considerando a impossibilidade de tal sanção ter seu 

ônus transferido a outrem, é possível concluir que o risco de sofrer o 

referido impedimento teria um efeito dissuasório maior sobre os 

indivíduos potencialmente alcançados pela Lei do SBDC do que a mera 

ameaça de sanção pecuniária a qual, como visto, não necessariamente 

implicará prejuízo patrimonial ao infrator. 

Além disso, enquanto a multa pecuniária admite uma dosimetria 

no seu quantum que é proporcional à gravidade da infração e à 

culpabilidade do agente, a pena de impedimento também pode ser 

aplicada de forma proporcional, já que temporária, sendo tanto mais 

longa quanto mais grave fosse a infração e quanto maior fosse a 

culpabilidade do agente. 

Outro ponto favorável a maior utilização dessa espécie de 

sanção é o fato de que não haveria custos adicionais de investigação para 

que a autoridade concorrencial brasileira pudesse fixar a responsabilidade 

das pessoas físicas investigadas, uma vez que, atualmente, já há a 

necessária individualização da culpabilidade de cada agente para fins de 

imposição da sanção pecuniária. 

Constitui, portanto, uma alternativa eficaz para sanções 

meramente pecuniárias, em atenção às mais recentes preocupações 

quanto à eficácia das, cada vez mais altas, multas empresariais 

outorgadas a empresas e pessoas físicas envolvidas em ilícitos 

anticoncorrenciais. 

Finalmente, o custo social de uma sanção restritiva de direitos 

proibindo “o exercício do comércio em nome próprio ou como 

representante de uma pessoa jurídica”28, embora alto, já que interfere no 

ofício do apenado, seria, também, significativamente menor do que a 

                                                   
28 BRASIL. Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011. Estrutura o Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às 

infrações contra a ordem econômica; altera a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 

1990, o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo 

Penal, e a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei nº 

8.884, de 11 de junho de 1994, e a Lei nº 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá 

outras providências.  Disponível em: < shorturl.at/jGRW8 > Acesso em: 15 de 

julho de 2019.  
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derivada de uma eventual condenação à restrição de liberdade, podendo, 

a depender do caso, ser mais adequado para a repressão da conduta. 

Caso a implementação dessa sanção se mostrasse insuficiente no 

futuro para o alcance do desejado efeito dissuasório, poder-se-ia pensar 

em sanções administrativas ainda mais restritivas e, consequentemente, 

com maior potencial para provocar a dissuasão geral e específica. 

Um exemplo desse tipo de sanção não pecuniária 

potencialmente passível de ser instituída é a anulação compulsória do 

controle societário. É certo que a referida punição atinge diretamente à 

empresa, tratando-se, portanto, de sanção corporativa.  

Inegável, contudo, seu impacto direto sobre as pessoas físicas 

controladoras da sociedade, que indicam administradores, criam e 

mantém os processos que envolvem a referida atividade empresarial que, 

em última instância, infringiu as normas de concorrência, para passar 

para novas mãos, que possam manter as atividades, sem comprometer o 

mercado e os próprios trabalhadores que dependem dessa corporação. 

Destaque-se, nesse ponto, que, em relação ao regime jurídico 

sancionador aplicável às empresas que mantém relações com a 

Administração, regulado pela Lei n. 12.846/2013, tramita o projeto de lei 

de nº 3444/2019 (“PL”), “|altera a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013, para permitir a alienação do controle acionário em casos de 

fraude à licitação”. 

Entende-se, contudo, que a aplicação desse tipo de sanção 

depende de uma maior maturidade e experiência da autoridade da 

concorrência brasileira na utilização e imposição de sanções restritivas de 

direitos, sobretudo pela reconhecida complexidade da pena de alienação 

compulsória do controle societário – em virtude da indefinição, por 

exemplo, quanto ao valor da alienação, à destinação do produto da venda, 

aos critérios para a seleção do adquirente etc. 

Assim, sugere-se a adoção de uma estratégia gradativa na 

mudança do foco sancionador no direito concorrencial, diminuindo-se 

paulatinamente a importância e prevalência das sanções meramente 

pecuniárias, para se adotar sanções restritivas de direitos, incidentes 

principalmente sobre os indivíduos responsáveis pelo cometimento da 

infração, conforme já autoriza a legislação hoje em vigor. 

Em caso de insuficiência das mudanças implementadas para o 

alcance do objetivo dissuasório, poder-se-ia considerar a implementação 

de sanções administrativas mais rígidas e complexas, como a alienação 

compulsória do controle societário. 
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6. Conclusão 

Não é possível elencar um único objetivo para as sanções 

aplicadas pelos órgãos de defesa da ordem econômica e da concorrência, 

sendo certo que toda pena gera múltiplos efeitos, que repercutem 

simultaneamente na esfera de direitos do indivíduo submetido ao poder 

coercitivo do Estado e na própria sociedade. 

No direito concorrencial, pelas peculiaridades e princípios 

inerentes a esse sistema de defesa da concorrência, prevalece a 

importância da finalidade dissuasória da sanção antitruste. 

Atualmente há, contudo, um descompasso entre a sanção 

pecuniária, pena antitruste mais comumente aplicada, e o objetivo que se 

busca atingir com sua aplicação. Isso porque a sanção pecuniária 

meramente corporativa é reconhecidamente ineficaz, para, por si só, 

atingir níveis ótimos de dissuasão. 

Nesse artigo, abordamos a atual estrutura sancionadora do 

direito antitruste brasileiro e analisamos quais outras sanções poderiam 

contribuir para o alcance da finalidade dissuasória da pena. 

Verificamos que há necessidade de direcionar o sistema 

punitivo ao indivíduo responsável pela prática da infração, em vez de 

focar demasiadamente nas sanções corporativas como principal 

alternativa de punição. Entre as penas aplicáveis às pessoas físicas, 

destacamos a necessidade de adicionar penas restritivas de direitos às 

penalidades pecuniárias, uma vez que essas carecem de pessoalidade sob 

o prisma da possibilidade de transferência do ônus da sanção. 

Como sugestão, entendemos que o Cade deve privilegiar a 

aplicação da pena de impedimento temporário para o exercício de 

atividade empresarial, tal como já prevista no seu ordenamento, sem 

descurar da possibilidade de se adotar, no futuro, sanções ainda mais 

intervencionistas, como a alienação compulsória do controle societário, 

em situações de extrema necessidade, casos as mudanças ora sugeridas 

não surtam o efeito necessário. 
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6. CONCORRÊNCIA E GÊNERO: O IMPACTO NEGATIVO DOS 

PRÊMIOS UNISSEX NO MERCADO DE SEGURO SOB A LUZ 

DA EXPERIÊNCIA EUROPEIA  

6. GENDER AND COMPETITION: THE NEGATIVE IMPACT OF 

GENDER FREE BONUS COMPARED TO EUROPEAN MARKET  

Camilla Costa Villela 

Resumo: Em 2011, o Tribunal de Justiça da União Europeia, proferiu a 

decisão conhecida como Test-Achats1, que visando garantir os princípios 

fundamentais de igualdade formal da União Europeia, impossibilitou a 

análise de prêmios de seguro baseada em gênero, ocasionando um efeito 

econômico e concorrencial para o mercado desde de sua aprovação. O 

presente artigo tem como intuito realizar uma análise da decisão Test-

Achats, focando no mercado de seguro de automóveis e verificando suas 

consequências para este mercado e seus consumidores finais, aplicando a 

princípios do direito concorrencial e fazendo uma comparação com o 

Direito Brasileiro e o mercado de seguro de automóveis no Brasil.  

Palavras-chave: mercado de seguro, seguro de carro, discriminação de 

gênero, direito da concorrência, união europeia.  

Abstract: In 2011, the Court of Justice of the European Union issued a 

decision known as the "Test-Achats", which aimed at guaranteeing the 

fundamental principles of formal equality of the European Union, made it 

impossible to analyze gender-based insurance premiums, and has been 

competitive for the market since its approval. This article intends to 

conduct an analysis of the Test Achats decision, focusing on the 

automobile insurance market and verifying its consequences for this 

market and its final consumers, applying to principles of competitive law 

and making a comparison with the Brazilian Law and the auto insurance 

market in Brazil. 

Key words: insurance market, car insurance, gender discrimination, 

competition law, European Union.  

 

                                                   
1 UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça.  Processo n. C236/09, da Grande 

Seção do Tribunal de Justiça da União Europeia, EU, 1º mar. 2011. InfoCuria - 

Jurisprudência do Tribunal de Justiça 



Comércio Internaciona e Concorrência – Vol. II 

171 

 

1. Introdução  

Durante anos, a indústria dos seguros realizou suas avaliações 

de prêmios baseadas em informações adquiridas do segurado e de uma 

base de dados coletados da sociedade como um todo. O fator gênero é um 

dos mais importantes a ser utilizado quando se está calculando o valor do 

seguro e o prêmio a ser oferecido.  

Em 2011, o Tribunal de Justiça da União Europeia, proferiu 

uma decisão invalidando o dispositivo do art. 5 da Diretiva 2004/113/CE 
2, de 13 de dezembro de 2004, que aplica o princípio da igualdade de 

trato entre homens e mulheres ao acesso de bens e serviços, bem como ao 

seu fornecimento, por acreditar que este dispositivo não estava aplicando 

a igualdade formal concreta dentro dos contratos privados.  

Assim, a decisão conhecida como Test-Achats, impossibilitou, 

de forma tangível, que houvesse qualquer discriminação de gênero nos 

contratos privados, incluindo os seguros de vida e de carro. Os dados 

estatísticos mostram que a diferença na conduta do carro entre homens e 

mulheres é grande e influencia drasticamente no valor do seguro.  

A decisão do Tribunal de Justiça, tentando alcançar políticas 

públicas efetivas e inclusivas causou um desequilíbrio no ponto de vista 

econômico e concorrencial do mercado de seguro de automóvel.  

Diante deste contexto, o presente artigo visa realizar uma 

análise concorrencial e social dos efeitos do Test-Achats e traçar um 

parâmetro de comparação do Direito Brasileiro, especificamente no 

mercado de seguros de carro.  

Para isso, o presente artigo está estruturado em três partes. A 

primeira, enfatizada na decisão na União Europeia e na fixação dos 

prêmios de contratos de seguro. Na segunda parte, uma análise das 

consequências dos prêmios unissex no mercado de seguro brasileiro e 

europeu. E por fim, uma comparação da decisão dentro do mercado 

concorrencial, através da correlação da discriminação de preço por 

gênero de bens e e o mercado de seguro, relacionando ainda com o 

conceito da compressão de margens.  

                                                   
2 DIRETIVA 2004/113/CE do Conselho, de 13 de Dezembro de 2004, que 

aplica o princípio de igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso 

a bens e serviços e seu fornecimento. 13 dez. 2004. 
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 2. Do combate a discriminação de gênero na Europa e Brasil 

O combate a discriminação de gênero é um dos grandes 

enfoques da União Europeia, desde que a igualdade passou a ser um dos 

princípios fundamentais com a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948)3. Assim, com intuito de deixar a realidade formal e se 

adequar a realidade material, o Conselho da União Europeia desenvolveu 

diretrizes para que a discriminação em razão de religião, sexo, etnia ou 

orientação sexual fosse diminuída ou erradicada.  

Uma das principais é Diretiva 2004/113/CE4, de 13 de 

dezembro de 2004, que aplica o princípio da igualdade de trato entre 

homens e mulheres ao acesso de bens e serviços, bem como ao seu 

fornecimento. A partir dela, entende-se a aplicação da igualdade de 

gênero nos contratos de seguro e pensões privadas, o que trouxe o 

principio da igualdade de forma efetiva para o âmbito privado.  

No art. 5 dessa Diretiva pode se observar a não discriminação de 

gênero no montante a seguros, como observado:  

Art. 5: Factores actuariais 

1. Os Estados-Membros devem assegurar que, em todos os 

novos contratos celebrados, o mais tardar, depois de 21 de 

Dezembro de 2007, a consideração do sexo enquanto factor de 

cálculo dos prémios e das prestações para efeitos de seguros e 

outros serviços financeiros não resulte, para os segurados, 

numa diferenciação dos prémios e prestações. (DIRETIVA 

2004/113/CE6, 2004) 

Como pode-se observar, o Conselho da União Europeia 

determinou a data de 21 de dezembro de 2007 como ponto de partida 

para a não houvesse mais diferenciação nos contratos de seguro baseado 

                                                   
3   “Artigo 7º: Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual 

proteção da lei. Todos têm direito a proteção igual contra qualquer 

discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a 

tal discriminação”.DECLARAÇÃO Universal dos Direitos Humanos. 10 dez. 

1948. 
4 DIRETIVA 2004/113/CE do Conselho, de 13 de dezembro de 2004, que aplica 

o princípio de igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso a 

bens e serviços e seu fornecimento. 13 dez. 2004. 
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em gênero, entretanto como não houve nenhum limite temporal após esta 

data, as empresas utilizaram deste artifício, desta brecha dentro da 

diretriz, como modo de permanecer a com a diferenciação nos prêmios.  

Destarte, a Associação de Consumidores Belgas e o Conselho 

de Ministros da Bélgica, em 2011 (caso C-236/09, Test-Achats)5, 

ensejaram com uma demanda judicial perante do Tribunal de Justiça da 

União Europeia, alegando que a disposição era oposta ao sentido do 

principio da igualdade e da não discriminação, previstos na Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia (2000/C 364/01)6 em seu 

artigo 2008 e 2109.   

Foi concluído que o dispositivo art. 5, par. 2 da Diretiva 

2004/113/CE era inválido, contrariando os princípios da União Europeia 

e do Direito Comunitário e que não perpetuavam a igualdade material, 

mas apenas a formal, dentro do âmbito privado. Estas diretivas levaram a 

criação de leis nos países pertencentes a União Europeia, que 

corroboraram com a não discriminação de sexo nos prêmios de seguro.  

Em contraste, no Brasil não há o que se falar em lei especifica 

sobre a discriminação de sexo em contratos de seguro. Entende-se no 

Código Civil art. 757 ao 802, que dispõe sobre o principio da boa fé nos 

contratos, bilaterais, onerosos e consensuais, participando assim 

voluntariamente o indivíduo da contratação de seguros.  

O mercado extenso de seguros e sua concorrência, no Brasil, 

deixam amplas as escolhas de contratos, podendo assim, se houver 

qualquer disparidade de preço capaz de influenciar a escolha do 

contratante, devinda da discriminação de gênero, optar por um contrato 

de sua preferência que não tenha variação no valor do prêmio.  

O que pode ser observado a partir do relatório do Parlamento 

Europeu sobre o uso de gênero no preço dos seguros: 

“Actuarial and risk factors related to disability and to age are 

used in the provision of insurance, banking and other financial 

services. These should not be regarded as constituting 

discrimination where the factors are shown to be key factors for 

the assessment of risk”. Recital 16, then, adds: “All individuals 

                                                   
5UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça.  Processo n. C236/09, da Grande 

Seção do Tribunal de Justiça da União Europeia, EU, 1º mar. 2011. InfoCuria - 

Jurisprudência do Tribunal de Justiça. 
6 CARTA dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2000/C 364/01. 18 

dez. 2000. 
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enjoy the freedom to contract, including the freedom to choose 

a contractual partner for a transaction. This Directive should 

not apply to economic transactions undertaken by individuals 

for whom these transactions do not constitute their professional 

or commercial activity”. (European Parliament, 2011, página 

14) 

O artigo 5, I, da Constituição Federal traz o princípio da 

igualdade, fator que pode servir de questionamento para a forma de 

análise de seguros que as empresas fazem – com base no gênero. 

Entretanto, conforme previamente discutido, as análises de seguro são 

feitas com informações pessoais e dados estatísticos. Não há uma lesão 

direta ao indivíduo pois os contratos de seguro não estão visando 

prejudicar o segurado, mas sim realizar uma análise coerente dos 

possíveis danos a serem ocorridos.  

O gênero sempre será um fator determinante nos contratos de 

seguro de carro. Mulheres estatisticamente tem menores taxas de 

sinistralidade e menores propensões dirigirem sob influência de álcool, 

diminuindo a quantidade de acidentes, o que consequentemente é levado 

em consideração quando analisado os riscos e o valor do prêmio, pois 

estes tendem a calcular quais os possíveis danos a serem ocorridos 

durante a vigência do seguro. (OXERA, 2011, página 32) 

 Compreende-se que os contratos trabalham com os fatores e a 

realidade material exposta e não apenas com a simplificação formal da 

lei, para o ajuste de seus valores. Assim, alterar a forma de análise de 

qualquer fator dos seguros automotivos compromete negativamente a 

função deste seguro, tanto no valor quanto na qualidade ao segurado.  

As companhias de seguro utilizam vários fatores para calcular o 

risco dos seguros de carro, sendo eles os proprietários do veiculo, aqueles 

que estão adquirindo o seguro, os fatores ambientais daquele ecossistema 

e as características do próprio veículo. Assim, a partir dos dados 

fornecidos pelo segurado, é traçado um perfil baseado no histórico do 

motorista, sua idade, seu gênero e seu emprego recente.  

Fica claro, através de estatísticas, que a idade e gênero são 

levados em contra juntos quando analisado os riscos para o seguro de 

carro. Um dos dados principais é a perspectiva de vida, em que em 

mulheres tendem a ser mais altas do que em homens, assim como no 

seguro de vida, esta deve ser levado em conta ao analisar o perfil.  

Destarte, entende-se que com o prêmio unissex, sem a 

discriminação de gênero não serão calculados desta forma, mas sim 
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analisando o maior valor entre os perfis de gênero e estabelecendo uma 

média entre eles. Assim, a distribuição de custo em que consumidores 

com menores riscos irão acabar pagando mais. 

 

2.1 Da criação do prêmio no contrato de seguro    

Ao longo da história da humanidade, o homem sempre teve 

como preocupação fundamental a segurança, tanto sua quanto a de sua 

propriedade. Com as transformações sociais e evolução da sociedade, os 

contratos de seguro surgiram de forma natural e necessária para 

manutenção da ordem econômica e social. 

 O seguro é um importante aparato de proteção e 

desenvolvimento econômico, visto que a perda de bens próprios pode 

gerar perdas financeiras significantes para os indivíduos, chegando a 

atingir terceiros, como o próprio governo e patrimônio pessoal.        

 Assim, não é possível desconsiderar o papel fundamental dos 

contratos de seguro na atual conjuntura social, desempenhando seu papel 

na formação de capital e da seguridade do individuo na formação de 

contratos privados. Ele assegura a garantia do legítimo interesse do 

segurado, em casos de eventos fortuitos ou predeterminados.  

É necessário entender que os contratos de seguro não são golpes 

de sorte, mas sim contraídos com bases matemáticas e atuariais em 

informações recolhidas do segurado, como idade, estado civil, renda, e 

sexo, além das estatísticas da sociedade em geral. Invariavelmente, nos 

contratos de seguro há uma diferenciação baseada em gênero.  

Nos contratos de seguro de vida, seguro saúde e seguro de carro, 

esta diferenciação entre gêneros se faz necessária. É estatisticamente 

comprovado que a mulher em média tende a viver os 74,2 anos enquanto 

homens em média vivem 68,9 anos7. Assim o seguro de vida deve ter 

seus prêmios baseados a esta informação, para que haja coesão com a 

realidade.  

No seguro de saúde, há diferenças irreconciliáveis entre homens 

e mulheres, desde a gravidez até doenças e medicamentos especificas, 

como câncer de mama e câncer de próstata e anticoncepcionais.  

                                                   
7 World health statistics overview 2019: monitoring health for the SDGs, 

sustainable development goals. Geneva: World Health Organization; 2019 
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E nos contratos de seguro de carro, percebemos a necessidade 

das estatísticas matemáticas e cálculos atuariais, onde é analisado o 

comportamento do gênero, suas características perante a sociedade, seu 

modo de dirigir, o que os números dizem sobre o indivíduo por trás do 

volante.  

Temos o que chamamos de discriminação indireta8, onde há 

uma diferenciação explícita entre os sexos, mas como sua intenção é 

adequar a desigualdade e não transformá-la em seu produto final, essa 

diferença se faz necessária para adequar o consumidor e o mercado final. 

Assim, não há que se dizer em ferir o princípio da isonomia, sendo que 

um dos pilares do direito é segregar para incluir, tratar os desiguais 

desigualmente. (SILVÉRIO, 2017, página 8) 

Os seguros de carro, como analisado, são realizados com base 

em inúmeras variáveis de informações tanto fornecidas pelo segurado, 

quanto recolhidas em estatísticas sociais, com o objetivo de calcular os 

possíveis danos que venham a ocorrer durante a vigência do seguro. Estes 

dados são computados através de equações matemáticas e dados atuariais 

para que haja uma determinação de qual o risco aquele segurado irá 

sofrer podendo, assim, estipular o valor do prêmio. Os dados levados em 

conta na hora desde cálculo variam desde a idade, fatores ambientais e 

gênero.  

 

3. Dos contratos de seguro e (não) discriminação de gênero  

O mercado de seguro surgiu após a necessidade de segurança de 

bens privados. Agindo como garantia do patrimônio e capital, o seguro 

vem com a função econômica de manutenção do desenvolvimento social.  

De acordo com os dados fornecidos pela CNSeg (Confederação 

Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, 

Saúde Suplementar e Capitalização)9, em 2016, o mercado de seguros em 

gerais, carros e casas, movimentou R$ 70 bilhões em prêmios.  

                                                   
8 SILVÉRIO, Vinícius  Gabriel.  Discriminação de  Gênero  nos  Contratos  de  

Seguros:  uma  Realidade Brasileira . In: ANIMA: Revista Eletrônica do Curso 

de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. 2017.  
9 INFORME Anual - Mercado Segurador Brasileiro 2013. Confederação 

Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 

Suplementar e Capitalização – CNseg, Rio de Janeiro, 2016.  
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Deste modo, entende-se que o mercado segurador é de grande 

impacto na economia e na seguridade social da conjuntura atual. 

Entende-se também a necessidade pungente de concorrência neste 

mercado, para maior adequação e auto regulação do valor dos prêmios. A 

lei de não descriminação de gênero influencia negativamente no valor 

dos prêmios, como veremos a seguir.  

Como já observado, a forma de análise dos prêmios é feita a 

partir de dois fatores: estatísticas gerais e cálculos matemáticos baseados 

no perfil do segurado. Os seguros de carro não fogem desta analise, na 

verdade, ele as intensifica baseando-se nas estatísticas de gênero 

primeiramente, para depois analisar o perfil pessoal.  

Em termos estatísticos, uma mulher, de acordo com o CNseg, 

tem menos chance de sinistralidade, assim como de bater o carro, devido 

a direção cautelosa e menor probabilidade de dirigir sob efeito de álcool, 

assim como o homem tem mais chance de sofrer um acidente causado 

pelo excesso de velocidade ou por dirigir embriagado10. 

Quando fatores reais são levados em conta, a descriminação de 

gênero tem efeito legítimo, ou seja, efeito positivo naquilo que almejar 

alcançar: a igualdade material absoluta entre homens e mulheres é 

impossível de ser alcançada, já que a própria natureza e a forma de 

percepção da sociedade fizeram ambos os gêneros positivos e negativos 

em seu próprio aspecto.  

A diferenciação de prêmios baseada em perfis criados com base 

nestas mesmas análises é mais eficaz no âmbito da concorrência. A 

União Europeia ao decidir arbitrariamente sob a não diferenciação de 

gênero em contratos de serviços e bens, causou um grande impacto 

concorrencial e consequentemente econômico.  

A análise dos fatores do seguro, incluindo especialmente a 

diferenciação do sexo, impacta diretamente no valor do seguro a ser 

pago, o que influencia ao segurado na sua escolha de decisão sobre qual 

seguro adquirir.  

Ao retirar o fator do gênero da análise, pode ocorrer um 

aumento no preço dos seguros a partir da redistribuição de custos, nos 

quais o consumidor será o responsável por arcá-lo, graças à natureza 

competitiva dos mercados de seguro.  

                                                   
10 Monteiro, Maria Helena. Mulheres no mercado de seguros no Brasil: 2º 

estudo /  Maria Helena Monteiro e Francisco Galiza. -- Rio Janeiro: ENS, 2016.   

60 p. ;  21 cm (Estudos sobre Seguros, n. 31) 
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Este efeito redistributivo traz a tona a discussão de os prêmios 

unissex, sem a discriminação com base em gênero, prejudicaria mais o 

consumidor visto que pode haver um aumento no valor a partir da 

redistribuição dos custos, sendo que quem paga menos pode começar a 

pagar mais. (OXERA, 2011, página 31) 

Em estudos, afirmam que a mulher jovem, na idade dos 20 anos, 

na Europa, pode ver seu seguro automotivo acrescentado por um valor de 

11% a mais em média11. Ou seja, a igualdade material proposta pela UE 

dentro dos seguros de carro pode causar uma socialização do risco, 

fazendo com que homens na mesma faixa de idade paguem menos do que 

antes pagavam e mulheres paguem mais.  

Isso pode ser observado em: 

“In countries that have introduced unisex pricing for motor 

insurance products, increases in premiums for the low-risk 

gender were larger than the decreases in premiums for the high-

risk gender, suggesting that premiums went up on average; this 

increase may reflect additional costs arising due to unisex 

pricing”. (OXERA, 2011, página 26)  

Assim, estes riscos socializados serão passados para o 

consumidor arcar, aumentando o valor dos prêmios e gerando uma 

instabilidade do mercado, podendo afetar diretamente a demanda pelo 

produto. 

Os dados pesquisados corroboram com o argumento acima. Em 

três países em que houve a imposição da norma unissex para prêmios 

automotivos, as mulheres pagaram uma media de 11% a mais enquanto 

os homens pagaram uma medica de 9% a menos do prévio a Diretiva da 

UE, baseado apenas nos efeitos de redistribuição de custos. (OXERA, 

2011, página 31).  

Na Alemanha, homens pagavam 798 e mulheres 662 nos 

prêmios de seguro, com a mudança para unissex ambos passam a pagar 

730. Assim, houve uma diminuição de 9% para os homens e um aumento 

de 10% para as mulheres. O mesmo ocorre na Espanha, em que os 

                                                   
11 OXERA, The impact of a ban on the use of gender in insurance. Página 30. 

Dezembro, 2011 
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homens pagavam 994 e as mulheres 734, com a base unissex ambos 

passam a pagar 864, uma diminuição de 13% aos homens mas um 

aumento de 18% para as mulheres12. Confira o gráfico abaixo:  

 

Este aumento do valor impacta diretamente na demanda para o 

produto. Na União Europeia, os seguros para carro são mandatários, 

como estipulado pelo governo, ou seja, é obrigação do individuo quando 

adquirir um carro, automaticamente adquirir um seguro do automóvel 

para ele. Isto causa o efeito de imposição dos preços, socialização dos 

riscos ao consumidor e a restrição de escolha do indivíduo na hora de 

comprar o seguro. (OXERA, 2011, página 25) 

Entretanto, no Brasil não é compulsório a compra do seguro de 

carro juntamente ao veículo, fazendo com que a liberdade de escolha do 

seguro seja puramente do indivíduo. Se a regulamentação de prêmios 

unissex fosse implementado em território brasileiro, poderia causar 

grandes efeitos ao mercado de seguro.  

O fato de não ser mandatório, faz com que o segurado ao 

escolher seu seguro de carro vai levar em conta, principalmente, o preço. 

Dependendo do valor do seguro, não há razão para que este seja 

adquirido. Assim, a variação de preços e a não socialização dos riscos é 

de suma importância para que a concorrência e eficiência das seguradoras 

continuem operando com qualidade no Brasil.  

Com a redistribuição de custos, repassada ao consumidor, o 

valor dos prêmios sofreria um grande aumento, forçando o consumidor a 

escolher outra seguradora que atenda suas necessidades e sua capacidade 

de contribuição. Mas se o preço unissex fosse uma realidade, não haveria 

uma possibilidade de escolha ampla entre empresas seguradas, já que 

todas estas seriam forçadas a igualar os preços, redistribuindo o custo ao 

consumidor.  

Antes da União Europeia estabelecer o Test-Achats, o estado de 

Montana nos Estados Unidos, em 1 de outubro de 1985, colocou em 

efeito uma lei que bania o gênero e o estado civil da pessoa para 

determinar o valor dos seguros de carro. Em 1987, doze companhias de 

seguro descobriram que todas as mulheres jovens e todos os homens 

jovens,  abaixo de 25 anos, casados tinham que pagar por prêmios  mais 

                                                   
12 OXERA, The impact of a ban on the use of gender in insurance. Página 31. 

Dezembro, 2011. 
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altos, desde que a lei foi implementada. Ao mesmo tempo, o prêmio para 

homens jovens solteiros diminuiu. (OXERA, 2011, página 35) 

Aos 23 anos, solteira, as mulheres começaram a pagar de 18% a 

20% a mais nos prêmios de seguro, enquanto homens solteiros 

começaram a pagar de 27% a 28% a menos nos prêmios. Enquanto isso, 

na mesma idade, mulheres casadas pagavam entre 56% a 59% a mais nos 

prêmios, homens casados pagavam entre 26% a 29% a menos. (OXERA, 

2011, página 36) 

Fica claro que a imposição da regra de não discriminação de 

sexo em análises de seguro traz um efeito economicamente negativo ao 

dividir os riscos entre seus consumidores finais. Os dados numéricos 

demonstraram claramente que a igualdade material nem sempre é 

benéfica para ambos os sexos. 

 

4. Da compressão de margens nos contratos de seguro e da 

discriminação de preços baseada em gênero: uma análise 

concorrencial  

De primeira maneira, a discriminação de preço conhecida no 

mercado pode ser benéfica para o bem-estar do consumidor, já que 

garante um maior número de consumidores tenha acesso para comprar o 

bem ou adquirir o serviço. Entretanto, há a discriminação de preço 

baseada em gênero em que o mesmo produto é mais caro ou mais barato 

dependendo do gênero do consumidor. 

Apesar de ser ilegal em diversos países, a discriminação por 

gênero em bens de consumo, não impede diversas empresas a 

empregarem esta atitude. Uma investigação publicada pelo Consumers 

Affairs (DCA)13 na cidade de Nova York, constatou que há uma 

diferença de 7% no preço de bens de consumo para homens e para 

mulheres, podendo chegar até 13% em produtos de cuidado pessoal.  

Conhecido como "pink tax” ou taxa rosa, se trata da 

discrepância entre preços de produtos idênticos baseada em gênero. A 

ESPM14 realizou uma pesquisa em que, no Brasil, produtos destinados a 

                                                   
13 New York City Department of Consumer Affairs. From Cradle to Cane: The 

Cost of Being a Female Consumer. December, 2015.  
14 ESPM. Mestrado profissional em comportamento do consumidor – Taxa 

Rosa. 2018 
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mulheres tendem a ser 12,3% mais caros que produtos destinados a 

homens. A diferença começa na infância, roupas de meninas tendem a ser 

23% mais caras que roupas de meninos, e o mesmo ocorre com 

brinquedos, onde há uma diferença de 26%. 

Assim, esta diferenciação de preço, de um mesmo produto, 

baseada especificamente em gênero, além de causar um impacto negativo 

na vida financeira da mulher, também é prejudicial para a concorrência. 

Dentro das leis de concorrência, essa discriminação pode ser entendida 

como uma forma de abuso de poder de mercado, influenciando 

negativamente outras empresas e o bem-estar do consumidor (OCDE, 

2018).  

Forçar o consumidor a aceitar preços diferenciados baseado 

especificamente na conduta de que mulheres consomem mais, 

independente das características inerentes ao produto, é uma influencia 

negativa para os competidores, causando uma forma de abuso de 

mercado, não respeitando a legislação atual. De acordo com o relatório da 

OCDE:  

“Such  price  discrimination  can  often  improve  the  welfare  

of  consumers  by  ensuring  that  more consumers  are  able  to  

buy  a  product  or  service  than  would  be  the  case  if  a  

single  price  were  set (DAF/COMP(2016)15,  OECD,  

2016).We  can  therefore  only  be  confident  that  

discrimination  is harmful for consumers as a whole when it is 

used to force the exit of a rival or to raise their costs. 

Nevertheless,  under  the  competition  laws  of  many  OECD  

countries,  price  discrimination nevertheless remains an 

offence when it constitutes an abusive exploitation of market 

power.” (OCDE, 2018, pag. 18). 

Destarte, é importante afirmar que a discriminação de preço 

baseada em gênero em bens de consumo, não levando em conta as 

qualidades e características do produto, tende a gerar um impacto 

negativo no mercado concorrencial, o que deve ser avaliado pelo direito 

antitruste como uma forma de abuso de poder, ao utilizar preços 

excessivos.  

Deste modo, é pertinente a comparação entre as formas de 

diferenciação de preço baseada em gêneros. Como demonstrado 

previamente, a não avaliação do caso concreto pode ser prejudicial ao 

bem-estar do consumidor, como no caso do aumento de preço de bens 

idênticos apenas em razão do gênero. Contudo, no caso observado no 

presente trabalho demonstra que a igualdade material absoluta, sem a 
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análise crítica pode ser ainda mais prejudicial ao consumidor final, como 

no caso dos prêmios unissex.  

Conforme demonstrado, entende-se que a discriminação de 

gênero no mercado de seguro de automóveis é extrema relevância no 

âmbito concorrencial. Primeiro, pela discriminação de preço e variação 

no valor do prêmio a ser oferecido. Com a estipulação legal de não 

diferenciação, a possibilidade de mudança no valor do prêmio entre 

gêneros e entre empresas seguradoras cai drasticamente, influenciando na 

eficiência e número de seguradoras no mercado.  

Segundo, pela influência negativa na produtividade e eficiência 

destas mesmas seguradoras. Com a estipulação arbitrária de preço, há o 

que chamamos de compressão de margens15 uma estabilidade forçada 

dos preços do seguro por uma empresa dominante como forma de minar 

a concorrência.  

A compressão de margens é um contexto apresentado nas 

teorias tradicionais nas condutas anticoncorrenciais. Suponha-se que a 

uma empresa A que produz o insumo “ì”e ao mesmo tempo está no 

mercado com o produto final “p”, já a empresa B atua apenas no varejo 

do produto final “p” no mercado, não sendo integrada ao atacado do 

insumo “i”. Para a empresa B atuar no mercado do produto final, ela 

precisa adquirir da empresa A o insumo “i”, portanto ela dependerá da 

empresa A para o fornecimento do insumo e será sua concorrente no 

produto final “p”. (CASTRO, 2017, página 167) 

Destarte, quando a diferença entre o preço do produto “p” na 

empresa A e o processo de acesso ao insumo “i” – que é necessário para a 

produção de “p” – forem menor ou insuficiente para que a empresa B 

concorra no mercado, há o que chamamos de compressão de margens.  

Isto é, pode haver a compressão de preços por parte da empresa 

dominante como forma de, objetivamente, prejudicar a empresa 

concorrente, afetando aquele mercado específico. Isto pode ser observado 

no julgamento da Suprema Corte americana, em um dos casos 

envolvendo compressão de margens Alcoa (United States v. Aluminum 

Co. of America – 1945), em que a decisão estabeleceu a ilegalidade da 

fixação, por um monopolista do atacado, de preços injustos para os 

                                                   
15 CASTRO, Bruno Braz de. A COMPRESSÃO DE MARGENS NA 

FRONTEIRA DO DIREITO CONCORRENCIAL. REVISTA DO IBRAC 

Volume 23 - Número 2 – 2017. Página 167.  
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insumos a montante, a ponto de se tornar impossível a obtenção de 

lucratividade razoável por seus rivais no varejo16. 

Já na União Europeia, de acordo com o artigo 102 do Tratado de 

Funcionamento da União Europeia (TFEU)17, o tratamento jurídico para 

a compressão de margens decorre da forma abusiva de uma posição 

dominante no mercado interno ou numa parte substancial dele. 

(CASTRO, 2017, página 169).  

Não há uma jurisprudência consolidada ou teoria a ser utilizada 

socialmente sobre o assunto no âmbito internacional, a Suprema Corte 

dos Estados Unidos e a Corte Europeia de Justiça tem definições 

abrangentes para o enquadramento da conduta de compressão de 

margens, cada uma com especificações.  

No entanto, a luz da legislação da União Europeia, o Test-

Achats, que classificou a necessidade de não discriminação de sexo em 

prêmios de seguro, incluindo o seguro de carro, pode ser traçado um 

paralelo com a empresa dominante e sua compressão de margens.  

Neste modelo, a empresa dominante seria a legislação europeia 

e a compressão de margens a estabilidade de preços entre homens e 

mulheres que afetam diretamente a concorrência. Como dito 

previamente, a política de igualdade entre gêneros e não discriminação 

nos seguros, fez com que vários países da União Europeia adotassem a 

medida de basear o cálculo do seguro de automóvel sem utilizar o sexo.  

Isto causou um abalo econômico nos preços de seguro ao 

compelir que as empresas seguradoras empreguem o mesmo valor para 

preços de seguro entre homens e mulheres. 

A imposição pelo prêmio unissex de seguro pode representar 

uma falha no âmbito concorrencial devido ao fato que de limita as 

seguradoras de utilizarem variação de preço em seus prêmios, já que deve 

                                                   
16 CASTRO, Bruno Braz de. A COMPRESSÃO DE MARGENS NA 

FRONTEIRA DO DIREITO CONCORRENCIAL. REVISTA DO IBRAC 

Volume 23 - Número 2 – 2017. Página 167.  
17 “Art. 102: É incompatível com o mercado interno e proibido, na medida em 

que tal seja suscetível de afetar 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.” 

UNIÃO EUROPEIA, Tratado de Funcionamento. Jornal Oficial da União 

Europeia, C 202/49. Junho 2016.  
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haver uma socialização entre estes e não discriminação entre os sexos, 

diminuindo assim as opções de seguro para o consumidor. 

O fator concorrencial é de imensa prioridade neste ambiente. O 

mercado de seguro é um mercado altamente competitivo, que é gerido 

através de demanda e procura, eficiência e principalmente, a 

possibilidade de variação de preço.  

Com o estabelecimento arbitrário de análise de perfil unissex, as 

seguradoras são forçadas a redistribuir os riscos entre os segurados e 

assim repassar o aumento de preço para o consumidor. Isto afeta 

diretamente a concorrência entre empresas, limitando a alteração de 

preço, impedindo que as empresas modifiquem seus prêmios, diminuindo 

a eficiência no mercado de seguro, como bem descrito abaixo:  

Since a ban cannot make the provision of insurance more 

efficient (rather, any restriction of a relevant rating factor will 

make it less efficient), benefits for one group of consumers can 

be achieved only at a cost to others. (OXERA, 2011, página 26)  

Impedindo a modificação nos valores dos prêmios, as empresas 

ficam sujeitas a uma compressão de preços, ou seja, impedindo que haja 

a variação nos valores e ficando sujeitos aos critérios subjetivos do 

comprador.  

Vale a pena relembrar que na União Europeia os seguros de 

automóveis são indispensáveis, ou seja, é obrigatório a aquisição de um 

seguro  quando se adquire um carro, deixando pouca margem para o 

consumidor e influenciando negativamente na conduta anticompetitiva da 

compressão de margens. (OXERA, 2011, página 38) 

De acordo com Bruno Braz de Castro,  

A análise da “relação funcional entre os produtos de atacado e 

os produtos de varejo” é essencial para a aferição dos efeitos 

anticompetitivos da compressão de margens, e a 

indispensabilidade  do  insumo  é  elemento-chave  para  tal  

compressão  Observa  a  CEJ que,  embora  não  seja  condição  

essencial,  a  indispensabilidade  torna  “provável”  a existência  

de  efeitos  anticompetitivos,  ao  passo  que,  quando  essa  

condição  não  é preenchida,  a  Corte  pode  analisar  a  

ocorrência  de  efeitos  anticompetitivos  através  de outros  

elementos  que  indiquem  que  a  compressão  de  margens  

pode  dificultar  ou impedir  a  competitividade  no  mercado  

(UNIÃO  EUROPEIA.  Tribunal  de  Justiça, 2011, § 69-72). 

(CASTRO, 2017, página 176) 
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A indispensabilidade do insumo, neste caso, a obrigatoriedade 

da obtenção do seguro de carro conjuntamente com a compressão de 

preços causa um efeito negativo na competitividade das pequenas 

seguradoras.  

Com pouca modificação no valor do prêmio e tendo um valor 

estabilizado entre seguradoras, a tendência do consumidor é voltar-se 

para as grandes empresas, diminuindo ou erradicando os pequenos 

segurados. Diminuindo a concorrência no mercado segurador, diminui-se 

consequentemente a oferta de prêmios ao consumidor e a eficiência deste 

mercado.  

 

5. Conclusão 

A União Europeia, ao julgar a decisão conhecida como Test-

Achats, modificou o mercado de seguros, ao impossibilitar que o gênero 

fosse um fator levado em consideração ao oferecer o prêmio para o 

consumidor final.  

Este fato, trouxe consequências sociais e econômicas que 

afetaram diretamente o mercado atual. Com a equiparação de valor entre 

homens e mulheres, dentro do seguro de carro, houve uma socialização 

dos prejuízos, ou seja, enquanto homens pagavam a mais, por inúmeros 

fatores específicos deste gênero, mulheres tendiam a pagar menos pelo 

prêmio do seguro.  

Entretanto, com lei implementada, houve uma distribuição dos 

valores, do prejuízo, que acabou sendo repassado ao consumidor final. 

Para que houvesse equiparação total do preço, homens começaram a 

pagar menos e mulheres começaram a pagar mais, pelo mesmo prêmio de 

seguro, conforme demonstrado.  

Em conclusão, a socialização dos riscos trouxe efeitos negativos 

para o consumidor final, no âmbito econômico, o congelamento dos 

preços, quanto no âmbito concorrencial, com menos eficiência dentro do 

mercado competitivo e a possibilidade de diminuição de seguradoras.  

Assim, entende-se que a discriminação de preço baseada em 

gênero deve ser entendida e analisada de forma crítica para que não haja 

prejuízo ao consumidor final. No caso de bens de consumo, como a "pink 

tax” percebe-se que há claramente um impacto negativo ao consumidor 

por realizar a diferenciação de preço em produtos idênticos. Entretanto, 
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no caso dos contratos de seguro, esta discriminação de preço se faz 

necessária para que não ocorra um dano maior ao indivíduo.  

Conforme visto, a equiparação de prêmios de seguro causa um 

congelamento nos preços, o que chamamos de compressão de margens, 

causada pela legislação julgada no Tribunal de Justiça da União 

Europeia. Esta compressão de margens traz o efeito negativo de diminuir 

a concorrência entre as empresas.  

Com o preço fixo do seguro, o consumidor final tende a 

procurar seguradoras maiores, com maiores números de clientes ou mais 

tempo no mercado, impedindo que empresas de pequeno porte possam a 

ter uma parcela maior do mercado.  

Assim, uma decisão visando concretizar os princípios 

fundamentais da União Europeia, com intenção de trazer a igualdade 

material ao seu maior efeito, trouxe impactos negativos economicamente 

neste mesmo setor. A igualdade material foi alcançada, entretanto com 

mais consequências negativas que positivas.  

Desta forma, a intervenção estatal através da legislação na 

aplicabilidade de princípios deve ser observada com cautela, tendo um 

equilíbrio entre liberdade empresarial e os benefícios gerados a 

sociedade.  
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7. O DIREITO CONCORRENCIAL NO CIBERESPAÇO: ENTRE 

O HIPSTER ANTITRUST E A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO 

DIREITO CONCORRENCIAL 

7. COMPETITION LAW IN THE CYBERSPACE: BETWEEN HIPSTER 

ANTITRUST AND THE CONSTITUTIONALIZATION OF 

COMPETITION LAW 

Guilherme Silva Chacon 

Resumo: Com o acesso à Internet garantido às massas, o crescimento 

exponencial do ciberespaço representa um desafio para os mais diversos 

ramos do Direito. A rede proporciona uma comunicação mais acelerada 

entre pessoas e facilita o trâmite de informações, bens e serviços de 

maneira nunca antes antecipada. Uma sociedade e uma economia mais 

complexas exigem um Direito igualmente mais complexo. Para o Direito 

da concorrência não poderia ser diferente, uma vez que o ciberespaço 

permitiu a formação de gigantes da Internet, que hoje detém uma grande 

concentração de poder político e econômico. A proposta deste artigo é 

analisar de que forma o Direito da concorrência pode se adequar para 

enfrentar os novos desafios impostos pelo ciberespaço. Nos Estados 

Unidos, analisa-se o nascimento da corrente Hipster Antitrust. Para o 

Brasil, este trabalho conclui que tal corrente não se adequa ao 

ordenamento nacional e propõe a constitucionalização do Direito da 

concorrência como uma solução para a abordagem desta realidade 

transformada. 

Palavras-chave: Direito concorrencial. Ciberespaço. Hipster antitrust. 

Constitucionalização do direito concorrencial.  

Abstract: With Internet access granted to the masses, the exponential 

growth of cyberspace represents a challenge for the most diverse areas of 

law. The network provides faster communication between people and 

facilitates the exchange of information, goods and services in a way 

never before anticipated. A more complex society and economy demand 

an even more complex law. For competition law it could not be different, 

since cyberspace has allowed the emergence of Internet giants, which 

today hold a great concentration of political and economic power. The 

purpose of this work is to analyze how competition law can adapt to the 

new challenges imposed by cyberspace. In the United States, the Hipster 
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Antitrust movement is analyzed. For Brazil, this paper concludes that 

such doctrine is inadequate to the national legal system and proposes the 

constitutionalization of competition law as a solution to address this 

transformed reality. 

Keywords: Antitrust law. Cyberspace. Hipster antitrust. 

Constitutionalization of the Brazilan antitrust law. 

 

1. Introdução 

O crescimento acelerado da exploração econômica do 

ciberespaço e os substanciais avanços tecnológicos do setor, os quais 

reformulam constantemente as formas com as quais as pessoas interagem 

e a sociedade se comporta, apresentam um grande desafio para o Direito. 

Nesse cenário, vários autores defendem que a esfera jurídica necessita de 

uma abordagem igualmente inovadora e diferenciada para resolver os 

problemas dessa nova realidade em transformação. 

Em primeiro lugar, é importante ressaltar a opção pelo termo 

ciberespaço, em vez de utilizar-se apenas Internet. Para Lawrence 

Lessig, a Internet é um meio de comunicação, ou instrumento por meio 

do qual as pessoas podem se comunicar e obter acesso a informações e ao 

comércio de uma forma mais fácil e rápida (LESSIG, 2006, p. 83). Para 

os fins deste artigo, pode-se assumir, também, uma definição mais 

técnica, como a positivada pelo art. 5º, I do Marco Civil da Internet no 

Brasil (Lei nº 12.965/2012), a saber: "sistema constituído de conjuntos de 

protocolos lógicos, estruturado em escala mundial para uso público e 

irrestrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre 

terminais por meio de diferentes redes" (BRASIL, 2014). 

O ciberespaço, por sua vez, é algo a mais. Apesar de ter sido 

criado dentro da infraestrutura da rede, o ciberespaço é uma experiência 

mais rica, que se utiliza da Internet de forma instrumental para a criação 

de múltiplas comunidades que representam realidades alternativas para os 

seus usuários (LESSIG, 2006, p. 9). Nesse sentido, ao falar de 

ciberespaço não se está referindo apenas ao conjunto de protocolos e 

terminais que regem a Internet, mas sim toda a comunidade, 

comunicação e atividade social que tramita nessa rede. Dessa forma, os 
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autores que tratam da regulação da Internet optam pela utilização do 

termo ciberespaço (ou cyberspace, em inglês)1. 

Um dos primeiros trabalhos acadêmicos que buscam 

enfrentar, a partir da perspectiva do Direito, o crescimento na 

importância do ciberespaço na sociedade é o artigo de David R. 

Johnson e David Post publicado em 1996 na Stanford Law Review e 

intitulado "Law and Borders — The Rise of Law in Cyberspace" 

(JOHNSON; POST, 1996). 

Por meio de tal obra, os autores buscam demonstrar que a 

comunidade do ciberespaço necessita de um sistema de regras e leis 

distintas daquelas que regem os territórios definidos física e 

geograficamente. Em apertada síntese, a Internet desafia a tradicional 

confiança do Direito em fronteiras territoriais, considerando que questões 

como competência, soberania e jurisdição não são facilmente traduzidas 

para um espaço dominado por telas e senhas, em vez de limitações 

físicas. Nessa fase de início da expansão do ciberespaço às massas, a 

proposta dos autores é que os juristas e legisladores devem "take 

Cyberspace seriously"2 para desenvolver regras claras e instituições 

efetivas (ibidem, p. 1.367). 

Alguns meses depois, Joel R. Reidenberg apresenta à 

comunidade acadêmica o seu conceito de Lex informatica, fazendo um 

paralelo com a Lex mercatoria. Segundo o autor, a lei e a regulamentação 

Estatal não são as únicas fontes de elaboração de regras para o 

ciberespaço, ou o que ele chama de Sociedade da Informação. Questões 

como a capacidade tecnológica e as escolhas de design e protocolos 

impõem regras fixas e invioláveis à Internet. Assim, o principal ponto do 

autor é que esse conjunto de leis e protocolos impostoss pela rede forma 

uma Lex informatica que os desenvolvedores de políticas públicas devem 

entender ao abordar o ciberespaço (REIDENBERG, 1998, p. 555). 

Na evolução da Lex informatica, Lawrence Lessig desenvolve o 

conceito de regulação pelo Código. O autor defende que a arquitetura do 

ciberespaço dita que quem detém o código da rede também detém o 

poder regulador. Assim, inexistindo uma regulação pela lei, os interesses 

econômicos dos gigantes da Internet prevaleceriam em detrimento dos 

direitos dos usuários (LESSIG, 2006, p. 130). Portanto, o objetivo de 

                                                   
1 Como se pode notar em LESSIG, 2006; JOHNSON, POST, 1996; MURRAY, 

2007, MURRAY, 2016, entre outros. 
2 Tradução livre: levar o ciberespaço a sério. 
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regular a Internet não seria modificar ou substituir os protocolos que 

regem a Internet em si, mas sim regular as tecnologias que se comunicam 

com o código. Nas palavras do próprio autor: 

When I speak about regulating the code, I'm not talking about 

changing these core TCP/IP protocols. […] In my view these 

components of the network are fixed. If you required them to 

be different, you'd break the Internet. Thus rather than 

imagining the government changing the core, the question I 

want to consider is how the government might either (1) 

complement the core with technology that adds regulability, or 

(2) regulate applications that connect to the core.3 

Em oposição à Lessig, Andrew Murray se baseia na teoria dos 

sistemas Luhmanianna para desenvolver o que conceitua como network 

communitarianism, ou comunitarianismo da rede. A teoria do autor 

sugere que os sistemas de redes criados no ciberespaço podem ser 

responsáveis pela regulação desse ambiente que eles virtualmente 

ocupam. Para Murray, os grupos que atuam no ciberespaço operam tanto 

como autores na rede quanto como sistemas sociais fechados, ou 

Luhmannianos. Assim, a regulação da Internet deve provir 

principalmente dos agentes que atuam na rede, não excluindo o Estado, 

que também é um agente importante, numa espécie de autorregulação 

moderada, com intervenção Estatal limitada (MURRAY, 2007, p. 227). 

Os autores expostos acima são apenas exemplos de como o 

Direito pode se modificar para se ajustar a esta nova sociedade em rede. 

Não há dúvidas, portanto, que os mais diversos ramos do Direito estão, 

no momento, se transformando e se reinventando para abordar e enfrentar 

as novas dinâmicas que surgiram com o ciberespaço. 

Este artigo busca oferecer uma proposta de como o Direito 

Antitruste, específica e especialmente no âmbito do Brasil, deve se portar 

nesses novos mercados. Para tanto, primeiro é necessário entender quais 

são os desafios que o ciberespaço representa para o atual paradigma do 

direito concorrencial. 

                                                   
3 LESSIG, 2006, p. 145. Tradução livre: Quando eu falo em regular o código, 

não estou falando em alterar o núcleo dos protocolos TCP/IP principais. […] No 

meu ponto de vista, esses componentes da rede são fixos. Se você exigisse que 

eles fossem diferentes, você quebraria a Internet. Assim, em vez de imaginar o 

governo mudando o núcleo, a questão que quero considerar é como o governo 

pode (1) complementar o núcleo com tecnologia que acrescente regulabilidade 

ou (2) regular aplicativos que se conectam ao núcleo. 
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2. Desafios do direito concorrencial no ciberespaço 

Como visto no tópico anterior, as diversas esferas do Direito 

necessitam se transformar para resolver os problemas do ciberespaço. 

Não poderia ser diferente para o Direito concorrencial. Herbert 

Hovenkamp afirma que determinar o papel correto do direito da 

concorrência em mercados de alta tecnologia é assustador (daunting) por 

uma série de fatores, inclusive porque as fontes de direito sobre o tema 

não fazem qualquer referência à alta tecnologia ou inovação, seja para 

regulamentá-los, ou seja para excluí-la do seu escopo (HOVEMKAMP, 

2012, p. 1.119). 

Nem que seja um argumento viável uma suposta “imunidade 

antitruste” para os mercados de alta tecnologia. Afinal, tais mercados não 

estão isentos dos mesmos problemas e situações que justificam a 

intervenção das autoridades antitrustes nos mercados tradicionais. 

Acordo entre concorrentes, aumento arbitrário dos lucros, abuso de 

posição dominante, criação de barreiras artificiais à concorrência, 

limitações à livre concorrência e à livre iniciativa podem ocorrer — e 

ocorrem — em mercados inseridos no ciberespaço da mesma forma que 

acontecem em mercados no mundo físico. 

Um dos principais desafios para o direito concorrencial no 

ciberespaço é a grande concentração de poder econômico dos gigantes da 

Internet, principalmente considerando as formas com as quais tais 

companhias obtiveram e mantém sua posição de dominância em seus 

respectivos mercados. 

De acordo com a publicação Financial Times4, sete das dez 

companhias mais valiosas por capitalização de mercado5 estão 

intrinsecamente ligadas ao ciberespaço. Cinco são estadunidenses: 

Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet — empresa-mãe do Google — e 

Facebook; enquanto as outras duas são gigantes chinesas: Alibaba e 

                                                   
4Disponível em: 

https://markets.ft.com/data/dataarchive/ajax/fetchreport?reportCode=GMKT&d

ocumentKey= 688_GMKT_170401. Último acesso em 03 de julho de 2019. O 

valor de capitalização de mercado pode igualmente ser consultado por meio da 

plataforma de pesquisa financeira YCharts. 
5 O valor de capitalização de mercado pode ser obtido multiplicando-se o valor 

de uma ação unitária de uma companhia pelo número de ações emitidas por ela.  

https://markets.ft.com/data/dataarchive/ajax/fetchreport?reportCode=GMKT&documentKey=688_GMKT_170401
https://markets.ft.com/data/dataarchive/ajax/fetchreport?reportCode=GMKT&documentKey=688_GMKT_170401
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Tencent. No mesmo sentido, a publicação Forbes6 estima que as cinco 

marcas mais valiosas do mundo pertencem exatamente às cinco gigantes 

estadunidenses citadas acima. 

Para atingir tal poder elevado, tais gigantes da Internet adotaram 

práticas consideradas atípicas para os mercados tradicionais. Uma destas 

práticas, notada pela publicação The Economist7, é a aquisição em massa 

de startups potencialmente inovadoras e disruptivas para copiar a sua 

inovação, ou para eliminar a ameaça. Como essas startups, por definição, 

ainda não tinham um produto ou serviço final lançado, nem tinham 

qualquer faixa mínima do mercado, as ferramentas tradicionais do Direito 

concorrencial não foram suficientes para coibir tal conduta 

potencialmente predatória. 

Tal problema também foi notado por Jonathan Tepper e Denise 

Hearn em The Myth of Capitalism: 

“Between Google, Amazon, Apple, Facebook, and Microsoft, 

they have collectively bought over 436 companies and startups 

in the past 10 years, and regulators have not challenged any of 

them. In 2017 alone, they spent over $31.6 billion on 

acquisitions. Most small companies now do not expect to 

succeed on their own and their only goal is the “exit” to one of 

the big tech companies before they are crushed”.8 

Aqui está posta uma das grandes contradições dos gigantes da 

Internet. Enquanto a maioria destas empresas de destacaram e se 

tornaram o que hoje são por causa de seu poder inovador e de suas 

tecnologias disruptivas; hoje, essas mesmas companhias são uma das 

principais barreiras à entrada de novos competidores inovadores e 

disruptivos, que potencialmente podem vir a ameaçar o trono dos atuais 

gigantes do ciberespaço. 

                                                   
6 Disponível em: https://www.forbes.com/powerful-brands/list/. Último acesso 

em 03 de julho de 2019. 
7 Disponível em <shorturl.at/kmyNZ> Último acesso em 03 de julho de 2019. 
8 HEARN, Denise; TEPPER, Jonathan, 2018, p. 103. Tradução livre: Entre 

Google, Amazon, Apple, Facebook e Microsoft, eles já compraram mais de 436 

empresas e startups nos últimos 10 anos, e os órgãos reguladores não 

questionaram nenhuma delas. Somente em 2017, eles gastaram mais de USD 

31,6 bilhões em aquisições. A maioria das pequenas empresas agora não espera 

ter sucesso por conta própria e seu único objetivo é a "saída" para uma das 

grandes empresas de tecnologia antes que elas sejam esmagadas. 

https://www.forbes.com/powerful-brands/list/
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Lina Khan, ao analisar o crescimento exponencial da Amazon 

no mercado de comércio eletrônico, notou uma outra prática — que pode 

ser considerada como anômala para os mercados ditos tradicionais — que 

fez com que a empresa de Jeff Bezos se tornasse o gigante que hoje é 

(KHAN, 2017). Segundo a autora, a mentalidade de "growth over profits" 

(crescimento em detrimento de lucros) permitiu que a companhia 

permanecesse anos como deficitária, sem perceber lucros, praticando 

preços abaixo do custo, e mesmo assim as suas ações e o investimento 

recebido seguiam crescendo (KHAN, 2017, pp. 712-713). 

Nas palavras da autora: 

“Despite the company’s history of thin returns, investors have 

zealously backed it: Amazon’s shares trade at over 900 times 

diluted earnings, making it the most expensive stock in the 

Standard & Poor’s 500. As one reporter marveled, “The 

company barely ekes out a profit, spends a fortune on 

expansion and free shipping and is famously opaque about its 

business operations. Yet investors. pour into the stock.”9 

Hoje, a companhia domina o e-commerce nos Estados Unidos, 

apesar de passar os seus primeiros sete anos reportando prejuízos acima 

de 2 bilhões de dólares10. Além de ser uma grande representante no 

mercado de varejo, a Amazon é uma plataforma de marketing, uma rede 

de entrega e logística, um provedor líder de serviços em nuvem e atua em 

diversos outros setores (KHAN, 2017, 713). 

Ainda assim, o Direito concorrencial estadunidense de bases na 

escola de Chicago, focado no bem-estar do consumidor única e 

exclusivamente segundo o critério do preço final, não foi suficiente para 

enfrentar essas novas condutas que permitiram que a Amazon e as demais 

gigantes da Internet dominem os diversos mercados em que atuam. 

                                                   
9 KHAN, 2017, pp. 713-714. Tradução livre: Apesar da história de retornos 

baixos da empresa, os investidores apoiaram com entusiasmo: as ações da 

Amazon são negociadas a mais de 900 vezes o lucro diluído, tornando-se a ação 

mais cara do Standard & Poor's 500. Como um repórter se maravilhou: “A 

empresa mal obtém lucro, gasta uma fortuna em expansão e frete grátis e é 

notoriamente opaca sobre suas operações comerciais. Ainda assim, investidores 

despejam dinheiro nas ações." 
10 Disponível em <http://money.cnn.com/2002/01/22/technology/amazon 

[http://perma.cc/SMF3-2UCK]>. Último acesso em 03 de julho de 2019. 

http://money.cnn.com/2002/01/22/technology/amazon
http://perma.cc/SMF3-2UCK
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Nesse cenário, é cristalina a necessidade de um novo paradigma 

para a doutrina concorrencial abordar os temas e as situações criadas pelo 

ciberespaço. Tendo a evidente falha da corrente da escola de Chicago de 

prevenir o status quo dos gigantes da Internet — seja no que tange à sua 

concentração de poder, sejam suas condutas que permitiram e mantém tal 

concentração — novas propostas são apresentadas com a ambição de 

enfrentá-las. 

Nos Estados Unidos, país onde a maior parte dessas empresas 

estão constituídas e onde a maior parte destas condutas acontecem, surgiu 

um novo modelo para a análise concorrencial dessas novas condutas que 

surgiram (ou cresceram exponencialmente) graças ao ambiente do 

ciberespaço: o Hipster Antitrust. 

Assim, faz-se necessário avaliar o cenário de surgimento de tal 

corrente doutrinária e de que forma ela propõe resolver os problemas 

postos pela nova realidade conectada. Posteriormente, verificar-se-á se o 

Hispter Antitrust pode também ser um caminho para o ordenamento 

jurídico brasileiro abordar o ciberespaço a partir da perspectiva do direito 

concorrencial. 

 

3. Hipster Antitrust 

O termo Hipster Antitrust surgiu — como algo verdadeiramente 

hipster — de uma publicação na rede social Twitter — um tweet. A 

autora Lina Khan, já citada anteriormente, havia compartilhado via 

Twitter uma entrevista do congressista Ro Khanna para a publicação The 

Atlantic11, por meio da qual o congressista critica a atuação das 

autoridades concorrenciais e pede que elas avaliem com cautela o caso da 

aquisição pela Amazon da Whole Foods. A entrevista vai ao encontro das 

teorias discutidas por Lina Khan no trabalho já citado. 

A tal tweet, o professor e ex-comissioner da autoridade 

concorrencial estadunidense (Federal Trade Comission, FTC), Joshua 

Wright, responde criticando a postura de Lina Khan e Ro Khanna e 

afirmando que seria um erro e um retorno à doutrina concorrencial dos 

anos 1960s, para os casos Vons Grocery e Brown Shoe. Nesse cenário, o 

advogado Kostya Medvedovsky cunha o termo, afirmando em tom de 

                                                   
11 Disponível em: <https://bit.ly/2rMa5YZ>. Último acesso em 03 de julho de 

2019. 
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crítica: "Antitrust hipsterism. Everything old is cool again" (Hispsterismo 

antitruste. Tudo velho é legal de novo). 

Confira-se: 

Figura 1 — Surgimento do termo Hipster Antitrust 

 

Fonte: https://twitter.com/kmedved/status/876869328934711296. Último 

acesso em 03 de julho de 2019. 

Nesse cenário, restava criado o termo Hipster Antitrust. Nos 

meses que seguiam, foram publicados artigos acadêmicos12 e organizados 

simpósios13 sobre o tema. Inclusive, o termo foi citado no Senado 

                                                   
12 Confira-se: DORSEY et al, 2018; WRIGHT et al, 2018; DALY, 2017. 
13 Disponível em: <https://bit.ly/382BeHE>. . Último acesso em 03 de julho de 

2019. 

https://twitter.com/kmedved/status/876869328934711296
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estadunidense pelo Senador Orrin Hatch14. Discute-se, inclusive, que a 

decisão da Comissão Europeia em multar o Google em 2,42 bilhões de 

euros em 2018 por abuso de posição dominante foi, em grande medida, 

motivada pelo movimento do hipster antitrust (DALY, 2018). 

O principal marco teórico para a corrente é o já citado artigo de 

Lina Khan intitulado "Amazon's Antitrust Paradox" (O paradoxo 

antitruste da Amazon). No artigo, a autora não apenas expõe as práticas 

potencialmente anticompetitivas que levaram a Amazon a dominar os 

diversos mercados no qual atua — como já demonstrado anteriormente 

—, mas também enfrenta o problema e propõe soluções. 

Para Khan, a escola de Chicago promoveu uma revolução na 

jurisprudência da Suprema Corte na matéria de Direito concorrencial 

estadunidense, removendo o foco no processo competitivo e na análise da 

estrutura de mercados, e passando a examinar, única e exclusivamente, o 

critério de preços (KHAN, 2017, pp. 717-722). Contudo, as análises do 

processo competitivo e da estruturação de mercado são relevantes seja 

porque (i) o preço não é a única ameaça ao bem-estar do consumidor; ou 

porque (ii) o Direito concorrencial promove a competição para servir 

uma diversidade de interesses, não apenas o bem-estar do consumidor 

(ibidem, 2017, pp. 737-745). 

Nesse cenário, a Amazon desenvolveu um modelo de negócios 

— intencionalmente ou não — que manejou contornar a doutrina 

antitruste da escola de Chicago, enquanto expandia o seu poder de 

mercado. Assim o fez principalmente abrindo mão dos lucros, praticando 

preço abaixo do custo, para estabelecer dominância, além de expandir 

para diversas linhas de negócios, verticalizados ou não à atividade 

principal (ibidem, 2017, pp. 746-753). Portanto, para Khan, faz-se 

necessário que a análise antitruste volte a levar em consideração os 

critérios esquecidos do processo competitivo e da estruturação os 

mercados para poder enfrentar os gigantes do ciberespaço. 

Outro trabalho de suma relevância para o movimento Hipster 

Antitrust é o artigo por Tim Wu "After consumer welfare, now what? 

The 'protection of competition' standard in practice" (WU, 2018). 

Na obra, Wu busca desenvolver os novos critérios por meio dos 

quais as autoridades antitrustes devem se basear ao julgar um caso 

concreto, uma vez que o critério de preço não é mais suficiente na 

                                                   
14 Disponível em: <https://bit.ly/2Lher14>. Último acesso em 03 de julho de 

2019. 
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realidade atual. Para o autor, as seguintes perguntas necessitam ser 

respondidas (WU, 2018, p. 11): 

1. Who is the complainant? An incumbent or a challenger? An 

entrant with at least a putatively better product, a price-cutting 

maverick, or an incumbent facing decline and possible 

displacement? 

2. Who is the alleged lawbreaker? An entrant, or a long-

standing monopolist, an incumbent who has been losing market 

share? Does the firm appear to have sufficient market power to 

actually affect the process of competition? 

3. What is the complained-of conduct? It is competition on the 

merits (i.e. a better or cheaper product) or a potentially 

illegitimate methods (sabotage, exclusionary deals, tying, 

predation, manipulation of a standards process, and so on). It is 

here that any procompetitive justification for the conduct is 

considered. 

4. Is there some evidence of distortion or suppression of the 

competitive process — anticompetitive effects, exclusion, or 

the raising of rivals’ costs — as defined by competition on the 

basis of price and quality? It is here that potential harm to 

consumer welfare might be considered, but it is ultimately 

suppression of competition that is the concern. 

5. Does the complained-of conduct or merger tend to implicate 

important noneconomic values, particularly political values? 

Might it tend to preserve a long-standing, politically influential 

oligopoly, or preserve the position of a longstanding 

monopolist insulated from competition by the power of the 

state? 

Os primeiros quatro critérios estão em linha com o proposto por 

Lina Khan, no que diz respeito ao retorno à análise de procedimentos e 

estruturas do mercado: (i) análise do reclamante/representante; (ii) 

análise do investigado/representado; (iii) análise da conduta em si; (iv) 

análise do impacto da conduta na competição. 

Importante notar, contudo, o quinto critério acima transcrito. 

Nele, o autor importa à análise antitruste variáveis não-econômicas, como 

o impacto político e social da conduta investigada. Tal posicionamento é 

uma clara inovação à análise estritamente econômica, liberal e não-

intervencionista da escola de Chicago, além de distanciar o conceito de 

consumer welfare de um exame cego do preço final ao consumidor. 
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O Hipster antitrust, portanto, é uma nova "onda" do Direito 

concorrencial que busca renovar os padrões da análise antitruste, em 

detrimento de uma análise fortemente influenciada pelo liberalismo da 

escola de Chicago. Este novo standard deixa de levar em consideração 

apenas a variante do preço final ao consumidor e visa substituí-la por 

outros critérios como o de proteção à competição, análise de estrutura do 

mercado e de bem-estar do consumidor num aspecto mais amplo (poder 

de escolha, inovação, questões político-sociais etc.). 

Para a história constitucional dos Estados Unidos, o movimento 

representa um retorno parcial à doutrina dos anos 1960 da Suprema 

Corte, bem como as ideias do Justice Louis Brandeis (por isso, o 

movimento também é chamado de neo-brandesiano), que focava mais no 

processo competitivo e na defesa à competição do que no critério de 

consumer welfare, ou preço. Essa era do antitruste, inclusive, foi a que 

cunhou a expressão "big is bad". 

 

4. A possibilidade no Direito Brasileiro: a constitucionalização do 

Direito da concorrência 

Elucidada a forma como umas das correntes estadunidenses 

tenta lidar com os desafios de regular condutas no ciberespaço, resta 

verificar se o Brasil pode aproveitar a experiência estrangeira ou que 

outra forma as autoridades concorrenciais nacionais devem abordar o 

problema do ciberespaço. 

A resposta imediata é negativa. Importar uma doutrina 

estrangeira às cegas não só representa traços de colonialidade — ou um 

exemplo do que o dramaturgo Nelson Rodrigues veio a chamar de 

“complexo de vira-latas”15 —, como também é uma ameaça à própria 

integridade e soberania do ordenamento jurídico nacional. Explica-se. 

O Hipster Antitrust se baseia, em grande parte, a um retorno à 

jurisprudência e à doutrina concorrencial no país pré-escola de Chicago, 

por volta dos anos 1960. O Brasil, por outro lado, não tem esta tradição, 

nem mesmo se baseia no sistema do common law. O mais importante, 

contudo, é que qualquer mudança de corrente na doutrina concorrencial 

brasileira deve respeitar os limites da lei nacional — especialmente a Lei 

                                                   
15 RODRIGUES, 1993, pp. 51-52. 
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n. 12.529/2012 — como também os parâmetros e princípios da 

constituição. 

Porém, ainda resta responder à pergunta de como as autoridades 

brasileiras poderiam enfrentar os novos problemas concorrenciais que 

surgiram e cresceram em uma economia baseada no ciberespaço. Como 

visto anteriormente, a corrente do Hipster Antitrust pretende abordar esta 

questão com quatro principais objetivos: (i) crítica e superação da escola 

de Chicago; (ii) volta à análise do processo competitivo; (iii) volta à 

análise da estrutura dos mercados; e (iv) consideração do bem-estar do 

consumidor para aspectos sociais que vão além do preço final. 

A bem da verdade, a escola de Chicago, apesar da vasta 

influência, não chegou a dominar o debate concorrencial no país. Nem a 

já extinta Lei n. 8.884/1994, nem a atual 12.529/2012, postulam a 

questão do consumer welfare, ou o preço final ao consumidor, como o 

fator determinante das regras concorrenciais. Até porque, no Brasil, o 

direito do consumidor é uma matéria independente, com o seu próprio 

marco legal, o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), 

suas próprias instituições, e que inclusive antecede a transformação do 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica em autarquia (Lei n. 

8.884/1994). 

Nesse cenário, desde a Lei n. 8.884/1994, até a atual Lei 

12.529/2012, os critérios da análise concorrencial no Brasil sempre foram 

voltados às questões pertinentes à proteção da concorrência, como 

princípio abstrato. Vejamos os critérios estabelecidos em ambas as leis 

(art. 20 da revogada, e art. 36 da vigente): (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. Em todos esses critérios, percebe-se a lei valorizando a 

concorrência, sem colocar a questão do bem-estar do consumidor como 

um ponto central. 

A Resolução nº 20, de 9 de junho de 1999, cujos anexos até hoje 

regem as análises concorrenciais realizadas pelo Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica, estabelece os critérios básicos para 

a investigação de práticas restritivas à concorrência. Os passos principais 

regidos pela resolução podem ser resumidos como: (i) identificar a 

conduta e seus potenciais efeitos; (ii) identificar possíveis ganhos de 

eficiência; e (iii) ponderar os dois pontos anteriores. Mais uma vez, foca-
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se no impacto que a conduta tem sobre o mercado e sobre a concorrência, 

não sobre o consumidor. 

Em resumo, a proteção do consumer welfare nunca foi um 

objetivo principal do direito concorrencial brasileiro — apesar de poder 

ser considerado como aspecto subsidiário —, como ele representa na 

doutrina chicaguista nos Estados Unidos. No mesmo sentido, a legislação 

antitruste brasileira sempre buscou a proteção da concorrência em si, 

segundo critérios de uma análise do(s) mercado(s) afetado(s). Mais um 

motivo, portanto, sobre a desnecessidade de importação às cegas do 

Hipster Antitrust ao Brasil. 

Como visto, dos quatro principais objetivos do Hipster Antitrust 

para enfrentar os mercados do ciberespaço, três já estão superados ou 

sequer fazem sentido no ordenamento brasileiro. Resta, portanto, o quarto 

ponto: consideração do bem-estar do consumidor para aspectos sociais 

que vão além do preço final. Conforme já dito anteriormente, como no 

Brasil há uma matéria independente com instituições próprias para a 

defesa do consumidor, este tópico sempre foi subsidiário nas discussões 

concorrenciais nacionais. 

Porém, a perspectiva do consumidor — além da mera análise do 

preço — é questão fundamental para a investigação antitruste em 

mercados do ciberespaço. Para tanto, a Constituição Federal nos traz as 

bases necessárias para a abordagem deste tópico. Conforme positivado no 

texto constitucional, a ordem econômica está intrinsicamente ligada à 

justiça social, à livre concorrência, à defesa do consumidor, e ao 

tratamento favorecido para as empresas nacionais de pequeno porte. 

Confira-se (BRASIL, 1988, grifou-se): 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do 

trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a 

todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 

observados os seguintes princípios: 

I - soberania nacional; 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

IV - livre concorrência; 

V - defesa do consumidor; 
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VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 

diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 

serviços e de seus processos de elaboração e prestação; 

VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII - busca do pleno emprego; 

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 

constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 

administração no País. 

Nesse cenário, a constitucionalização do direito concorrencial 

parece o caminho óbvio para que esta esfera do direito enfrente 

efetivamente os desafios dos novos mercados constituídos sobre as regras 

do código e do ciberespaço, sem recair na saída simplista e liberal da 

escola de Chicago. 

Não são novas as ondas de constitucionalização das diversas 

subáreas do Direito. Gustavo Binenbojm encabeça o movimento de 

constitucionalização do Direito Administrativo16, enquanto diversos 

autores como Gustavo Tepedino, Maria Cecília Bodin de Moraes e Bruno 

Lewicki já escrevem sobre o Direito civil-constitucional desde a redação 

do Código Civil de 200217.  

Para o direito concorrencial, o debate tampouco é novo. Ele 

surge com um artigo do ex-conselheiro do CADE, Luis Fernando 

Schuartz, intitulado “A desconstitucionalização do Direito de defesa à 

concorrência”. No referido trabalho, o autor louva o fato de que, até o 

momento de elaboração do artigo, o direito de defesa da concorrência 

permaneceu “impermeável” aos princípios sociais expressos na 

constituição, mantendo uma suposta neutralidade se limitando à análise 

econômica-liberal das condutas investigadas. O autor, portanto, valoriza a 

“desconstitucionalização metodológica” do direito da defesa da 

concorrência aos argumentos substantivos da Constituição Federal, 

apesar das explícitas referências à livre concorrência no texto 

constitucional (SCHUARTZ, 2008). 

Em resposta ao artigo de Schuartz, a professora e agora também 

ex-conselheira do CADE, Ana Frazão, publica a pesquisa “A necessária 

constitucionalização do Direito da Concorrência”. Segundo a autora, a 

constitucionalização do sistema antitruste se faz necessária dada as 

                                                   
16 BINENBOJM, 2013. 
17 TEPEDINO et al, 2003. 
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limitações das abordagens exclusivamente econômicas e 

consequencialistas, que estão longe de serem neutras, possuindo os seus 

próprios vieses (FRAZÃO, 2014, pp. 139-158). 

Como já visto anteriormente, as análises puramente econômicas 

falharam no tratamento das condutas dos gigantes da Internet no 

ciberespaço. Apesar dessa discussão ser um pouco posterior ao texto da 

Ana Frazão, o fato só prova aquilo que a autora já argumentava em 2014: 

a abordagem puramente econômica possui limitações. 

Frazão argumenta também que o direito da concorrência não é 

mero mecanismo de defesa de mercados, “mas também instrumento de 

preservação da sociedade e das próprias instituições democráticas” 

(FRAZÃO, 2014, p. 145), exercendo papel essencial na preservação da 

democracia e na proteção de princípios constitucionais. Além disso, a 

Constituição é a lei maior e deve permear não apenas todo o diálogo 

jurídico, como também possui um papel central no controle do poder 

econômico. 

Nas palavras da autora, seu trabalho 

“apontou pelo menos algumas das principais consequências do 

processos de constitucionalização do direito da concorrência: 

(i) o reconhecimento da instrumentalidade do art. 173, §4º, da 

Constituição; (ii) a necessidade de que o controle do poder 

econômico seja examinado e compreendido a partir da ordem 

econômica constitucional, inclusive no que diz respeito à 

finalidade desta de assegurar a todos uma vida digna de acordo 

com os ditames da justiça social (art. 170, caput) e em 

conformidade com os demais princípios listados nos incisos do 

art. 170; (iii) a conclusão de que a simples circunstância de o 

exercício do poder econômico adequar-se à determinada 

política econômica ou ser gerador de eficiências econômicas 

não faz com que esteja em conformidade com a ordem 

econômica constitucional e (iv) a necessidade de uma maior 

abertura do direito da concorrência, tanto no que diz respeito 

aos seus propósitos, quanto no que diz respeito às suas 

metodologias.”18 

Portanto, a constitucionalização do Direito de defesa da 

concorrência traz à matéria uma riqueza mais profunda e diversa, abrindo 

caminhos antes impossíveis para o Direito antitruste, apesar de trazer 

igualmente mais complexidade para suas análises. Não se fala aqui em 

                                                   
18 FRAZÃO, 2014, p. 156. 
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abandonar a abordagem econômica, mas sim complementá-la com uma 

análise substantiva constitucional. Um direito mais complexo se faz 

necessário para tratar de uma sociedade cada vez mais mutante e 

igualmente complexa: a do ciberespaço. 

A constitucionalização do Direito concorrencial — 

concomitante com os já estabelecidos parâmetros legais que buscam a 

proteção da concorrência e dos mercados como princípios em si — é um 

caminho possível para a matéria se modernizar e estar pronta para 

enfrentar os novos desafios postos pelo ciberespaço. 

 

5. Conclusão 

Esta pesquisa buscou demonstrar os desafios que o ciberespaço 

impõe ao direito e, mais especificamente, ao Direito de defesa da 

concorrência. Alta concentração do poder econômico e condutas 

anteriormente consideradas atípicas ou irracionais — porém que hoje 

ganham o apoio do mercado financeiro que cada vez mais aposta e 

investe nestes tipos de negócios — são apenas alguns dos desafios que o 

Direito antitruste precisa enfrentar neste novo modelo de sociedade em 

rede. 

Nos Estados Unidos da América, onde a maior parte dos 

gigantes da Internet estão constituídos e onde a maioria das condutas 

potencialmente lesivas ocorrem, nasceu o movimento do Hipster 

Antitrust. Essa proposta de novo paradigma para o Direito concorrencial 

busca superar os limites da análise antitrust baseada nos pressupostos da 

Escola de Chicago, que já comprovadamente falharam no ambiente do 

ciberespaço, seja para impedir a concentração de poder, seja para coibir 

condutas anticompetitivas. 

O Hipster Antitrust propõe um retorno adaptado à 

jurisprudência concorrencial da Suprema Corte pré-Chicago, onde há 

uma grande ênfase nos processos competitivos e na estrutura dos 

mercados. O movimento também buscar abandonar a abordagem 

simplista de que o consumer welfare proposto pelo Sherman Act se 

limitaria ao preço final oferecido ao consumidor. 

Por mais que seja inviável uma importação cega da doutrina 

Hipster Antitrust ao ordenamento jurídico brasileiro — pois seria apenas 

uma cópia melancólica de ordenamentos alienígenas sem se verificar o 

ambiente e os pressupostos internos —, a constitucionalização do Direito 
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concorrencial no Brasil consegue enfrentar e resolver os mesmos 

problemas que o Hipster Antitrust se propõe nos EUA. 

A constitucionalização do Direito concorrencial traz à matéria 

uma nova ferramenta de análise que valoriza os princípios fundadores do 

sistema jurídico brasileiro: a justiça social, a proteção do consumidor, a 

coibição do abuso do poder econômico, entre tantos outros. 

Portanto, a constitucionalização do Direito da concorrência seria 

uma possível e efetiva resposta do ordenamento jurídico brasileiro para 

abordar os novos desafios e questões trazidos por uma economia e 

sociedade movidas por mercados constituídos no ciberespaço. 
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8. O INTERESSE PÚBLICO NO CONTROLE DE 

CONCENTRAÇÕES ECONÔMICAS: HISTÓRICO, 

PERSPECTIVAS DE DIREITO COMPARADO E A 

EXPERIÊNCIA DO CADE 

8. PUBLIC INTEREST IN MERGER CONTROL: BACKGROUND, 

PERSPECTIVES ON COMPARATIVE LAW AND THE BRAZILIAN 

EXPERIENCE 

Roberto de Castro Pimenta 

 

Resumo: Não raro, concentrações de mercado geram repercussões não 

apenas econômicas, mas também políticas e sociais. Valores como a 

proteção à indústria nacional, políticas industriais, redução de 

desigualdades, manutenção do nível de empregos ou proteção à 

pluralidade de setores estratégicos (como mídia, saúde, ensino, segurança 

pública) estão previstos em diversas legislações concorrenciais. O 

desafio, comum a autoridades antitruste ao redor do mundo, consiste em 

como ponderar critérios de interesse público com critérios estritamente 

concorrenciais, visto que eles não necessariamente apontam para a 

mesma direção. O presente artigo contextualiza, preliminarmente, o 

intenso debate acadêmico a respeito dos objetivos e valores tutelados 

pelo antitruste, com vistas a delimitar o conceito das chamadas “cláusulas 

de interesse público”. Em seguida, é avaliado como as cláusulas de 

interesse público podem ser veiculadas na legislação, do ponto de vista 

material e procedimental, bem como o tratamento que lhes vem sendo 

conferido em diferentes jurisdições (África do Sul, União Europeia, 

Espanha, Alemanha, Reino Unido, Noruega e Estados Unidos).  Ao final, 

o artigo constata uma ampla gama de possíveis modelos institucionais 

para abordagem do tema, bem como uma gradual consolidação, no 

âmbito brasileiro, da utilização de critérios essencialmente concorrenciais 

pelo CADE – o que pode ser ilustrado pela análise de casos como 

Brahma/Antarctica (2000), Sadia/Perdigão (2011), HSBC/Bradesco 

(2016) e Kroton/Estácio (2017). 

Palavras-Chave: Controle de Concentrações. Objetivos e Valores do 

Antitruste. Cláusulas de Interesse Público. OCDE. Experiência 
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Internacional. África do Sul. União Europeia. Espanha. Alemanha. Reino 

Unido. Noruega. Estados Unidos. Experiência Brasileira. CADE. 

Abstract: Occasionally, merger control leads to not only economic but 

also social and political consequences. Values such as protection of the 

national industry, industrial policies, reduction of inequalities, 

maintenance of jobs or protection of plurality of strategic sectors (such as 

media, health, education, public security) are expressly listed in several 

antitrust legislations. The challenge among different jurisdictions is to 

consider the standards of public interest combined with strictly 

competitive standards, since they don’t necessarily point to the same 

direction. This Note contextualizes, preliminarly, the intensive academic 

debate regarding the objectives aimed and values protected by antitrust, 

in order to define the so-called “public interest clauses”. Furtherly, the 

Note examines how public interest clauses can be established by 

legislation, as well as the treatment given in different jurisdictions (South 

Africa, European Union, Spain, Germany, United Kingdom, Norway and 

United States). By the end, this Note maps out a wide range of possible 

institutional models, as well as a gradual consolidation, in Brazil, of 

CADE’s essentially economic and competition based methodology - 

illustrated by cases such as Brahma/Antarctica (2000), Sadia/Perdigão 

(2011), HSBC/Bradesco (2016) and Kroton/Estácio (2017). 

Key-words: Mergers. Merger Control. Structural Analisys. Antitrust 

Values and Objectives. Public interest clauses. OECD. South Africa. 

European Union. Spain. Germany. United Kingdom. Norway. United 

States. International experience. Brazil. CADE. Brazilian Experience. 

 

1. Introdução 

Imagine-se um caso em que os maiores veículos dos meios de 

comunicação de um país resolvam se fundir, criando agente com poder 

de mercado excessivo e incontestável na mídia nacional. Nesse cenário, 

deve a autoridade antitruste se atentar aos possíveis efeitos políticos e 

sociais da operação, como o seu impacto ao ambiente democrático e à 

pluralidade na circulação de informações, ou cabe a ela ater-se a aspectos 

estritamente concorrenciais, reservando a análise destes efeitos da 

operação a outras esferas? 

Agora vislumbre-se uma operação em que várias empresas do 

setor de distribuição de energia elétrica de determinado país são 

adquiridas por um único grupo econômico, de investidores estrangeiros, 
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gerando um monopólio antes inexistente no setor. Mesmo que o ato 

resulte em tarifas mais baratas aos consumidores, deve o órgão antitruste, 

nessa situação, levar em consideração outros valores de interesse público, 

que não apenas aqueles relacionados a critérios econômicos e 

concorrenciais? 

Por fim, visualize-se um cenário em que dois grandes grupos 

resolvem se associar para a produção de determinado bem, gerando 

economias de escala que resultarão em produtos mais baratos e acessíveis 

ao consumidor final. Contudo, tal operação inviabilizaria a competição e 

o sustento de milhares de pequenos produtores, localizados em região 

mais pobre do país. Poderia o direito da concorrência ser indiferente a 

essa circunstância? 

As mesmas perguntas podem surgir para operações relacionadas 

a setores como o de educação, saúde pública, segurança pública, ou a 

outros estratégicos aos interesses nacionais, como de importantes 

produtos de exportação, de aviação civil, mineração, o setor financeiro, 

dentre tantos outros.  

A resposta a essas questões não é trivial e levanta, de plano, 

inúmeras reflexões. Afinal, o que seriam, exatamente, critérios 

estritamente concorrenciais? Como harmonizar critérios estritamente 

econômicos com critérios não econômicos? Ao adotar uma análise mais 

ampla, e não meramente concorrencial, estaria a agência antitruste 

extrapolando sua esfera de competência?  

De um ponto de vista pragmático: até que ponto é, de fato, útil 

ao antitruste considerar outros valores que não aqueles meramente 

econômicos? Eventuais situações problemáticas não poderiam ser 

contornáveis por meio de uma análise estritamente concorrencial? 

Tal debate necessariamente perpassa pela natureza da atividade 

exercida pela entidade antitruste, os valores tutelados pelo direito da 

concorrência e os objetivos aos quais ele se propõe a alcançar.  É, 

portanto, a partir dessa problematização que o presente artigo pretende 

discorrer a respeito da aplicação das chamadas “cláusulas de interesse 

público”. 

 

1.1. A natureza do controle de estruturas e o conceito de “cláusulas 

de interesse público” 
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Como se sabe, a atuação das autoridades concorrenciais ocorre 

não apenas por meio do controle de condutas (o qual se dá, via de regra, 

de maneira repressiva), mas também por meio do controle de estruturas, 

dedicado à análise de operações de concentração que possam gerar riscos 

para a garantia de mercados competitivos e eficientes. 1 

O controle de estruturas pode ser entendido como uma atividade 

de cunho preventivo, no qual a atuação da autoridade concorrencial se 

justifica para evitar a concretização de uma estrutura concentrada de 

mercado potencialmente apta a gerar prejuízos para a sociedade e, em 

última instância, para os consumidores. 2 

Isso porque, em termos teóricos, toda concentração pode 

representar um risco para a competição, tendo em vista que ela acarreta a 

redução do número de agentes de mercado ou a diminuição da 

competição entre os existentes. Todavia, do ponto de vista empresarial, a 

operação pode ser justificável pelos mais diversos aspectos econômicos. 3  

Algumas concentrações representam, inclusive, um fenômeno 

natural do processo competitivo, no qual agentes ineficientes seriam 

absorvidos por agentes mais eficientes. Aqui, vale lembrar que a livre 

iniciativa é um princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro, 

recentemente reforçada pela Lei 13.874/19, que define a intervenção do 

Estado sobre o exercício de atividades econômicas como subsidiária e 

excepcional. 4 

Como dito, os efeitos de um ato de concentração muitas vezes 

extrapolam seus respectivos mercados e afetam interesses de agentes não 

                                                   
1 Nesse sentido leciona SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as 

estruturas, 2002, na introdução da obra. 
2 FRAZÃO, Ana de Oliveira. Direito da Concorrência: Pressupostos e 

Perspectivas. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. v. 1, p. 110. 
3 Como a criação de sinergias econômicas entre as empresas envolvidas, a 

geração de economias de escala, evitar a declaração de falência de determinada 

empresa, permitir um maior investimento em pesquisa e tecnologia, dentre 

outras hipóteses. A respeito do papel das interações entre competidores como 

uma das forças determinantes da competitividade do mercado, menciona-se o 

conceituado trabalho de PORTER, M. (1979). How competitive forces shape 

strategy. Harvard Business Review, March Issues. Disponível em 

https://hbr.org/1979/03/how-competitive-forces-shape-strategy, acesso em 

15/07/2019 
4 Art. 2º, inciso III da Lei 12.387/19. 
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envolvidos com a operação. Isso ocorre quando estão presentes agentes 

que atuam em setores socialmente relevantes ou mesmo, para dar um 

exemplo recente, nas operações que envolvem grandes empresas de 

tecnologia, como Google e Facebook. Nesses casos, além dos agentes 

econômicos e dos preços dos bens e serviços ofertados, a operação 

impacta também outros valores tutelados pelo Estado.  

Daí decorre a constatação da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (“OCDE”) de que o “controle de 

concentrações costuma possuir consequências políticas e econômicas, o 

que torna essas considerações [sobre valores de interesse público] 

bastante usuais”. 5 

No ano de 2016, a OCDE realizou rodada de discussão para 

tratar especificamente sobre as chamadas “cláusulas de interesse 

público”, tendo assim sido consideradas todas as cláusulas legais que 

preveem outros valores, que não estritamente concorrenciais, na 

análise de um ato de concentração. 6 Sem adentrar no mérito da 

precisão dessa terminologia, será essa, portanto, a definição adotada para 

fins do presente artigo. 7 

Na ocasião da rodada, constatou-se que praticamente todas as 

jurisdições encontram as mesmas dificuldades em ponderar critérios de 

interesse público com critérios estritamente concorrenciais e econômicos, 

uma vez que eles não necessariamente apontam para a mesma direção na 

análise de uma operação. 

Afinal, a preponderância do interesse público pode, em alguns 

casos, permitir uma fusão que gere efeitos anticompetitivos, ou bloquear 

uma concentração que não teria efeitos negativos sobre a competição. 

O presente artigo se propõe, preliminarmente, a contextualizar 

as discussões doutrinárias a respeito do tema para, em seguida, verificar 

as formas, legais e institucionais, de inclusão de valores de interesse 

                                                   
5 OCDE. Public Interest Considerations In Merger Control - Background Note 

by the Secretariat -- OECD Working Party No. 3 on Co-operation and 

Enforcement on 14-15 June 2016 p. 11. Disponível em <shorturl.at/muAHR> 

Acesso em 03/07/2019. 
6 OCDE, Op. Cit, p. 6. 
7 Não seria incorreto afirmar que todo o controle de estruturas já é moldado com 

vistas ao atendimento de um interesse público geral (manutenção da higidez dos 

mercados). Todavia, o presente artigo adotará, propositalmente, essa definição 

mais específica de “cláusulas de interesse público”, por questão metodológica. 
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público na análise de concentrações. Para isso, será realizado um breve 

estudo de direito comparado, por meio do levantamento do tratamento 

que o tema vem recebendo em outras jurisdições e como ele vem sendo 

abordado no Brasil. Ao final, serão analisados casos representativos 

julgados pelo CADE. 

Ao cabo, espera-se fornecer respostas às seguintes perguntas: 

quais outros valores de interesse público (que não estritamente 

concorrenciais) costumam ser previstos nas legislações antitruste? Quais 

as formas de incluí-los no procedimento de análise de atos de 

concentração? Quais os modelos institucionais adotados entre os diversos 

países? E em que direção aponta a experiência do CADE a respeito do 

tema? 

 

2. O interesse público como ferramenta para alcançar objetivos e 

valores para além de econômicos. Aspectos doutrinários. 

A OCDE define “cláusulas de interesse público” como todas 

aquelas cláusulas legais que prevejam, na análise de concentrações, a 

utilização de valores, a princípio, alheios ao direito antitruste. 8 Por se 

tratar de um conceito por exclusão, é importante perquirir quais são 

aqueles valores reconhecidamente próprios do antitruste, ou seja, que 

constituem seu “núcleo duro”. 

Contudo, tal tarefa é, certamente, uma das matérias mais 

abordadas e mais polêmicas da literatura antitruste. Não raro, é possível 

encontrar estudiosos (juristas e economistas) se debruçando sobre as 

teorias econômicas e sociais que fundamentam o antitruste, ou obras 

analisando a história e as razões de sua criação (o que geralmente 

remonta à edição do Sherman Act, nos Estados Unidos, em 1890). 9  

Muito já se discutiu sobre quais seriam os objetivos centrais do 

controle de estruturas antitruste. Deve ele perseguir uma estrutura de 

mercado eficiente a todo custo, mesmo que isso importe na concentração 

excessiva de poder em um único player? Ou deve buscar uma estrutura 

de mercado com o maior número de competidores possível? O critério 

                                                   
8 OCDE, 2016, p. 6. 
9 KAHN, Lina M., Amazon's Antitrust Paradox, 126 Yale L.J. (2016). 

Disponível em https://digitalcommons.law.yale.edu/ylj/vol126/iss3/3. 
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democrático da liberdade de empreender, no sentido de possibilitar o 

mais amplo acesso ao mercado por novos players (em uma verdadeira 

concepção “madisoniana”10), deve ser seu mote central? Ou o preço ao 

consumidor deve ser o “padrão ouro” da análise de eficiência de um 

mercado? Ainda, poderia o antitruste ser utilizado para a consecução de 

outras políticas públicas?  

Essa discussão não se resume ao campo teórico e têm impacto 

direto nas premissas e na metodologia a ser utilizada pela autoridade 

concorrencial, podendo levar a resultados diametralmente opostos no 

exame de um ato de concentração. Ela constitui, de certa maneira, a 

“lente” pela qual a autoridade analisa e interpreta as operações entre 

agentes econômicos. Não por acaso, Robert H. Bork, ao discorrer sobre o 

tema, reconheceu que “definir os valores do antitruste é tão primordial 

que todo o restante decorre da resposta que damos a essa pergunta”.  11 

a. Estruturalismo x Escola de Chicago 

Kahn contextualiza aquela que seria a grande divergência que 

permeou o debate antitruste no século XX, entre a visão estruturalista 

(“Brandei’s Movement” ou, ainda para alguns, “Escola de Harvard”) e a 

visão da “Escola de Chicago”. 12 

                                                   
10 A concepção madisoniana, inspirada nas lições de James Madison Jr., 

consiste, essencialmente, na distribuição democrática de poder e de 

oportunidades na economia política. Nesse sentido a menção em: KAHN, Lina. 

The New Brandeis Movement: America’s Antimonopoly Debate, Journal of 

European Competition Law & Practice, Volume 9, Issue 3, March 2018, Pages 

131–132, disponível em: < https://bit.ly/2DNhFFj>. 
11 BORK, Robert H., The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself 50 

(1978), apud in STUCKE, Maurice E., Reconsidering Antitrust's Goals (August 

3, 2011). Boston College Law Review, Vol. 53, p. 551, 2012; University of 

Tennessee Legal Studies Research Paper No. 163. P. 558. Disponível 

em ssrn.com/abstract=1904686. Acesso em 21.08.2019. 
12 Louis Brandeis foi membro da Suprema Corte Americana de 1916 a 1939 e 

responsável por importantes julgados e marcos da cultura antitruste norte 

americana da primeira metade do século XX. KAHN, 2016, op. Cit., KAHN, 

Lina. 2018, op. cit, e WU, Tim. The Curse of Bigness. Columbia Global 

Reports, 2018. P. 135-139. Por uma questão metodológica, não será feita 

referência à concepção “S-C-P” (Structure-Conduct-Performance), do campo 

econômico da organização industrial, cujo modelo teria inspirado a concepção 

da Escola de Harvard por algumas décadas. 
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Segundo a autora, até a década de 60 teria prevalecido uma 

visão estruturalista do antitruste nos Estados Unidos (EUA), que 

enxergava, nas estruturas dos mercados, um dos fatores mais relevantes 

para a dinâmica competitiva. Sob essa ótica, estruturas concentradas de 

mercado deveriam ser evitadas, uma vez que tendem a propiciar condutas 

anticoncorrenciais, ao passo que a diversidade de agentes seria, 

essencialmente, uma forma eficaz de se promover o processo competitivo 

e a própria eficiência do mercado. 

Em oposição a essa visão, nas décadas de 70 e 80 ganhou 

proeminência a perspectiva defendida pela hoje conhecida como “Escola 

de Chicago”, cujas premissas, fortemente calcadas em conceitos 

econômicos, na crença da autorregulação dos mercados e na busca da 

eficiência, revolucionaram os objetivos e as formas de análise 

anteriormente adotadas.  

Em termos gerais, e de maneira sucinta, as teorias de Chicago, 

sob o pretexto de adotarem critérios supostamente mais objetivos e 

mensuráveis de análise, deslocaram a atenção do antitruste das estruturas 

dos mercados para as eficiências das operações de concentração, com 

enfoque nos custos de produção e nos preços ofertados aos consumidores.  

Tal mudança de paradigma, sustentam autores como Kahn e 

Stucke, teria não apenas contribuído, mas sido determinante para a 

aprovação de grandes fusões entre empresas e conglomerados à época, 

por premissas de eficiência amparadas, especialmente, na análise de 

custos e preços ofertados ao consumidor. 13 

b. Introdução de outros valores ao antitruste e tentativa de superação 

da dicotomia 

Para além da divergência entre Estruturalistas x Chicago - a 

qual, segundo Frazão, pode dar margem a posturas maniqueístas, que 

ignoram ou supervalorizam o papel das estruturas nas análises 

concorrenciais (ou que, segundo Wu, pode retirar o enfoque do processo 

competitivo)14 -, algumas legislações antitrustes apresentam outros 

                                                   
13 KAHN, 2016, op. Cit., e STUCKE, Maurice E., 2012. 
14 FRAZÃO, Ana de Oliveira. 2017, p. 111 e WU, Tim. The Curse of Bigness. 

Columbia Global Reports, 2018. P. 135-139. O referido autor (Wu), que se 

intitula como adepto do movimento “NeoBrandeisian”, não define, contudo, 

seus critérios para análise do processo competitivo, e parece se aproximar muito 

da tese estruturalista. 
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valores que não se referem, diretamente, ao processo competitivo ou à 

busca por eficiência dos mercados.  

É o exemplo de legislações que preveem a necessidade de 

observância a valores como o “combate à desigualdade”, “impacto da 

operação nos empregos”, o “fortalecimento da indústria nacional”, ou 

mesmo o auxílio a outras políticas públicas do Estado. 

Nas últimas décadas, a visão de que o antitruste não seria um 

“fim em si mesmo”, mas um instrumento para a consecução de valores 

socialmente e legalmente relevantes, vem sendo sustentada por diversos 

autores e ganhado espaço no contexto “Pós-Chicago”. Ao se contrapor ao 

viés “economicista” de Chicago, essa corrente constata que as análises 

empreendidas por aquela escola eram marcadas por um alto grau de 

subjetivismo, bem como pela adoção de premissas muitas vezes 

questionáveis. 15 

Segundo Fox, a escola de Chicago apresentaria, inclusive, uma 

grande contradição, uma vez que, ao permitir a criação e a não 

interferência em grandes empresas, sob o fundamento da eficiência, 

poderia estar, na verdade, minando a própria eficiência desses mercados. 

Isso seria o resultado das problemáticas premissas adotadas por Chicago, 

com grande foco na eficiência alocativa e estática, e nos efeitos de curto 

prazo, não de médio e longo prazo. Ao cabo, essa análise antitruste, com 

enfoque excessivo na eficiência e nos preços, poderia estar contribuindo 

paradoxalmente para a ineficiência dos mercados. 16 

De maneira ainda mais assertiva, Stucke atribui diretamente à 

Escola de Chicago o declínio do direito antitruste nas últimas décadas. 

Segundo o autor, o abandono de valores políticos, morais e sociais pelas 

autoridades americanas levou à aceitação de concentrações em setores 

estratégicos, com parcos ganhos de objetividade nas análises, ao passo 

                                                   
15 A respeito do questionamento aos pressupostos dos modelos econômicos mais 

tradicionais, menciona-se a relevante contribuição da economia 

comportamental, como nas obras KAHNEMAN, Daniel. Rápido e Devagar. 

Duas formas de pensar. São Paulo: Objetiva, 2011 e THALER, Richard, 

Misbehaving, WW Norton and Company, 2015. 
16 FOX, Eleanor M., The Efficiency Paradox. How the chicago school overshot 

the mark: the effect of conservative economic analysis on U.S. Antitrust, R. 

Pitofsky, ed., Oxford, p. 77, 2008; NYU Law and Economics Research Paper 

No. 09-26. Disponível em https://ssrn.com/abstract=1431558. Acesso em julho 

de 2019. 
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que o “objetivismo” propugnado por Chicago jamais afastou as 

autoridades antitruste da ingerência de políticos ou grupos de interesse. O 

antitruste teria, assim, se afastado de questões sociais e políticas 

relevantes, com mínimos ganhos. 17 

É verdade que ainda existem relevantes vozes em sentido 

contrário, que reafirmam a necessidade da autonomia do direito da 

concorrência e entendem que a inclusão de outros valores na análise 

concorrencial pode prejudicar a construção de uma política coerente e 

sistemática. Em outras palavras, a inclusão de outros valores daria 

margem a análises casuísticas, não pautadas por parâmetros objetivos ou 

bem delimitados, mas sim para a consecução de políticas públicas 

momentâneas (o que deveria ser reservado a outras esferas, que não o 

antitruste). 

Ao fim e ao cabo, como sustentam Davies e Thiemann, a 

inclusão de outros valores acabaria por prejudicar o interesse público, vez 

que uma sólida política de concorrência pode ajudar, por si só, a alcançar 

objetivos de desenvolvimento sustentável, como a redução da pobreza 

(por exemplo, baixando preços e aumentando a escolha do consumidor) e 

o crescimento econômico. 18 Também reticente, Hovenkamp alerta que, 

talvez, a superação do critério da eficiência no antitruste simplesmente 

não encontrou ainda alternativas mais seguras. 19 

c. Objetivos centrais do antitruste 

Na mencionada rodada de discussões da OCDE, em 2016, 

especialistas buscaram a definição daquele que seria o “núcleo” do 

antitruste - ou seja, quais seriam os elementos e valores essenciais a 

qualquer política antitruste, que representam uma convergência entre as 

diferentes correntes e jurisdições.  

                                                   
17 STUCKE, Op. Cit. 
18 DAVIES, J. and THIEMANN, A. (2015), ‘Competition Law and Policy: 

Drivers of Economic Growth and Development,’ OECD Coherence for 

Development, disponível em https://community.oecd.org/docs/DOC-79517. 

Acesso em 05/07/2019. 
19 HOVENKAMP, H. J. The reckoning of post-Chicago antitruste. 

Northampton: Edward Elgar Publishing, 2002, p. 3-4, apud in FRAZÃO, op. 

Cit. p., 50. 
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Na oportunidade, embora não tenha sido possível alcançar um 

consenso, a maioria dos presentes apontaram como núcleo conceitos 

como a busca “pela eficiência dos mercados, como um meio para 

geração de bem-estar”, pela “eficiência do processo competitivo” ou da 

mera “eficiência alocativa”. 20 

Embora correto, tal núcleo revela-se genérico e inócuo, uma vez 

que é difícil imaginar alguém que iria se contrapor a conceitos como 

“eficiência”, “bem-estar” e “competição”. Não por outra razão, Maurice 

Stucke, ao analisar a questão, afirma que a busca por conceitos genéricos 

como “processo competitivo”, “eficiência dos mercados” ou “promoção 

do bem-estar” nunca foi apta a unificar a política antitruste e tem pouca 

serventia, afinal, simplesmente transfere o debate do objetivo do 

antitruste para a definição destes conceitos indeterminados. 

Para Stucke e Fox, o conceito de eficiência, pelo seu próprio 

significado, depende diretamente da finalidade almejada (afinal, eficiente 

é aquilo que é apto a atingir determinado objetivo). Por ser um termo 

amplo, abrange diversas interpretações possíveis (eficiência estática? 

eficiência dinâmica? eficiência alocativa? O cálculo da eficiência deve 

abranger efeitos a todos os agentes, como consumidores, produtores, 

investidores, trabalhadores?). Ademais, mesmo com seu conceito 

definido, as eficiências são sempre de difícil mensuração, em especial 

aquelas de médio e longo prazo. 21 

Tampouco o conceito do “bem-estar” é bem delineado. Existe 

relevante controvérsia se essa busca deve se dar pelo bem-estar total ou 

pelo bem-estar dos consumidores 22 e, em pesquisa realizada pela ICN 

(“International Competional Network”), apenas 07, de 57 autoridades, 

concordaram com o conceito fornecido pela entidade. 23  

                                                   
20 OCDE, 2016, p. 4. 
21 FOX, Eleanor M., 2008, Op. Cit,  e STUCKE, op. Cit.  
22 BLAIR, R. D and SOKOL, D. D. (2013), ‘Welfare Standards in U.S. and E.U. 

Antitrust Enforcement’, 81 Fordham L. Rev. 2497, disponível em 

scholarship.law.ufl.edu/facultypub/360. Acesso em 15/08/2019. 
23 ICN (International Competition Network). Competition Enforcement and 

Consumer Welfare - Setting the Agenda 14 (2011), disponível em 

old.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc857.pdf., p. 18, 

rodapés 34 e 35. Acesso em 03/08/2019. Na oportunidade, a definição colocada 

pela entidade para análise foi a da Holanda. 
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É também ilustrativa outra pesquisa realizada pela ICN, na qual 

autoridades antitruste ao redor do mundo foram questionadas a respeito 

dos objetivos almejados ao proibir posições monopolísticas de agentes de 

mercado. 24 As respostas obtidas variaram consideravelmente, havendo, 

inclusive, princípios possivelmente conflitantes. 25 

Como conclusão, a ICN constatou que, quanto mais geral e 

abstrato o objetivo, maior consenso existe entre as autoridades, mas que, 

ao buscar uma delimitação mais precisa, as divergências tornam-se 

acentuadas. 

O que se depreende, de toda a discussão relatada, é que o debate 

a respeito dos objetivos centrais do antitruste ainda está longe de alcançar 

um consenso, seja na doutrina, seja entre as autoridades antitrustes ao 

redor do mundo.  

Todavia, é possível afirmarmos, com alguma margem de 

segurança, que os objetivos concorrenciais mais tradicionais são aqueles 

relacionados a critérios como eficiência, bem-estar e processo 

competitivo, ao passo que outros valores, quanto mais se distanciarem da 

análise destes conceitos, poderão, com maior razão, ser considerados 

“cláusulas de interesse público”. 

 

3. Tipos de cláusulas e modelos institucionais para a análise de 

interesse público 

As menções a valores como os impactos da operação à indústria 

nacional, às exportações do país, na segurança nacional, efeitos gerados 

no mercado de trabalho, impactos em serviços essenciais e, até mesmo, 

os impactos relacionados à pluralidade dos meios de comunicação, são 

                                                   
24 ICN (International Competition Network). Advocacy and Competition Policy 

Report 32 (2002), apud in STUCKE, op cit., p. 567. 
25 As dez mais mencionadas foram: (i) garantir um processo competitivo eficaz; 

(ii) promover o bem-estar dos consumidores; (iii) maximizar a eficiência; (iv) 

garantir a liberdade econômica; (v) garantir condições equitativas para as 

pequenas e médias empresas; (vi) promover justiça e igualdade; (vii) promover a 

escolha do consumidor; (viii) alcançar a integração do mercado; (ix) facilitar a 

privatização e a liberalização do mercado; e (x) promover a competitividade nos 

mercados internacionais. 
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mais comuns do que se pode imaginar, estando previstos tanto em países 

desenvolvidos quanto em países emergentes. 

Essas “cláusulas de interesse público” podem estar veiculadas 

sob 03 formas nas legislações: (1) pela sua inclusão nos objetivos e 

princípios gerais da lei antitruste; (2) pela inclusão nos critérios legais de 

avaliação das concentrações (como diretriz ou mesmo como uma etapa 

autônoma da análise da concentração); ou (3) pela inclusão de 

disposições que permitam que concentrações sejam reavaliadas por 

outros órgãos públicos (muitas vezes órgãos políticos). 26 

a.Cláusulas gerais e cláusulas taxativas  

As cláusulas de interesse público previstas em lei podem ser 

gerais (não exaustivas) ou taxativas.  

Exemplo de ordenamento com uma cláusula geral é o alemão, 

no qual seu Ministro de Assuntos Econômicos e Energia é autorizado, em 

casos excepcionais, a permitir uma concentração vetada pela autoridade 

alemã da concorrência, se a restrição da concorrência “for compensada 

por vantagens para a economia nacional”. 27 

O Reino Unido é outro exemplo de ordenamento com cláusula 

geral de interesse público, embora contenha lista exemplificativa, e não 

geral, de valores considerados de interesse público: segurança nacional, 

pluralidade da mídia e estabilidade do sistema financeiro. 28 

Já a Espanha adota uma lista exaustiva de cláusulas de interesse 

público. Segundo o artigo 14 da sua “Ley de Defensa de la 

Competencia”, o Conselho de Ministros espanhol possui competência 

para aprovar ou reprovar uma operação de casos que envolvam (i) defesa 

e segurança nacional; (ii) proteção da saúde ou segurança pública; (iii) 

livre circulação de bens e serviços no território nacional; (iv) proteção do 

meio ambiente; (v) promoção de pesquisa e desenvolvimento 

                                                   
26 OCDE. Public Interest Considerations In Merger Control - Background Paper 

(Note) by the Secretaria, op. cit.., p. 7. 
27 OCDE. 2016. Public Interest Considerations In Merger Control -- Note by the 

Germany. Disponível em <https://bit.ly/33Lry0M>. p. 7. Acesso em 05/07/2019. 
28 OCDE. 2016. Public Interest Considerations In Merger Control -- Note by the 

United Kingdom. Disponível em 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/

COMP/WP3/WD(2016)9&docLanguage=En. Acesso em 05/07/2019. 
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tecnológico; ou (vi) garantia de manutenção dos objetivos da 

regulamentação setorial. 29 

Se por um lado as cláusulas gerais propiciam maior 

flexibilidade na análise, evitando o risco de aplicação de objetivos 

defasados da lei (que não mais reflitam uma necessidade de política 

pública do momento), elas podem também aumentar a imprevisibilidade 

e incerteza jurídica, gerando análises mais casuísticas, com suas 

autoridades mais sujeitas a pressões políticas. 

b. Desenhos institucionais 

Outra questão relevante diz respeito ao aspecto procedimental, 

relativo ao momento em que será realizada a análise de interesse público, 

e a quem caberá a sua realização. Segundo a OCDE, dois modelos de 

desenho institucional podem ser adotados: o unitário ou o dual. 30 

No modelo unitário, cabe à própria autoridade concorrencial a 

análise da operação, tanto sob a ótica concorrencial quanto em relação 

aos valores previstos nas cláusulas de interesse público. 

A vantagem desse modelo é que ele permitiria, em tese, uma 

maior coerência na aplicação dos valores previstos em lei, pois a 

centralização das funções viabiliza uma abordagem holística, com a 

ponderação entre os valores concorrenciais e os não concorrenciais. Além 

disso, aos que entendem que as autoridades da concorrência são menos 

sujeitas a pressões governamentais e à captura por setores do mercado 

(vez que atuam no mercado como um todo, e não em um nicho 

específico, como as demais agências reguladoras), esse modelo seria 

menos suscetível a pressões externas de grupos de interesse. 

As críticas a esse modelo, como eram de se imaginar, acreditam, 

em sentido contrário, que esse modelo na verdade aumenta a 

possibilidade da pressão política contaminar a análise concorrencial, 

tendo em vista que a avaliação da concorrência pode exigir uma solução 

diferente da consideração de interesse público que o órgão teria que 

promover – afastando-o dos critérios técnicos que deveriam pautar sua 

                                                   
29 OCDE, 2016. Public Interest Considerations In Merger Control - Background 

Paper (Note) by the Secretariat -- OCDE Working Party No. 3 on Co-operation 

and Enforcement on 14-15. 2016. 
30 OCD,. 2016, Public Interest Considerations In Merger Control -- Background 

Paper by the Secretariat, op. cit., p. 15. 
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análise. Há, também, questionamento sobre a carência de legitimidade 

democrática da autoridade antitruste para avaliação de questões de 

interesse de toda a sociedade, tarefa essa que deveria ser atribuída a 

agentes políticos eleitos.  

Já no modelo dual de responsabilidades, a autoridade da 

concorrência restringe sua análise aos aspectos concorrenciais da 

operação, ao passo que considerações de interesse público são avaliadas 

por um regulador setorial ou por um agente decisório político externo 

(um ministro de Estado, por exemplo). Este sistema comporta, segundo a 

OCDE, os seguintes modelos:  

(i) competência compartilhada, no qual a autoridade 

antitruste e o órgão regulador atuam em conjunto, de maneira 

coordenada, na análise da operação; 31  

(ii) competência concorrente, em que a autoridade 

antitruste e o agente regulador setorial analisam a operação 

de maneira independente, não levando em conta a opinião 

um do outro nas suas avaliações, ambos com competência 

para análise de questões de interesse público; 32 e 

(iii)intervenção externa, na qual a operação pode ser 

analisada por um agente político, geralmente após a 

autoridade antitruste, e de maneira excepcional, com poderes 

para aprovar, impor condições ou rejeitar a operação. 33 

A ampla gama de modelos possíveis, aqui retratada, é ilustrada 

pelo seguinte esquema gráfico: 

                                                   
31 Embora as autoridades da concorrência fiquem menos expostas à pressão 

política e a preocupações com conflitos de interesse, é preciso alinhar os 

procedimentos da atuação em cooperação das diferentes instituições. 
32 Mais comum em concentrações no sistema financeiro (Banco Central e 

autoridade antitruste). 
33 OCDE, op. Cit., p. 15: “In many jurisdictions (for example France, Germany, 

Italy, Netherlands, Spain, Portugal, the United Kingdom), the government 

(usually the minister of the economy) has the power to intervene in merger 

control. Such intervention is often ex post (i.e. it follows the competition 

authority’s own assessment) based on public interest clauses which allow the 

competition authorities’ decision to be overruled. (…) Countries which allow 

such intervention in law do not always use this power in practice (OECD, 

2015c). 
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34 

a. Análise direta ou indireta de interesse público  

Embora não seja uma categoria de classificação utilizada pela 

OCDE, verificou-se que existem diferenças na forma como as 

considerações de interesse público podem ser veiculadas na análise de 

um ato de concentração. 

É possível, por exemplo, que a autoridade antitruste leve em 

consideração valores de interesse público explicitamente na avaliação 

final dos efeitos da concentração, sopesando fatores concorrenciais com 

valores não concorrenciais na sua decisão.  

Em outros modelos, a análise do interesse público constitui uma 

etapa independente do procedimento, como ocorre, por exemplo, na 

África do Sul, na qual os critérios não econômicos são analisados de 

maneira separada, como etapa independente e obrigatória para 

reprovação ou aprovação condicionada do ato. 

Outra possibilidade é a dinâmica de países como a Nova 

Zelândia e Canadá, onde é possível que a autoridade antitruste pondere 

esses valores de maneira indireta. 35 Isso ocorre quando determinados 

valores não são de consideração obrigatória pela autoridade antitruste, 

podendo, contudo, ser ocasionalmente abordados por elas nas suas 

                                                   
34 Esquema gráfico de elaboração própria. 
35 OCDE. 2016. Public Interest Considerations In Merger Control -- Note by 

Canada and New Zealand. Disponível em <https://bit.ly/2DHCbaz>, p. 7. 

Acesso em 05/07/2019 
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considerações e nas suas “análises amplas de eficiência” (nas palavras da 

OCDE). 

Nesses casos, a avaliação da concentração seria pautada em 

critérios concorrenciais, mas, diante das excepcionalidades do caso 

concreto, o teste de competição tradicional poderia ser “elastecido” para 

cobrir outras metas relacionadas a um interesse público mais geral.  

b. Dificuldades na aplicação das cláusulas de interesse público 

Existem desafios práticos na aplicação das cláusulas de interesse 

público. O primeiro deles é a dificuldade na interpretação dessas 

cláusulas, visto que geralmente apresentam conceitos indeterminados, 

abertos a diferentes interpretações. Daí a razão pela qual a previsão de 

interesses públicos claramente definidos pode ajudar na previsibilidade 

da autoridade. 

A segunda dificuldade é o horizonte temporal do impacto da 

avaliação das concentrações. Afinal, avaliações com base no interesse 

público tendem a refletir necessidades atuais, da conjuntura existente à 

época da concentração. Como os efeitos da concentração são 

permanentes, decisões baseadas no interesse público podem não justificar 

os efeitos da operação no médio e longo prazo, tanto para os agentes de 

mercado quanto aos consumidores. 

Por fim, outro ponto que exige cautela é a análise da 

especificidade dos efeitos da fusão. É preciso delimitar, precisamente, 

quais efeitos decorrem diretamente da fusão, ou seja, que não ocorreriam 

caso ela não fosse concretizada. Ao considerar o interesse público, muitas 

autoridades tendem a adotar decisões com vistas a atender aos objetivos 

de outra política pública, não se atendo aos efeitos diretos e específicos 

da concentração analisada.  

 

4. Cláusulas de interesse público na experiência estrangeira 

 4.1 Países Desenvolvidos e emergentes 

Segundo Fox, existe uma tendência, nos países desenvolvidos, 

de privilegiar a eficiência e bem-estar do consumidor, prevalecendo o 

entendimento de que qualquer foco mais amplo do antitruste protegerá os 

pequenos concorrentes e deixará a economia mais ineficiente. Em sentido 
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contrário, os países em desenvolvimento levariam mais em conta 

questões de distribuição, poder e outros tipos de interesse público. 36 

Para a autora, justamente por se tratarem de nações emergentes, 

que convivem com sérias questões de desigualdade e de déficit de 

promoção dos direitos fundamentais, é relevante que tais países 

englobem outros objetivos ao antitruste, ajustados às condições 

diferenciadas de seus mercados e que respondam às suas necessidades. 

Assim, o antitruste não apenas poderia se preocupar com questões sociais 

e de justiça distributiva, mas, ao fazê-lo, também possuiria maior 

legitimidade perante sua população e seu ordenamento. 

É também nesse sentido o entendimento de Ana Frazão: 

(...) o fato de o Brasil ser um país em desenvolvimento não 

pode ser indiferente ao Direito da Concorrência, pois certas 

preocupações afiguram-se especialmente relevantes em razão 

dessa circunstância. Como exemplo, estudos que mencionam 

ele como instrumento de combate à pobreza, desigualdade 

(justiça distributiva), consumidores, etc. 37 

A OCDE também aponta uma tendência de países 

desenvolvidos interpretarem cláusulas de interesse público de maneira 

mais restrita, aplicando-as apenas em circunstâncias excepcionais, ao 

passo que nos países não desenvolvidos tais cláusulas seriam mais 

frequentemente utilizadas, muito em razão da tentativa de alinhamento 

do antitruste com políticas industriais e com outras políticas 

governamentais mais amplas. 38 

Em levantamento realizado para fins do presente artigo, 

contudo, não foram encontrados dados sólidos que sustentem essas 

afirmações de diferenças substanciais, na aplicação de cláusulas de 

interesse público, entre países emergentes ou desenvolvidos.  

Pelo contrário, conforme será visto adiante, a regra geral 

verificada é justamente a existência de cláusulas de interesse público 

                                                   
36 FOX, Eleanor M., Economic Development, Poverty, and Antitrust: The Other 

Path. Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas, Vol. 13, 2007; 

NYU Law School, Public Law Research Paper No. 07-12; NYU Law and 

Economics Research Paper No. 07-26. Disponível em 

ssrn.com/abstract=1002637. Acesso em julho de 2019 
37 FRAZÃO, Op. Cit., p. 48-49 
38 OCDE, Op. Cit., p. 5. 
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nos ordenamentos concorrenciais de países desenvolvidos - 

veiculadas, muitas vezes, por meio de cláusulas gerais não taxativas, 

algumas com previsões de possível ingerência de agente político 

externo - o que contraria o senso comum de que nestas jurisdições os 

critérios exclusivamente econômicos prevalecem sempre. 

 4.2 Experiências em outras jurisdições 

De forma a contextualizar o tema, passa-se, agora, a uma breve 

exposição do modelo adotado em diferentes países. 39 

a. África do Sul 40 

A África do Sul representa talvez o exemplo mais ilustrativo da 

análise de cláusulas de interesse público em atos de concentração. O país, 

que adota o modelo institucional de autoridade única, tem no artigo 12 

(3) do seu “Competition Act” a previsão de uma etapa específica para 

análise de valores de interesse público. 

A autoridade sul-africana, uma vez ultrapassada a análise 

concorrencial, deve avaliar os efeitos que a concentração terá sobre: 41 

(i) a indústria ou sector específico; 

(ii) os empregos; 

                                                   
39 Baseada, essencialmente, na exposição das delegações de cada país perante a 

conferência da OCDE e nos documentos disponibilizados pela OCDE no 

seguinte link: https://www.oecd.org/competition/public-interest-considerations-

in-merger-control.htm 
40 OCDE. 2016. Public Interest Considerations In Merger Control - Note by 

South Africa. Disponível em 

oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WP3

/WD(2016)13&docLanguage=En. Acesso em 05/07/2019. 
41 SOUTH AFRICA, COMPETITION ACT. “12.A. Consideration of Mergers 

(3) When determining whether a merger can or cannot be justified on public 

interest grounds, the Competition Commission or the Competition Tribunal must 
consider the effect that the merger will have on—  (a) a particular industrial 

sector or region; (b) employment;  (c) the ability of small businesses, or firms 
controlled or owned by historically disadvantaged persons, to become 

competitive; and (d) the ability of national industries to compete in international 

markets”. Disponível em < https://bit.ly/34MKCxh > . Acesso em julho de 2019. 

../../tst/Downloads/%3c%20https:/unctad.org/Sections/ditc_ccpb/docs/ditc_ccpb_ncl_SouthAfrica_en.pdf%20%3e
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(iii) a capacidade de empresas pertencentes a segmentos 

historicamente desfavorecidos se tornarem competitivas; e 

(iv) a capacidade das indústrias nacionais de competir nos 

mercados internacionais. 

 

Em 2015, a autoridade sul africana publicou um Guia com 

orientações relativas a essa etapa de análise do interesse público42. De 

maneira didática, o Guia direciona a avaliação do impacto da operação 

em cada uma destas 04 esferas (setor específico da operação, os 

empregos, empresas historicamente desfavorecidas e a capacidade da 

indústria nacional). São cinco etapas, nas quais a autoridade sul-africana 

irá avaliar: (i) o efeito provável da transação no interesse público; (ii) se o 

alegado efeito sobre um interesse público específico é um resultado dessa 

fusão; (iii) se esses efeitos são substanciais; (iv) se as partes na 

concentração podem justificar o efeito provável sobre o interesse público 

específico; e (v) as possíveis soluções para lidar com qualquer possível 

efeito negativo sobre o interesse público. 

Um caso emblemático julgado pela autoridade sul-africana foi a 

aquisição da Massmart, rede de supermercados sul-africana, pela rede 

multinacional Walmart, em 2012. 43 A operação não gerava grandes 

problemas concorrenciais, uma vez que a Walmart ainda não atuava no 

país. Contudo, ela gerou fortes debates a respeito de suas repercussões ao 

mercado de trabalho (extinção de empregos) e na indústria nacional do 

país (aumento de importações e prejuízos à indústria interna). Por essa 

razão, a operação foi aprovada sob condições: a Walmart não poderia 

                                                   
42 SOUTH AFRICA, Guidelines on the assessment of public interest provisions 

in merger regulation under the Competition Act No. 89 of 1998 (as amended), 

January, 2015. Disponível em compcom.co.za%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2015%2F01%2FFinal-Public-Interest-Guidelines-

public-version-210115.pdf&usg=AOvVaw1i7nVnsA39lh79r2-FH0ri. Acesso 

em julho de 2019. 
43 Número de identificação no Tribunal concorrencial sul-africano: 

73/LM/Nov10 (29.06.2011). MANDIRIZA, T., SITHEBE, T. e VILJOEN, M.. 

An ex-post review of the Wal-mart Massmart merger Competition Comission 

South Africa (CC2016/03). Disponível em compcom.co.za%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2016%2F11%2FCC201603-Mandiriza-T-Sithebe-T-

and-Viljoen-M-2016-An-expost-evaluation-of-the-Walmart-Massmart-

merger.pdf&usg=AOvVaw2jQeoTr2YaOxX2PQaYBgDu. Acesso em 

18/09/2019. 
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realizar concentrações pelo prazo de 02 anos, bem como deveria 

constituir um fundo de desenvolvimento, para ajudar os produtores locais 

a competir com concorrentes estrangeiros. 44 

a. União Europeia 45 

A União Europeia não possui previsão de cláusulas de interesse 

público na sua análise de concentrações. Todavia, o artigo 21, §4º do seu 

Regulamento nº 139/2004 (“Regulamento das concentrações 

comunitárias”) permite que os países membros estipulem, no âmbito de 

suas jurisdições, previsões de proteção de “interesses legítimos”, desde 

que compatíveis com o direito comunitário. 46 Essas previsões de 

interesse público, além de serem compatíveis com o direito comunitário, 

devem também ser proporcionais e não discriminatórias. 

O mesmo Regulamento lista alguns interesses que seriam, de 

antemão, considerados como legítimos: a segurança pública, a 

pluralidade dos meios de comunicação social e as regras prudenciais. 

A análise da validade, ou não, das cláusulas de interesse público 

previstos nos ordenamentos de seus países membros, deve ser objeto de 

análise pela autoridade europeia. 47 

b. Espanha e Alemanha 48 

                                                   
44 Segundo dados da autoridade sul-africana, entre 2002 e 2016, a Comissão da 

Concorrência revisou cerca de 4500 transações, das quais 247 foram aprovadas, 

sujeitas a condições. Dos 247 casos, 184 abordaram especificamente as 

preocupações de interesse público. OECD, 2016, Note By South Africa. 
45 OCDE. 2016. Public Interest Considerations In Merger Control - Note by the 

European Union. Disponível em 

oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WP3

/WD(2016)11&docLanguage=En. Acesso em 05/07/2019. 
46 UNIÃO EUROPEIA, REGULAMENTO (CE) N.o 139/2004 DO 

CONSELHO 20.01.2004): “Artigo 21. 4. Não obstante os nºs 2 e 3, os Estados-

Membros podem tomar as medidas apropriadas para garantir a protecção de 

interesses legítimos para além dos contemplados no presente regulamento, 

desde que esses interesses sejam compatíveis com os princípios gerais e com as 

demais normas do direito comunitário.”. Disponível em eur-lex.europa.eu/legal-

content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0139. Acesso em julho de 2019. 
47 Essa análise já foi realizada, por exemplo, em relação a Portugal (Cimpor, 

2000), Polônia (Unicredito/HVB, 2006) e Itália (Abertis/Autostrade, 2006). Ibid. 
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Alguns países possuem desenhos institucionais que permitem, 

excepcionalmente, que autoridades políticas atuem no controle de 

concentrações, muitas vezes após a análise concorrencial, com poderes 

expressos para aprovação ou reprovação da operação por razões de 

interesse público (mesmo em sentido contrário da autoridade antitruste). 

É o caso da Espanha, onde o Conselho de Ministros (composto 

por membros do Executivo) é dotado de poderes para aprovar ou manter 

a reprovação de operações pelos seguintes motivos de interesse público 

(artigos 10.4, 14 e 60 da sua “Ley de Defensa de la Competencia”): 

a) Defesa e segurança nacional; 

b) Proteção da saúde ou segurança pública; 

c) Livre circulação de bens e serviços no território nacional; 

d) Proteção do meio ambiente; 

e) Promoção de pesquisa e desenvolvimento tecnológico; 

f) Garantia de manutenção dos objetivos da regulamentação 

setorial 49 

 

De maneira semelhante, o sistema alemão permite que seu 

Ministro de Assuntos Econômicos e Energia autorize, em casos 

excepcionais, uma concentração proibida pela autoridade alemã da 

concorrência, caso a restrição da concorrência possa ser compensada por 

                                                                                                                        
48 OCDE. 2016. Public Interest Considerations In Merger Control – BackGround 

Note (fonte das referências à Espanha) e Note by Germany (sistema alemão). 

Disponíveis em oecd.org/competition/public-interest-considerations-in-merger-

control.htm. Acesso em 22.08.2019. 
49 ESPANHA, Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia: “Artículo 10. 4. El 
Consejo de Ministros, a efectos de lo previsto en el artículo 60 de esta Ley, 

podrá valorar las concentraciones económicas atendiendo a criterios de interés 

general distintos de la defensa de la competencia. En particular, se entenderá 
como tales los siguientes: a) defensa y seguridad nacional, b) protección de la 

seguridad o salud públicas, c) libre circulación de bienes y servicios dentro del 

territorio nacional, d) protección del medio ambiente, e) promoción de la 
investigación y el desarrollo tecnológicos, f) garantía de un adecuado 

mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial” e ainda “Artículo 14. 
El Consejo de Ministros podrá intervenir en el procedimiento de control de 

concentraciones económicas de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 de la 

presente Ley.” Disponível em <shorturl.at/cy128.> Acesso em 17.07.2019. 
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vantagens para a economia nacional. 50 Além disso, a lei alemã não 

possui uma lista de possíveis considerações de interesse público, 

proporcionando maior discricionariedade. 

Muito embora tal previsão não seja largamente utilizada 51, dois 

casos ilustram bem a dinâmica do ordenamento alemão. A concentração 

E.ON/Rhurgas, por exemplo, foi vetada pelo Bundeskartellamt, mas 

autorizada pelo Ministério, sob o fundamento de aumento da 

competitividade internacional e da segurança de fornecimento de energia 

ao país. Já no caso da EDEKA/Kaiser, embora a operação gerasse uma 

concentração de 85% e tenha sido vetada pela autoridade concorrencial, a 

operação foi aprovada pelo Ministro, sob as condições de salvaguarda de 

empregos e a proteção dos direitos dos trabalhadores. 

c. Reino Unido 52 

O Enterprise Act (2002) do Reino Unido permite, na sua Seção 

42, que o Secretário de Estado britânico peça intervenção no âmbito de 

uma análise de concentração da autoridade antitruste, pelos motivos de 

interesse público que entender cabíveis. 53 

                                                   
50 Artigo 42.º, n.º 1, da lei alemã da concorrência, conforme informação obtida 

no documento oficial “Guide to Mergers & Acquisitions in Germany”, p. 40, 

disponível em <https://bit.ly/2P7WJOO>, acesso em julho de 2019, bem como 

OCDE. 2016. Public Interest Considerations In Merger Control -- Note by 

Germany. 
51 Até 2016, desde o início do regime de fusões na Alemanha (em 1973), apenas 

22 empresas tiveram a solicitação analisada (de um total de cerca de 45 mil 

operações analisadas e 200 reprovadas pela autoridade concorrencial). Em seis 

casos, o pedido foi negado e, em sete casos, o pedido foi retirado. Somente em 

nove casos a autorização foi concedida: em um caso foi uma autorização parcial, 

em cinco casos a autorização foi concedida sob determinadas condições, e em 

apenas três casos a autorização ministerial foi uma aprovação incondicional. 

OCDE, Note by Germany, op. cit. 
52 OCDE. 2016. Public Interest Considerations In Merger Control Note by 

United Kingdom. Acesso 16.06.2019. Disponível em 

oecd.org/competition/public-interest-considerations-in-merger-control.htm. 

Acesso em 22.08.2019. 
53 INGLATERRA, Enterprise Act (2002): “42. Intervention by Secretary of 

State in certain public interest cases – (...)(2)The Secretary of State may give a 

notice to the OFT (in this Part “an intervention notice”) if he believes that it is or 

may be the case that one or more than one public interest consideration is 
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A Seção 58, por sua vez, prevê, exemplificativamente, 03 razões 

de interesse público a justificar sua intervenção: segurança nacional, 

pluralidade da mídia e estabilidade do sistema financeiro, sendo que, para 

invocar outros motivos, o Secretário deve, necessariamente, obter 

autorização prévia do Parlamento. 54 Ao contrário do modelo espanhol ou 

alemão, o modelo britânico não prevê a possibilidade de aprovação ou 

reprovação da operação pelo agente político, mas somente sua 

intervenção no procedimento de análise da autoridade antitruste. 

Embora pouco utilizado, em 2016 o Reino Unido havia tido seis 

casos de invocação da segurança nacional na análise de concentrações, 

três casos envolvendo pluralidade de mídia e um envolvendo a 

estabilidade do sistema financeiro, durante o auge da crise de 2008 (fusão 

Lloyds/HBOS). 55 

d. Noruega e Estados Unidos 56 

                                                                                                                        

relevant to a consideration of the relevant merger situation concerned. (3)For the 

purposes of this Part a public interest consideration is a consideration which, at 

the time of the giving of the intervention notice concerned, is specified in 

section 58 or is not so specified but, in the opinion of the Secretary of State, 

ought to be so specified.” Disponível em 

legislation.gov.uk/ukpga/2002/40/section/42. Acesso em julho de 2019. 
54 Seção 58: “58. (1)The interests of national security are specified in this 

section. (2)In subsection (1) “national security” includes public security; (...) 

(2A)The need for— (a)accurate presentation of news; and (b)free expression of 

opinion; in newspapers is specified in this section. (2B)The need for, to the 

extent that it is reasonable and practicable, a sufficient plurality of views in 

newspapers in each market for newspapers in the United Kingdom or a part of 

the United Kingdom is specified in this section. (2C)(…)(2D)The interest of 

maintaining the stability of the UK financial system is specified in this section 

(other than for the purposes of sections 67 and 68 or references made, or deemed 

to be made, by the European Commission to the OFT under article 4(4) or 9 of 

the EC Merger Regulation)”. Disponível em 

legislation.gov.uk/ukpga/2002/40/section/58. Acesso em 13.08.2019. 
55 OCDE. 2016. Public Interest Considerations In Merger Control -- Note by the 

United Kingdom. Op. Cit. 
56 OCDE. 2016. Public Interest Considerations In Merger Control -- Note by 

Norway and United States. Disponível em oecd.org/competition/public-interest-

considerations-in-merger-control.htm. Acesso em 22.08.2019. 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/40/section/42
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/40/section/58
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Segundo delegação da Noruega presente na OCDE, de 2004 a 

2015 vigorou no país a Secção 21 da sua lei da concorrência, que 

conferia ao governo norueguês o poder de aprovar ou bloquear uma 

concentração analisada pela autoridade da concorrência norueguesa, em 

casos de princípio ou interesses de grande importância para a sociedade. 

Tal dispositivo teria sido raramente utilizado e o país aboliu essa 

disposição, em razão da constatação de que as considerações de interesse 

público seriam mais bem endereçadas por regulamentações gerais do que 

intervenção em casos individuais, influenciáveis pelo lobbying. 

Já a análise de concentrações dos Estados Unidos, segundo 

descrição fornecida por sua delegação na OCDE, é centrada somente em 

consequências competitivas, pois os interesses públicos lá tutelados são 

justamente os interesses públicos concorrenciais, incluídos, aí, os 

benefícios aos consumidores. 

As decisões das agências americanas não estão, portanto, 

sujeitas a revisão do governo por razões de interesse público geral, 

tampouco pelos tribunais – ocorrendo, eventualmente, somente a análise 

de determinadas agências por motivos de segurança nacional. 

Segundo a delegação americana, “as leis e políticas antitruste 

dos EUA, incluindo a revisão de fusões, são implementadas com base na 

crença, confirmado pela nossa história económica, que o interesse 

público é mais bem servido focando exclusivamente em considerações de 

concorrência”.  

 

5. Cláusulas de interesse público na experiência brasileira 

5.1  Histórico legislativo  

Embora jamais tenham contado, expressamente, com previsões 

de proteção da indústria nacional, do mercado de trabalho, ou outras 

típicas cláusulas de interesse público, a legislação concorrencial brasileira 

contou, por 50 anos, com dispositivo que possibilitava a aprovação de 

uma operação por “justificativas relevantes para a economia nacional e o 

bem comum”.  

Como se sabe, muito embora existam registros de legislações 

esparsas ao longo das décadas de 20 e 30, os valores concorrenciais 

foram positivados pela primeira vez, de maneira expressa, na 
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Constituição de 194657, ao passo que a primeira lei da concorrência foi 

promulgada em 1962.  

A Lei 4.137/62, voltada à repressão ao abuso de poder 

econômico, não possuía rol de princípios gerais a reger o antitruste, 

tampouco um instituto formal, da forma que conhecido atualmente, de 

“análise de concentrações” - ela somente previa a necessidade de análise, 

pelo poder público, de determinados ajustes, acordos ou convenções (e 

não necessariamente fusões). 58  De toda maneira, seu art. 74, §1º, 

continha a expressa possibilidade de aprovação destes negócios por 

razões de interesse público: 

Art. 74, § 1º Também poderão ser considerados válidos os atos 

de que trata este artigo, ainda que não atendidas todas as 

condições previstas no "caput", quando a restrição neles 

contida for necessário por motivos preponderantes da 

economia nacional e do bem comum, e desde que a restrição 

tenha duração pré-fixada e, ao mesmo tempo, se comprove que, 

sem a sua prática, poderia ocorrer prejuízo ao consumidor ou 

usuário final.  (grifos do autor)  

 

Já na vigência da Constituição Federal de 1988, a Lei 8.884/94 

instaurou, de maneira formal e institucionalizada, o controle de 

estruturas no ordenamento brasileiro, determinando que qualquer ato que 

pudesse restringir à concorrência, se preenchidos os requisitos legais, 

deveria ser autorizado pelo CADE. 

A 8.884/94 também consagrou, em seu artigo 1º, a necessidade 

de observância, pelo antitruste, de princípios constitucionais como a 

“liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da 

propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder 

                                                   
57 Constituição Federal, “Art 148 - A lei reprimirá toda e qualquer forma de 

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

individuais ou sociais, seja qual for a sua natureza, que tenham por fim dominar 
os mercados nacionais, eliminar a concorrência e aumentar arbitrariamente os 

lucros”. 
58 Lei 4.137/62: “Art. 74. Os ajustes, acordos ou convenções, sob qualquer 
forma manifestados, que possam limitar ou reduzir a concorrência entre 

empresas, somente serão considerados válidos desde que, dentro do prazo de 
trinta dias após sua realização, sejam apresentados para exame e anuência da 

SNDE, que para sua aprovação deverá considerar o preenchimento cumulativo 

dos seguintes requisitos (...)”. 
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econômico”. Por sua vez, a cláusula genérica de aprovação por 

“justificativas relevantes para a economia nacional e o bem comum” foi 

mantida: 59 

Art. 54, § 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. (grifos do autor) 

Finalmente, a Lei 12.529/11 adveio trazendo alterações 

significativas à dinâmica até então vigente, de análise posterior das 

operações, o que dificultava enormemente a análise pelo CADE diante do 

fato consumado (pelos prejuízos decorrentes da desconstituição de uma 

operação já consumada). Como amplamente divulgado à época, definiu-

se que a autorização do CADE deve ser prévia à consumação das 

operações.  

E, assim como a 8.884/94, a atual lei prevê que os princípios 

constitucionais devem orientar a prevenção e a repressão às infrações 

contra a ordem econômica. 60 

                                                   
59 Muito embora a partir dali, para ser aprovada por motivos de interesse 

público, a operação deveria cumprir pelo menos três das quatro condições 

previstas em lei (condicionada, também, à ausência de prejuízos ao consumidor 

ou usuário final) 
60 Em especial aqueles previstos no artigo 170 da Constituição Federal:  

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

I - soberania nacional; 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

IV - livre concorrência; 

V - defesa do consumidor; 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 

conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 
elaboração e prestação;  

VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII - busca do pleno emprego; 
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Contudo, o mais importante para fins do presente artigo é o fato 

de que, ao contrário das anteriores, a nova lei não trouxe previsão de 

cláusula geral de interesse público, tendo sido retirada a possibilidade 

de aprovação de operação “por motivos preponderantes da economia 

nacional ou do bem comum”.  

Dessa forma, o ordenamento brasileiro não possui mais uma 

cláusula genérica que permita a aprovação de concentrações por 

justificativas da “economia nacional ou bem comum”. 

Também é importante notar que não há qualquer previsão, na 

legislação brasileira, de interferência de agente externo na decisão da 

autoridade antitruste. A decisão do CADE é, por assim dizer, soberana no 

âmbito administrativo (podendo somente ser contestada em âmbito 

judicial), o que reforça, positivamente, a autonomia da autoridade 

concorrencial. 

 5.2 Estudo de casos do Cade 

a. Operações na vigência da Lei 8.884/94 

O início da vigência da Lei 8.884/94 é, reconhecidamente, a 

etapa menos rigorosa do CADE no controle de concentrações, visto que 

se tratavam dos estágios iniciais da atuação do CADE nessa seara, em 

época de reestruturação da Autarquia. 61 

A partir dos anos 2000, dois casos emblemáticos ajudam a 

contextualizar a forma de análise do CADE, bem como a sua evolução no 

trato da questão. 

i. Operação Brahma e Antarctica (Ambev - 2000) 62 

A operação que deu origem a Ambev foi, se não uma das mais 

relevantes, certamente uma das mais polêmicas na vigência da Lei 

                                                                                                                        

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob 
as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.” 
61 Provavelmente por essa razão, existem poucos registros de operações 

problemáticas que envolvessem a análise de questões de interesse público. No 

ano de 1996, verificou-se caso envolvendo as empresas Rhodia S.A e Sinasa 

S.A (AC nº 0012/94) – contudo, os motivos de interesse público, invocados 

pelas partes, não foram acatados. 
62 CADE, AC nº 08012.005846/1999-12, Rel. Conselheira Hebe Romano, Data 

de Julgamento: 28.03.2000. 
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8.884/94. Desde seu início o caso assumiu contornos midiáticos e 

políticos, pelo anúncio nacional da fusão das companhias Antarctica e 

Brahma - que eram, àquela época, líderes no mercado nacional de 

cervejas. 63 

A operação encontrou grande oposição da concorrente Kaiser, 

que apontava preocupações com a posição dominante que a nova 

empresa teria no mercado de cervejas. 64 

Além de atrair imensa repercussão da mídia, o caso assumiu 

uma dimensão política, ensejando a manifestação de ministros de Estado 

a respeito do tema, a realização de 06 audiências públicas (inclusive na 

Câmara dos Deputados), além de contar com a participação de 

associações e sindicatos (de distribuidores, de estabelecimentos 

comerciais, de produtores de cerveja, de empregados das empresas 

envolvidas, dentre outros) no processo do CADE. 

Na instrução do caso, chama atenção o envio de ofício pela 

Conselheira-Relatora, Hebe Romano, ao Secretário de Política Industrial 

do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Mdic), 

solicitando manifestação sobre “o motivo de preponderante interesse da 

economia nacional e do bem comum que foi alegado pelas requerentes 

em seu pedido de aprovação do ato”. 65 

Em resposta, o Secretário do MDIC opinou que a fusão deveria 

ser aprovada em razão da internacionalização de empresas brasileiras 

(“ganhos econômicos e sociais ao país, pelo aumento de exportações”), a 

criação de empregos, investimentos em regiões menos desenvolvidas, 

valorização dos ativos das empresas participantes da cadeia setorial e o 

desenvolvimento no país de atividades de alto valor agregado. 66 

Embora órgãos técnicos tenham opinado pela imposição de 

rigorosos remédios, e o parecer da Procuradoria Federal opinado pela sua 

reprovação, o Procurador-Geral do CADE, à época, entendeu que o 

                                                   
63 Detentoras das marcas Brahma, Antarctica, Skol, Bavaria, Bohemia, Caracu e 

Budweiser, dentre outras. 
64 Corroborada por pareceres da SEAE (Secretária de Acompanhamento 

Econômico), volume 03, Fls. 768/829 e da SDE (Secretaria de Direito 

Econômico), volume 13, fls. 3.634/3.839. 
65 Volume 14, fl. 3.973 dos autos físicos. 
66 Embora não localizado o documento oficial de resposta do MDIC, ela está 

transcrita em parecer da Procuradoria do CADE, localizado no Volume 17, fls. 

5.346 /5.347. 
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CADE deveria aprovar a operação, salientando a necessidade de cautela 

da autoridade antitruste e demonstrando grande preocupação em relação 

aos efeitos da operação ao mercado de trabalho. 67 

Ao final, a fusão foi aprovada mediante a assinatura de TCD 

(Termo de Cumprimento de Desempenho), pelo placar de 04 a 01, 

vencido o Conselheiro Ruy Santacruz, que votou pela reprovação da 

operação. 

Da análise dos votos proferidos, é possível constatar que, 

embora o fundamento da aprovação da operação não tenha sido 

expressamente o artigo 54, §2º da Lei 8.884, argumentos de interesse 

público foram invocados como justificativas determinantes para a 

aprovação do ato - especialmente o fortalecimento da indústria nacional, 

a internacionalização das companhias e os efeitos da operação ao 

mercado de trabalho. 

A manifestação do Presidente do CADE à época, Gesner 

Oliveira, é ilustrativa. Ao considerar necessária a análise dos impactos ao 

mercado de trabalho, assim consignou em seu voto: 

 

Emprego e Defesa da Concorrência 

O Parecer do ilustre Procurador Geral assinalou com 

propriedade a questão do emprego. Tal preocupação, ausente 

nos demais pareceres, é por vezes mal entendida como tema 

que transcenderia o escopo competências de uma autoridade de 

defesa da concorrência. 

Divirjo desta visão simplista e reitero que, diferentemente de 

outras questões de política industrial, o emprego atende os 

quesitos jurídico e econômico explicitados antes para ser 

incorporado na análise antitruste. 

Lembro, ademais, que tal posição está de acordo com a 

jurisprudência do CADE nos casos Gerdau/Pains (1996) e 

Colgate/Kolynos (1996), tendo motivado inclusive um 

                                                   
67 O Despacho do Procurador Geral consta no volume 17, fls. 5.235/5.236 dos 

autos físicos. “Logo pensei no desemprego que essa decisão poderia provocar. 
Eu já fui desempregado também, fiquei pensando no sofrimento das famílias", 

disse o procurador ao jornal Folha de São Paulo, em 24/03/2000, disponível em 

<https://bit.ly/2DENqR2>. Acesso em julho de 2019. 
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convênio de cooperação entre o CADE e o Ministério do 

Trabalho. 68  

Não por acaso, o TCD firmado para aprovação contou com 

previsão expressa que a Ambev se comprometeria a manter o nível de 

empregos e a promover programa de retreinamento e recolocação 

profissional para todos os empregados dispensados em decorrência da 

fusão. 

ii. Operação Sadia e Perdigão (BRFoods – 2011) 69 

Ainda sob a égide da Lei 8.884/94, no ano de 2011, o CADE 

analisou operação envolvendo a fusão das empresas Sadia e Perdigão. 

Embora também gerasse alto grau de concentração no mercado 

nacional e contasse com repercussões midiáticas, políticas e econômicas, 

a instrução do caso foi bastante distinta do caso da AMBEV. 70 Não há 

notícia de realização de audiência pública ou de discussões realizadas no 

âmbito na Câmara dos Deputados, como ocorrera no caso anterior, 

tampouco requerimento, pelo relator do caso (Conselheiro Carlos 

Ragazzo), de pedido de informações a Ministérios, indagando sobre 

motivos de interesse público. 

Na ocasião do julgamento, fatores como a política industrial 

nacional, ou mesmo os reflexos da operação nas vagas de emprego do 

mercado de trabalho, não foram objeto de discussão pelo Tribunal do 

CADE, tendo sido a operação analisada, sobretudo, sob a ótica da 

eficiência e dos benefícios gerados aos consumidores.  

Embora as empresas tenham invocado argumentos semelhantes 

ao caso da Ambev, como o aumento de exportações e seus efeitos 

benéficos à economia nacional, o relator tratou tais argumentações como 

“aspectos externos” à operação – portanto, não embutidos propriamente 

na análise concorrencial da concentração. Na oportunidade, o 

Conselheiro Carlos Ragazzo entendeu pela prevalência da ótica do 

consumidor para a análise do caso: 

                                                   
68 Volume 17, fls. 5.543/5.544 dos autos físicos.  
69 CADE, Ato de Concentração nº 08012.004423/2009-18, Rel. Conselheiro 

Carlos Ragazzo, Data de julgamento: 09.06.2011. 
70 As duas firmas, Sadia e Perdigão, em conjunto, respondiam por mais de 50% 

das vendas de praticamente todos os principais mercados de alimentos 

processados, chegando-se, em alguns casos, a patamares superiores a 80%, 

conforme a instrução do AC demonstrou (item 716 do voto do Cons. Relator, Fl. 

3.618 dos autos). 
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(...) a Lei proíbe, expressamente, a aprovação de atos que 

"impliquem prejuízo ao consumidor ou usuário final", mesmo 

diante de pretensos "motivos preponderantes da economia 

nacional", indicando o quanto o bem-estar do consumidor se 

sobrepõe diante de quaisquer outros interesses. 

Essas disposições legais levam a uma conclusão bastante 

simples: o fortalecimento de uma empresa, ainda que nacional, 

e o aumento de exportações porventura decorrentes disso não 

podem se sobrepor, em absoluto, ao bem-estar dos 

consumidores brasileiros. Um ato de concentração que gere 

danos severos ao consumidor nacional não pode ser aprovado 

sob o mero argumento de que esse mesmo ato criou uma 

empresa forte, capaz de competir internacionalmente e exportar 

seus produtos. (...)  

Também não há mensuração de como o fortalecimento de um 

único agente privado poderia gerar, no caso, benefícios à 

coletividade que ultrapassem os severos prejuízos aos 

consumidores aqui encontrados, até porque essa seria uma 

hipótese extremamente improvável. 71 

 

Embora o relator tenha ficado vencido quanto à reprovação da 

operação, os demais conselheiros votaram pela sua aprovação 

condicionada a substanciais medidas de desinvestimento. 

Tal caso ilustra que, mesmo na vigência de um mesmo diploma 

normativo (Lei 8.884/94), foi possível uma mudança de postura na 

análise de caso de grande envergadura, com menor enfoque a valores de 

interesse público como a política industrial e os efeitos sobre os 

empregos. 

b. Operações na vigência da Lei 12.529/11 

Sob a égide da nova Lei, o CADE rotineiramente analisa 

relevantes operações e, para alguns, tem vivenciado um substancial 

aumento de rigor em suas análises. 72 Em levantamento de casos 

                                                   
71 Vol. 16, Fls. 3.729/3.732 dos autos físicos. 
72 Segundo levantamento realizado pelo Conselheiro João Paulo Resende, 

exposto na 145ª Sessão Ordinária de Julgamento, de 26/06/2019, disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=ieDl7xYB4nA (1:02:45 a 1:03:15, acesso 

em julho de 2019.), entre os anos de 1994 a 2015, o CADE teria tentado 

reprovar apenas 03 operações de grande relevância, ao passo que, nos últimos 

https://www.youtube.com/watch?v=ieDl7xYB4nA
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selecionados para o presente artigo - por envolverem setores importantes 

da economia nacional, como Itaú/Unibanco, Itaú/XP, Cetip/Bovespa, 

Lan/Tam, AT&T/Warner, Disney/Fox, ALL/Rumo, Dow/Dupont, 

Suzano/Fibria73 -, não foram encontradas significativas menções a 

cláusulas e valores de interesse público. Neles, a análise do CADE se 

ateve, essencialmente, a aspectos concorrenciais das operações.  

O mesmo ocorreu em recentes casos de reprovação, como as 

operações da Liquigás/Ultragaz, Mataboi/JBJ e Ale/Ipiranga74 (setores de 

energia e alimentos), reprovadas por aspectos, essencialmente, de cunho 

concorrencial. O tema, contudo, foi abordado, mesmo que indiretamente, 

no julgamento de dois casos: HSBC/Bradesco (aprovada) e 

Kroton/Estácio (reprovada), como se passa a expor. 

i. Operação HSBC e Bradesco (2016) 75 

Na operação de aquisição do HSBC pelo Bradesco, o Sindicato 

dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Curitiba requereu 

sua habilitação, como terceiro interveniente, sob o fundamento de que a 

concentração teria impactos relevantes em Curitiba, onde o HSBC 

mantém sua sede, sobre a manutenção dos níveis de emprego da 

instituição. 

Ao abordar a questão, o Conselheiro Relator, João Paulo 

Resende, afastou a análise da questão sob a ótica da “eficiência”, 

considerando que tal não seria uma questão concorrencial stricto sensu.  

Segundo o Conselheiro, os efeitos de uma operação no mercado 

de trabalho não podem ser motivo determinante para a rejeição de uma 

operação, não cabendo à autoridade antitruste, sequer, a exigência de 

                                                                                                                        

anos, foram 08 operações reprovadas (ou com desistência por reprovação). 

Acesso em 02/07/2019. 
73 Os casos foram selecionados de maneira amostral, e dizem respeito a setores 

como o mercado financeiro, de investimentos, de mídia, agrícola, de 

exportações, dentre outros. São os Atos de Concentração nº 

08012.011303/2008-96, 08700.004431/2017-16, 08700.004860/2016-11, 

08012.009497/2010-84, 08700.001390/2017-14, 08700.004494/2018-53, 

08700.005719/2014-65, 08700.005937/2016-61 e 08700.004085/2018-57, 

respectivamente. 
74 Atos de concentração nº 08700.002155/2017-51, 08700.007553/2016-83 e 

08700.006444/2016-49, respectivamente. 
75 CADE, Ato de Concentração nº 08700.010790/2015-41, Rel. Conselheiro 

João Paulo Resende, Data de Julgamento: 08/06/2016. 
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medidas a esse respeito como condição necessária à aprovação da 

operação. Em suas palavras: 

A preservação de empregos, a meu ver, é um bem social que 

deve ser perseguido por políticas públicas específicas, e não 

pela autoridade de defesa da concorrência.  

Ao refutar a possibilidade de análise dos efeitos aos postos de 

trabalho, no âmbito da análise de eficiências, assim justificou: 

A manutenção de postos de trabalho tampouco se qualifica 

como uma espécie de possível eficiência da operação. Nem 

tudo que tem um efeito positivo é uma eficiência, e é preciso 

estressar bem esse ponto, pois muitas vezes essa pretensa 

acepção da palavra “eficiência” é utilizada no contexto 

antitruste para justificar decisões regulatórias, seja numa 

direção ou em outra. Eficiências são reduções de custos, 

otimizações do processo produtivo. Podem ser estáticas ou 

dinâmicas, mas não incluem, por exemplo, a geração de 

emprego ou a realização de um determinado valor de 

investimento que, por si só, não necessariamente gerará 

redução de custos passíveis de serem apropriados pelo 

consumidor final.  

 

Conforme bem sustentou agora há pouco o patrono do 

sindicato, é verdade que já houve casos em que o CADE 

admitiu compromissos de manutenção de empregos em acordos 

de controle de concentração. No entanto, a meu ver, tal 

compromisso tem que ser assumido unilateralmente pelas 

Requerentes no momento da proposição do ACC, e não partir 

de uma imposição do órgão antitruste em uma aprovação 

condicionada, ou de uma condição trazida pela autoridade para 

celebração do acordo. Até mesmo porque, tendo em vista que 

muitas vezes acordos são negociados entre as partes, a busca da 

preservação de postos de trabalho poder acabar prejudicando a 

negociação de uma solução para as preocupações 

verdadeiramente concorrenciais do ato de concentração. 

Na ocasião, o voto do Relator foi acompanhado por 

unanimidade, corroborando a tese de que preocupações relativas ao 

mercado de trabalho não podem fazer parte da análise concorrencial da 

autoridade antitruste e, tampouco, ser abrangidas pela análise das 

eficiências da operação. 



Comércio Internaciona e Concorrência – Vol. II 

242 

ii. Operação Kroton e Estácio (2017) 76 

Em outro recente caso, envolvendo o mercado de educação 

superior, a aquisição da Estácio pela Kroton foi reprovada pela maioria 

do Tribunal do CADE.  Este caso, embora analisado sob uma ótica 

econômica/concorrencial, suscitou reflexões a respeito da abrangência da 

análise que caberia ao CADE, por tratar de setor caro à sociedade e à 

economia nacional (educação). 

Segundo a Superintendência-Geral, a concentração no mercado, 

além de redução de eficiências, traria prejuízos “para a qualidade do 

ensino superior no Brasil e as decorrências disso para a economia como 

um todo”. 77 Por sua vez, o Conselheiro Paulo Burnier reafirmou, na 

ocasião de julgamento, sua preocupação com repercussões 

“metajurídicas” do ato, para além daquelas tradicionalmente analisadas 

no antitruste: 

Sem aprofundar nas ricas e profundas discussões sobre o tema, 

parece oportuno pontuar que, em casos de extrema relevância 

social como o que ora se examina, a atuação do CADE deve 

observar, com especial atenção, a pluralidade de princípios e 

valores constitucionais que orientam a intervenção do Estado 

no domínio econômico. Sob esse viés, fica claro que, embora a 

busca pela eficiência alocativa seja sem dúvida diretriz de 

extrema relevância para o controle antitruste, não se trata do 

único e exclusivo conteúdo a informar a política de defesa da 

concorrência.  

 

Nesse sentido, afiguram-se preciosas as observações feitas pela 

Professora Ana Frazão, ex-Conselheira do CADE, apoiada nas 

lições do Professor Maurice Stucke, ao afirmar que “o direito 

antitruste em qualquer democracia com um pluralismo razoável 

não pode ser reduzido a um único e bem definido objetivo, 

tendo em vista que, ao alcançar o bem-estar das pessoas, 

precisa ponderar diversos objetivos políticos, sociais, morais e 

econômicos”. 

 

                                                   
76 CADE, Ato de Concentração nº 08700.006185/2016-56, Rel. Conselheira 

Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt, Data de Julgamento: 28.06.2017. 
77 Anexo ao Parecer Técnico nº 1/2017/CGAA2/SGA1/SG/CADE (item 728). 
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No caso em tela, fica claro que a operação submetida a 

escrutínio suscita importantes preocupações acerca das suas 

repercussões metaeconômicas. Tendo em vista a elevada 

participação de mercado das duas Requerentes, caso aceito, o 

Ato de Concentração teria grande potencial de homogeneização 

da educação superior no país, comprometendo 

significativamente a variedade da oferta. Além disso, sob uma 

perspectiva dinâmica, poder-se-ia cogitar sobre possíveis 

impactos negativos no desenvolvimento de novas tecnologias, o 

que representaria retrocessos principalmente em setor tão 

central para a economia e para o desenvolvimento. 

 

Dessa forma, embora o CADE tenha pautado sua análise em 

considerações essencialmente econômicas, reflexões a respeito de valores 

não diretamente relacionados àqueles tradicionais da esfera antitruste - 

como a importância da qualidade e pluralidade dos serviços educacionais 

não só para seus usuários, mas para a sociedade - foram não apenas 

objeto de lembrança pelo i. Conselheiro, como constituíram importante 

reforço argumentativo de sua posição pela reprovação da operação. 

5.3  Evolução do CADE a respeito da avaliação de interesse público 

A análise da evolução legislativa brasileira mostra que, a cada 

novo diploma normativo, o ordenamento brasileiro reduziu a previsão de 

cláusulas genéricas, ligadas a valores abstratos de interesse público 

(como “economia nacional” ou “bem comum”), para aprovação de atos 

de concentração. Não por acaso, a atual lei não conta com qualquer 

dispositivo que permita a aprovação de um ato de concentração com 

base, exclusivamente, em critérios de interesse público. 

É importante notar também que a legislação prevê a 

aplicabilidade dos princípios constitucionais para orientação das normas 

de defesa da concorrência (art. 1º, Lei 12.529 e artigo 170 da 

Constituição Federal) – o que ainda enseja discussões a respeito da 

utilização, ou não, de critérios não estritamente concorrenciais no âmbito 

do controle de concentrações. 

De toda maneira, - e isso é fundamental ressaltar - a autoridade 

concorrencial não mais conta com uma cláusula genérica, que permite a 

aprovação de uma operação cujos efeitos sejam essencialmente 

anticompetitivos. Caso sejam invocadas quaisquer razões específicas de 

interesse público na análise de uma operação - alheias às 

tradicionalmente já adotadas na esfera antitruste -, entende-se que elas 
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devem contar com fundamento constitucional, que seja excepcionalmente 

e diretamente aplicável ao caso concreto em análise. 

É nesse sentido que o exame dos casos selecionados parece 

apontar: uma gradual tendência, na experiência brasileira, de delimitação 

do escopo da análise do CADE. Se na década de 90 argumentos como a 

proteção à indústria nacional e aos empregos eram recorrentes, levando 

até mesmo à participação de políticos e a realização de audiências 

públicas na instrução dos casos, na última década o Conselho tem 

apresentado uma análise menos casuística, centrada essencialmente em 

aspectos econômicos e concorrenciais das operações. 

6. Conclusão 

Não raro um ato de concentração gera consequências não 

apenas econômicas, mas também sociais e políticas, que extrapolam o 

segmento de mercado envolvido. Tal situação é especialmente propensa a 

ocorrer naqueles setores tidos como essenciais (ou estratégicos) à 

sociedade, como a segurança pública, os serviços de saúde, a educação 

ou os meios de comunicação. 

Se até hoje o direito da concorrência não foi capaz de alcançar 

um consenso claro a respeito dos objetivos buscados e dos valores que 

devem ser por ele tutelados, é importante constatar que diferentes 

compreensões do antitruste podem conduzir a diferentes métodos de 

análise e até mesmo a decisões distintas na análise de um mesmo ato de 

concentração. É o que demonstra a experiência histórica, marcada pela 

dicotomia entre estruturalistas e a Escola de Chicago - ou mesmo a 

recente corrente que advoga pela inclusão de outros valores, que não 

meramente econômicos, na análise antitruste. 

O artigo verificou que os valores mais tradicionais do antitruste, 

que parecem constituir seu “núcleo”, geralmente estão ligados à critérios 

econômicos como a busca pela eficiência, a promoção do bem-estar (em 

regra, dos consumidores) e a proteção do processo competitivo. Sendo 

assim, outros valores, quanto mais distantes e menos relacionados a estes 

critérios tradicionais do antitruste, com maior razão merecerão a alcunha 

de “cláusulas de interesse público”. 

A partir dessa visão panorâmica, o artigo analisou qual vem 

sendo o tratamento conferido ao tema no âmbito de outras jurisdições, o 

que permitiu a constatação da existência das mais variadas cláusulas de 

interesse público ao redor do mundo (embora seja possível mencionar 

valores como o combate à desigualdade, a proteção à indústria nacional, à 
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indústria exportadora, a manutenção dos empregos e a pluralidade dos 

veículos de mídia como alguns dos mais comuns).  

Foi constatado que existem diversas formas de redação das 

cláusulas legais de interesse público, bem como diferentes desenhos 

institucionais pelos quais as cláusulas de interesse público podem ser 

incorporadas no âmbito da análise de um ato de concentração –  o que é 

plenamente corroborado pelas particularidades existentes nos modelos 

adotados pela África do Sul, União Europeia, Espanha, Alemanha, 

Inglaterra, Noruega, Estados Unidos e pelo próprio Brasil. 

Enquanto alguns países atribuem poderes de intervenção 

discricionária a agentes políticos externos, como Ministros de Estado 

(conferindo-lhes a prerrogativa de tomar decisões de interesse público 

mesmo em sentido contrário ao adotado pela autoridade concorrencial), 

outros simplesmente aboliram a previsão de utilização de critérios que 

não puramente concorrenciais e de eficiência.  

É certo que a presença de tais cláusulas, invariavelmente, vem 

acompanhada de fortes críticas, que atribuem a elas um ganho de 

subjetividade indesejado no antitruste e a possibilidade de influência de 

pressões políticos sobre uma decisão que deveria ser, 

predominantemente, técnica. Mesmo assim, na prática, verificou-se que a 

regra geral é de existência de cláusulas deste tipo, até mesmo entre os 

países desenvolvidos e membros da OCDE.  

Uma hipótese para explicar esse dado é a fato destas cláusulas 

servirem como uma verdadeira “válvula de escape” ao direito 

concorrencial, para aquelas situações nas quais os instrumentos 

tradicionais do direito antitruste são considerados insuficientes para 

abarcar a complexidade das questões políticas, sociais e morais 

envolvidas. 78 Não por acaso, a grande presença dessas cláusulas levou 

Fréderic Jenny, ex-presidente da Comitê de Concorrência da OCDE, a 

afirmar que os critérios de interesse público talvez sejam um “mal 

necessário”. 79 

                                                   
78 É exatamente nesse sentido a lição de Paula Forgioni, a respeito da utilização 

de conceitos flexíveis e indeterminados, pelo antitruste, para adequá-lo às 

necessidades concretas que se imponham: FORGIONI, Paula. Os fundamentos 

do antitruste. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 193-194. 
79 Conforme notícia de 13/05/2015 da Global Competition Review ‘Public 

interest clauses may be a necessaryevil, says OECD head’ (Global Competition 
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Em relação à experiência brasileira, essa parece indicar uma 

gradual delimitação dos critérios utilizados pelo CADE, com um menor 

recurso a argumentos como a proteção à indústria nacional, ao nível de 

empregos e a conceitos indeterminados como “bem comum”, mas sim 

mais centrada em aspectos econômicos e concorrenciais das operações. 

Por fim, é oportuna a constatação de que, ao menos no que diz 

respeito à utilização de cláusulas de interesse público no controle de 

estruturas, a autoridade brasileira parece estar em patamar menos 

suscetível à interferência de agentes externos que outras jurisdições, 

como Alemanha e Espanha, que permitem a agentes políticos (Ministros 

de Estado) darem a palavra final e decidirem, inclusive, em sentido 

contrário ao de suas respectivas autoridades concorrenciais. 
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9. PREÇOS EXCESSIVOS E A PRÁTICA DE “PAY-FOR-DELAY 

AGREEMENTS” NO MERCADO FARMACÊUTICO: A 

APLICAÇÃO DO ANTITRUSTE EM MERCADOS INTENSIVOS 

EM INOVAÇÃO 

9. EXCESSIVE PRICING AND “PAY-FOR-DELAY AGREEMENTS” IN 

PHARMACEUTICAL MARKET: THE ANTITRUST IN INTENSIVE 

INNOVATION MARKETS.  

Humberto Cunha dos Santos 

 

Resumo: O propósito do trabalho consiste em analisar como o antitruste 

deve lidar com preços excessivos, tomando por objeto de estudo a 

cobrança de medicamentos na indústria farmacêutica, em especial pela 

prática de “pay-for-delay agreements.” De início, é retratada a 

caracterização do mercado farmacêutico como sendo um mercado 

intensivo em inovação, discutindo-se a abordagem da perspectiva 

schumpeteriana para aplicação do antitruste. Na sequência, são discutidos 

os pressupostos do paradigma dominante defendidos pela Escola de 

Chicago e sua ampla aceitação no meio, o que permite compreender parte 

das razões que dificultam a elaboração de um ferramental consistente 

para enfrentamento de preços excessivos. A partir daí, são discutidas as 

particularidades da prática do “pay-for-delay agreements”, realçando-se 

as características desses acordos, os quais não podem ser considerados 

ilícitos pelo objeto, mas com alta potencialidade de causar danos à 

concorrência. São discutidos importantes precedentes julgados nos 

Estados Unidos e na Europa e, ao final, feitas breves considerações sobre 

como o Brasil deveria se posicionar em relação ao tema, trazendo a 

conclusão em favor da adoção de um posicionamento intermediário entre 

o americano e o europeu.  

Palavras-chaves: Antitruste. Preços excessivos. Pay-for-delay 

agremeents. Inovação. Escola de Chicago.   

Abstract: The purpose of this paper is to analyze how antitrust should 

deal with excessive prices, taking as matter of study prices charging in 

pharmaceutical industry, in particular by pay-for-delay agreements. From 

start, the pharmaceutical market is characterized as intensive in 

innovation, discussing the Schumpeter´s approach to guidance the 
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application of antitrust. Following, the assumptions of the dominant 

paradigm (Chicago School) are discussed and its wide acceptance in the 

academic field, which allows to understand the reasons that block the 

development of a consistent toolkit of analysis to deal with excessive 

prices. Since them, particularities of pay-for-delay agreements are 

discussed, highlighting the characteristics of these agreements, which 

cannot be considered illegal by the object, but with high potential to harm 

competition. Important precedents judged in the United States and in 

Europe are discussed and, at the end, brief considerations were made on 

how Brazil should position itself on the subject, bringing the conclusion 

in favor of adopting an intermediary position between american and 

european experience. 

Key words: Antitrust. Excessive prices. Pay-for-delay agremeents. 

Innovation. Chicago School.   

 

1. Introdução – a caracterização do problema 

A oferta de medicamentos depende de um complexo e oneroso 

processo de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) que alicerça sua 

disponibilização à população. As intrincadas relações que permeiam o 

“regime de apropriabilidade”1 (TEECE, 1986, p. 287) da propriedade 

intelectual nem sempre são percebidas pelo público em geral. Mas são 

elas que, tomadas em conjunto, viabilizam essas transações. Para a maior 

parte do público, o único lado perceptível dessa indústria é que os 

fármacos chegam aos usuários – pagadores e pacientes – com preços 

excessivos. 

A sensação injusta de pagamento de preços excessivos se agrava 

diante da prática de “pay-for-delay agreements.” Por meio de acordos 

privados, a entrada de um novo fármaco que poderia extinguir o ciclo de 

cobrança excessiva do medicamento existente pode ser retardada, o que 

                                                   
1 “A regime of appropriability refers to the environmental factors, excluding 

firm and market structure, that govern an innovator's ability to capture the 

profits generated by an innovation. The most important dimensions of such a 

regime are the nature of the technology, and the efficacy of legal mechanisms of 

protection.” TEECE, David J. “Profiting from technological innovation”, School 

of Business Administration, California, Berkeley, Research Policy, 15, 1986, p. 

287. 
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permite ao incumbente estender o prazo de extração de ganhos na 

cobrança do preço considerado excessivo. 

  Segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OECD, 2018), tem crescido nos últimos anos a quantidade 

de pedidos de intervenção na indústria farmacêutica, realçando a 

importância da discussão se os órgãos de defesa da concorrência 

deveriam, de fato, intervir nesse mercado e, em caso positivo, como 

deveriam fazê-lo. 

Boa parte da discussão orbita em dois eixos centrais: (i) como o 

antitruste deve lidar com um mercado intensivo em P&D, portanto, 

altamente sensível aos incentivos do processo de inovação e (ii) se o 

desenho institucional das autoridades de defesa da concorrência e seu 

ferramental de análise se mostram adequados e capazes para lidar com 

práticas de preços excessivos nesses mercados. 

A primeira parte do enfrentamento do problema perpassa por 

uma discussão mais ampla, pois demanda a definição sobre quais seriam 

os objetivos do antitruste e como se obteria a maximização de proteção 

desses objetivos. A segunda parte, igualmente relevante, remete à 

reflexão sobre a funcionalidade da arquitetura institucional das 

autoridades de defesa da concorrência, suscitando questões sobre 

repartição e adequação dos instrumentos de exercício de competências, 

assim como a tipologia de interação almejada entre os órgãos de defesa 

da concorrência e os demais órgãos e poderes igualmente legitimados a 

conformar a atuação dos mercados. Afinal, já se externa aqui o 

entendimento de que o antitruste não pode se qualificar como seara única 

de solução de todas as preocupações decorrentes do bom funcionamento 

dos mercados.  

A síntese do enfrentamento das questões ora propostas permitirá 

refletir sobre eventuais esgotamentos dos pressupostos explicativos do 

paradigma dominante, o que, numa perspectiva acadêmica, também 

revela a importância do tema no constante processo de aprimoramento do 

direito da concorrência.  

O presente artigo encontra-se, portanto, estruturado nas 

seguintes etapas. Na primeira, procurar-se-á debater, brevemente, o papel 

do antitruste em mercados fortemente inovadores, realçando as 

perspectivas de análise e quais objetivos deveriam ser perseguidos. Após, 

será discutido o referencial de análise de preços excessivos, seus 

pressupostos e os instrumentos atualmente disponíveis para lidar com o 

tema. A seção III será destinada a discutir as particularidades do “pay-
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for-delay agreements”, bem como as experiências de aplicação do 

antitruste nos Estados Unidos e na Europa no enfrentamento dessas 

práticas. E, na última seção, serão lançadas algumas reflexões sobre 

como o Brasil deveria lidar com o tema, trazendo as conclusões finais 

sobre o objeto estudado.  

 

2. O antitruste em mercados de inovação intensiva – O que deve ser 

maximizado pelo antitruste e como fazê-lo? 

A discussão sobre quais são ou quais deveriam ser os objetivos 

da legislação de defesa da concorrência é um debate histórico, 

inesgotável, que perdura desde o surgimento do próprio antitruste. O 

mainstream busca convergência no sentido de que o antitruste deveria 

maximizar o bem-estar dos consumidores enquanto objetivo único. Para 

aferi-lo, propõe uma análise centrada no conceito de eficiência 

econômica. Síntese dessa percepção pode ser extraída a partir de Bork 

(1978, p. 79):  

“the only legitimate goal of antitrust is the maximization of 

consumer welfare that provides a common denominator by 

which gains in destruction of monopoly power can be estimated 

against loss in efficiency, and economy theory provides the 

means of assessing the probable sizes of the gains and losses.”  

Nessa concepção, a concorrência deve ser protegida como 

engrenagem fundamental ao funcionamento do mercado, daí a menção 

recorrente de que o antitruste deva se preocupar com a preservação da 

competição e não com os competidores em si. Decorrente desse fato, 

tem-se como explicação inerente ao funcionamento do mercado o 

surgimento, crescimento e expansão de firmas mais eficientes e a 

consequente retração e desaparecimento daquelas que não se mostrem 

capaz de suportar e adaptar-se ao contínuo processo evolucionário 

competitivo. E a razão fundamental para a proteção da competição em si 

é respondida pelo próprio Bork (1978), como forma de propiciar a 

situação social de máxima extração de resultados dos recursos 

disponíveis.2 

                                                   
2 “The answer is simply that competition provides society with the maximum output 

that can be achieved at any given time with the resources at its command. Under a 

competitive regime, productive resources are combined and separated, shuffled and 
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Assim, nesse quadro de definição, a inovação não seria 

protegida como um fim em si mesmo, mas como fator decorrente do 

processo competitivo. Ademais, como ressalta Mello (2009, p. 378), 

estudos empíricos revelam que o simples direito de propriedade 

intelectual não se apresenta como condição suficiente para que haja 

decisões de investimento em inovação, pois é necessário que haja 

expectativa de que haverá um mercado crescente para produtos novos ou 

melhores para justificar a incorrência nesses custos. Não há divergência, 

contudo, em reconhecer a importância da inovação para o funcionamento 

dos mercados. No mercado farmacêutico, por exemplo, os custos com 

P&D representam boa parte dos custos de produção e, por essa razão, a 

literatura costuma tratá-lo como intensivo em inovação ao lado de outros 

mercados tecnológicos.3 

A definição de um objetivo único para o antitruste está longe, 

contudo, de representar um consenso. Motta (2009, p.30), por exemplo, 

propõe que, além dos objetivos de bem-estar econômico geral e dos 

consumidores, a política de defesa da concorrência deve perseguir a 

proteção às pequenas empresas, a promoção da integração econômica, a 

garantia da liberdade econômica, a estabilidade macroeconômica, a 

justiça e equidade no tratamento dos consumidores e rivais, dentre outros 

aspectos cambiáveis e variáveis conforme a evolução social. Numa 

expressão de síntese, sua percepção de “competition policy” envolve a 

ideia de que “the set of policies and laws, which ensure that competition 

in the marketplace is not restricted in a way that is detrimental to 

                                                                                                                        

reshuffled in search for greater profits through greater efficiency. Each productive 

resource moves to that employment where the value of its marginal product, and 

hence the return paid to it, is greatest. Output is maximized because there is no 

possible rearrangement of resources that could increase the value to consumers of 

total output. Competition is desirable, therefore, because it assists in achieving a 

prosperous society and permits individual consumers to determine by their actions 

what goods and services they want most.” BORK, R. Goals of Antitrust: A 

Dialogue on Policy. 65 Columbia L. Rev. 365, 1965, p. 365. 
3 Evans e Schmalensee destacam que vários mercados possuem essas 

características, alguns mais recentes, como os mercados de tecnologia de 

software e hardware de computadores e todos os segmentos embasados no uso 

da internet, além de redes de comunicação, telefonia móvel e biotecnologia, mas 

também envolve outros mercados mais antigos, como o farmacêutico. EVANS, 

David e SCHMALENSEE, Richard. Some economic aspects of antitrust 

analysis in dynamically competitive industries. Working paper 8268, 

Cambridge, May 2001.  
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society.”, o que o leva a concluir que esse conjunto de políticas e leis que 

asseguram a competição “is not restricted in a way as to reduce 

economic welfare.”4  

Em mercados intensivos em inovação, a discussão sobre quais 

objetivos devem ser perseguidos pelo antitruste costuma vir associada à 

necessidade de compatibilização da política de defesa da concorrência 

com outras políticas públicas igualmente legítimas, voltadas à proteção 

de objetos específicos, como políticas industriais, de comércio exterior e 

outras ações interventivas que visam prestigiar algum objetivo relevante 

de conteúdo eminentemente nacional. Ilustra essa percepção os 

interessantes estudos empíricos trazidos por Mazzucatto (2004), 

destacando relevo ao papel a ser desempenhado pelo Estado no fomento 

do processo inovador. 

  Dadas as limitações de recorte deste artigo, deixa-se para uma 

outra oportunidade o aprofundamento desse rico debate. Tomado, 

portanto, o referencial dominante, mesmo que o antitruste não eleja a 

inovação como o objeto central de proteção na aplicação da norma, mas 

reconhecendo sua fundamental importância para o funcionamento dos 

mercados, remanesce a discussão sobre como o antitruste deveria ser 

aplicado. 

Nessa discussão, mais uma vez, não há muitos consensos. E 

muito disso decorre porque, em mercados intensivos em inovação, por 

vezes chamados disruptivos, a percepção de compreensão das práticas e 

estruturas reclama uma análise diferente da usualmente adotada, mais 

dinâmica, capaz de compreender e abranger os ciclos necessários a 

propiciar o processo de inovação.  

Nesse contexto, segundo Ginsburg e Wright (2012, p.5), 

estaríamos atualmente em um “estado gestacional” de análise do tema, 

orientado por decisões meramente intuitivas, sem um ferramental de 

análise bem ajustado, a depender fortemente da versão apresentada pelos 

agentes econômicos envolvidos nas condutas e nos atos de concentração 

analisados.5 

                                                   
4 MOTTA, Massimo. Competition Policy: theory and practice. 12ª Ed., 

Cambridge, 2009, p. 30. 
5 “The simple fact is that economics does not yet provide a useful understanding 

of the relationships among market structure, competition, and innovation. 

Without such an understanding, let alone empirical support, dynamic analysis in 

antitrust law remains in a gestational state, driven largely by intuition and the 
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  Para o enfrentamento reputado mais adequado a esse tema, tem 

crescido a abordagem proposta pela chamada escola Schumpeteriana, a 

qual reclama um olhar mais protetivo às inovações que dirigem a 

economia contemporânea. Segundo Katz e Shelanski (2005), de acordo 

com esse referencial, as duas variáveis principais na abordagem 

tradicional do antitruste que deveriam mudar seriam (i) o abandono do 

enfoque de curto prazo, incapaz de abranger os ciclos de inovação e (ii) a 

mudança da percepção de competição, assentada em produto e mercado, 

para a capacidade de investimentos em P&D.  

Segundo Schumpeter (1942), a inovação não ocorre de forma 

estática, mas em razão de contínuas “ondas de tecnologia” que, em 

determinados momentos, provoca mudanças varredouras nos ofertantes e 

em seus produtos. Nisso residiria boa parte do mérito do que chamara de 

processo de “destruição criativa”, pois permitiria o aumento do bem-estar 

coletivo pela superação ou eliminação de ofertantes e produtos 

considerados, com o passar dos tempos, obsoletos, em um contínuo 

processo de melhoria e aperfeiçoamento de práticas, algo inerente ao 

sistema capitalista. 

Esse referencial, aplicado ao antitruste, traz algumas 

implicações de ordem geral. Em primeiro lugar, ressalta o risco que uma 

visão míope poderia trazer na interrupção nos ciclos de inovação. Sem 

conseguir visualizar toda a extensão do processo de P&D de um agente 

econômico e da dinâmica concorrencial desses mercados, uma decisão 

antitruste que interfira no curto prazo, por exemplo, reduzindo o preço de 

um medicamento cobrado, poderia minar os recursos necessários, no 

longo prazo, ao contínuo processo de inovação naquele setor, privando a 

população da descoberta da cura de uma doença, o que representaria uma 

troca intertemporal de menor ganho.        

A fim de mitigar esse risco, Schmalensee e Evans (2001) 

propõem atitudes de precaução ou sistemática retração de aplicação do 

antitruste a todos os mercados intensivos em inovação, visto que, mesmo 

diante de mercados densamente concentrados, a competição nesses 

mercados continuaria a ocorrer, pois, em muitos deles, a competição é 

                                                                                                                        

unique stories told by the proponentes and opponents of each merger or business 

practice that comes under scrutiny.” GINSBURG, Douglas H. WRIGHT, Joshua 

D. Dynamic analysis and the limits of antitrust institutions. 78 Antitrust Law 

Journal nº 1, 2012, American Bar Association. p. 5. 
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orientada pela conquista do mercado como um todo, através de contínuos 

esforços de investimento em inovação, ao invés da competição no 

mercado. 

Para que haja, portanto, condições de competição nesses 

mercados, mais importante do que a análise usual centrada em produtos e 

participações de mercado, defende-se que o enfoque recaia nas condições 

de realização de investimentos em P&D. Na síntese de Katz e Shelanski 

(2005, p.11): 

“Where inovation is the key dimension of competition, and 

where it is possible that a practice or transaction will afect the 

development or deployment of new technology, direct 

measurement of concentration and market power as they relate 

to innovation would be preferable to the use of product-market 

shares as indirect proxies for those variables. Stated another 

way, the issues is whether one should considerer concentration 

of product sales or concentration of Research and Development 

(R&D)” 

Hovenkamp (2008), contudo, chama atenção para a desafiadora 

missão do antitruste em conseguir minimamente dimensionar, ex ante, os 

possíveis ganhos que seriam obtidos a partir da simples preservação do 

curso natural do processo de investimento de cunho inovador. Trata-se, 

com efeito, de terreno densamente incerto, desconhecido pelos próprios 

agentes econômicos, em que a complexidade do processo de descoberta 

leva a recompensar, não raras as vezes, o próprio fortuito em face do que 

seriam os resultados previamente esperados pelo racional ensejador dos 

investimentos. Retrata bem esse cenário o caso emblemático da 

descoberta do Viagra, como destaca o autor.6 

Um difícil trade-off então se coloca: sob receio de não 

interromper um suposto processo evolutivo totalmente desconhecido, e 

                                                   
6 “But the consequences of innovation are often radically indeterminate – sometimes 

rewarding a large investment by producing nothing at all, or sometimes by 

producing results that were far different than anyone anticipated. The classic 

example is Viagra, which was the result of a project seeking treatments for angina.  

Protracted male erections were initially regarded by the researchers as an 

undesirable side effect of what would later become one of the most successful 

pharmaceuticals ever.” HOVENKAMP, Herbert. Schumpeterian Competition and 

Antitrust. University of Iowa Legal Studies Research Paper Number 08-43, October, 

2008, p. 3. 
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incorrer em erro do Tipo I (intervenção errônea – falso positivo), o 

antitruste pode abdicar de uma necessária intervenção presente que 

reclamaria sua atuação para corrigir iniquidades ou abusos gerados pela 

cobrança de preços excessivos, o que ensejaria erro de Tipo II (ausência 

de intervenção necessária – falso negativo). 

 Nesse contexto, portanto, com frágeis consensos e difíceis 

desafios, é que se passa a discutir o referencial de análise de preços 

excessivos no mercado farmacêutico.  

 

3. Os preços excessivos e a necessidade de superação de pressupostos 

do paradigma dominante para permitir intervenção antitruste mais 

consistente  

O combate aos preços excessivos revela um curioso paradoxo 

no antitruste: sua existência é indicativa da presença de poder de 

mercado, com potencialidade de lesar múltiplos interesses, ao permitir 

que determinados ofertantes possam extrair ganhos excessivos em 

determinadas trocas reputadas necessárias. Contudo, mesmo que isso 

indique uma das principais preocupações das leis de defesa da 

concorrência, poucos são os casos em que o antitruste é utilizado 

consistentemente contra essa prática. 

Na percepção de Abbott (2016), isso decorre, em boa parte, da 

propagação dos pressupostos defendidos pela Escola de Chicago, o que, 

na linguagem do autor, provoca uma forte reação filosófica do campo em 

relação ao tema, pois obriga, em alguma medida, que o antitruste 

intervenha na definição de preços. Sem muita segurança para intervir e 

sendo raros os casos de aplicação do antitruste, o ferramental de análise 

tem variado bastante, restando embasado em frágeis comparações ou no 

estabelecimento imperfeito de benchmarks, sem muita consistência, 

contudo, para ser replicado como um denso ferramental de análise do 

tema. Conforme aponta a OECD (2018, p.6), a partir da análise da prática 

de alguns países europeus membros da instituição, o que se constata é 

que:  

“Since all the methods to determine whether a price is 

excessive under competition law have weakness, excessive 

pricing analyses should be carried out according to as many of 

the methods indicated above as possible, and should look for 

robust evidence that prices are indeed excessive.”    
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Numa percepção ampla de compreensão dos mercados, segundo 

o referencial dominante, seria um contrassenso cogitar em preços 

excessivos, pois os preços deveriam ser compreendidos como fruto da 

convergência de vontades entre ofertantes e demandantes. Um preço 

considerado alto não deveria ser, portanto, necessariamente sinônimo de 

excessivo, mas sim o indicativo de que há forte valoração pelo bem. Se 

alguém oferta um bem acima do custo marginal de produzi-lo, espera-se, 

na sequência, que esse fator induza a entrada de novos agentes para 

ofertá-lo, fazendo com que a oferta amplie e, por decorrência, o preço 

caia. 

Traçadas em linhas gerais, essas são as premissas essenciais que 

conferem fundamento à ideia de equilíbrio das forças de mercado, 

segundo o referencial neoclássico dominante. Por conta da importância 

de seus pressupostos estruturantes e da força que eles exercem no 

enfretamento da temática ora em discussão, passam a ser reservadas 

algumas linhas sobre seus grandes eixos explicativos. Enquanto as ideias 

centrais desse paradigma continuarem a ter forte aceitação no antitruste, 

haverá pouco espaço para o desenvolvimento de um ferramental mais 

denso para analisar os preços excessivos. 

3.1 – Os pressupostos do paradigma dominante da Escola de Chicago 

e do referencial neoclássico. 

A Escola de Chicago passou a dar as diretrizes do direito 

antitruste a partir dos trabalhos iniciais de Aaron Director nos idos de 

1950 nos Estados Unidos da América. E ganhou força na década de 80, 

especialmente no governo conservador do Presidente Regan7. Seus 

                                                   
7 “The Chicago school’s ascendancy to its dominant position in antitrust in the 

1980s was greatly aided by two political factors. First, there was a shift to the 

right on the U.S. Supreme Court in the 1970s, as the retirements of Chief Justice 

Warren, Justices Black, Harlan, Fortas, and Douglas led to the appointment, by 

Presidents Nixon and Ford, of Harry A. Blackmun, Warren E. Burger, William 

H. Rehnquist, Lewis F. Powell, Jr., and John Paul Stevens.
 
Then, upon his 

election in 1980, President Ronald Regan appointed William Baxter as his first 

Assistant Attorney General to take charge of the Antitrust Division, and James 

C. Miller III as head of the Federal Trade Commission.
 
These two appointments 

were fundamental in assisting President Reagan in implementing his promise to 

reduce government’s size, scope, and role in business.” MERCURO, Nicholas & 

MEDEMA, Steven G. “Chicago Law and Economics” in Economics and the 
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paradigmas refletem uma predileção ideológica a favor de práticas 

entabuladas pelos agentes econômicos em mercados competitivos em 

detrimento de qualquer medida de cunho interventivo.8  

Na acepção cunhada por Kuhn (1975)9, os paradigmas da 

Escola de Chicago constituem soluções modelares para o direito 

antitruste em geral e se apresentam como dominantes em razão de sua 

ampla aceitação no campo. Durante bom período na história do antitruste 

norte-americano, os paradigmas da Escola de Chicago rivalizaram com 

outras proposições, especialmente as lançadas por Harvard. A disputa, 

contudo, perdeu força, tendo Harvard assimilado praticamente todos os 

principais pressupostos de Chicago. Em trabalho publicado no final dos 

anos 70, Posner (1979) já destacava que não havia mais diferenças 

substanciais entre as duas escolas10, tendo as ideias de Chicago se 

consolidado como paradigma dominante.  

As ideias de Chicago também se verificam junto à Comunidade 

Europeia e ao Reino Unido. Wish (2001, p.19), por exemplo, enuncia que 

o propósito geral da legislação de defesa da concorrência se traduz num 

intuito de proteger o processo competitivo a fim de maximizar o bem-

estar dos consumidores. Ainda que se reconheçam outros objetivos da 

legislação, como a integração dos mercados dos países signatários do 

Tratado Constitutivo da Comunidade Europeia, o fato é que há relativa 

convergência de que a alocação eficiente dos recursos se traduziria na 

preocupação central de aplicação do antitruste.11         

                                                                                                                        

law: from Posner to postmodernism and beyond. 2th Ed. Princeton 

University Press, 2006, p. 150. 
8 “[T]he Chicago school of antitrust evidences a strong preference for a market 

as free as possible from state interference in all of its manifestations.” Idem. 

Ibidem. 
9“Considero ‘paradigmas’ as realizações científicas universalmente reconhecidas 

que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma 

comunidade de praticantes de uma ciência.” KUHN, Thomas S. A estrutura 

das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 1975, p.13.  
10 “The general conclusion of the paper is that it is no longer worth talking about 

different schools of academic antitrust analysis.” POSNER, Richard A. The 

Chicago School of antitrust analysis. University of Pennsylvania Law Review, 

127, 1979, p. 925. 
11 “As a general proposition competition law consists of rules that are intended 

to protect the process of competition in order to maximize consumer welfare. 

(…) In recent years many competition authorities have stressed the central 
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    Essa forma de compreensão das forças que agem no mercado 

resgata a visão proposta pelo pensamento liberal clássico de Adam Smith 

e seus seguidores, na famosa compreensão do laissez-faire e da mão 

invisível reguladora das preferências das pessoas de acordo com as livres 

trocas travadas no mercado, o que permite compreender a nomenclatura 

neoclássica atribuída à Escola de Chicago e ao consequente paradigma 

dominante. Hovenkamp (1999, p.12) assim a sintetiza: 

“The Chicago School offered an elegant, pro market, and 

largely anti-interventionist vision of antitrust. Building on 

neoclassical economics, Chicago antitrust writers argued that in 

the long run markets tend to correct their own imperfections; 

that the history of aggressive judicial intervention has produced 

many indefensible results; that courts have often condemned 

suspicious-looking business practices without understanding 

them, and when these practices were understood they were 

shown to have benign or precompetitive explanations.”    

Sob o prisma do referencial econômico, o mainstream se 

assenta, portanto, em teorização microeconômica que toma por 

pressupostos explicativos as seguintes premissas: 

(i) Indivíduos são pessoas racionais maximizadoras de suas 

preferências;12 

(ii) Indivíduos respondem a incentivos informacionais dados 

pelos preços; 

(iii) O aparato legal e o resultado das decisões jurídicas 

podem ser avaliados a partir da propriedade de gerar 

eficiências. 

Essas premissas, especialmente a terceira, permitem as 

prescrições normativas endereçadas ao Direito, conforme destacam 

Mercuro e Medema (2006, p. 102) de que “(i) todo processo legal de 

tomada de decisão deva promover eficiência e que (ii) a formulação de 

                                                                                                                        

importance of consumer welfare when applying competition law.” WHISH, 

Richard. Competition law. 4º Ed. London: Butterworths, 2001, p. 19. 
12 “Market economics are dedicated to the principle that in the first instance 

people era responsible for their own welfare. Further, they are best off if they 

can make voluntary exchanges of goods and services in competitive markets.” 

HOVENKAMP, Herbert. Federal antitrust policy – the law of competition 

and its practice. 5th Edition. West Academic Publishing, 2016, p. 4. 
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política pública deva se embasar fortemente nos mecanismos de 

mercado.” 

Como se pode perceber, o entendimento dominante tem forte 

crença na capacidade de os mercados funcionarem de forma eficaz, 

podendo boa parte do comportamento humano ser predicado a partir da 

dinâmica relacional dos preços e seus incentivos e desincentivos no 

processo de alocação dos bens escassos. Distorções e falhas no 

funcionamento dos mercados costumam ser encaradas como transitórias e 

se acredita que as próprias forças que atuam na engrenagem da oferta e 

demanda se mostrarão capazes de solucionar as imperfeições 

momentâneas, posto que, no longo prazo, os mercados tenderiam a um 

inexorável equilíbrio. 

No tema das barreiras à entrada, por exemplo, a Escola de 

Chicago costuma encará-lo mais como sendo um problema imaginário 

que propriamente real, o que afastaria, inclusive, receios em relação à 

existência de monopólios, usualmente justificáveis sob o incessante 

objetivo de produção eficiente a menores custos. Além disso, costuma ser 

acentuada a salvaguarda de que o risco de prática de preços 

supracompetitivos em qualquer estrutura de mercado seria minimizado 

pela capacidade de atração de novos agentes, o que permitiria uma 

constante tendência de reequacionamento de preços com expressão 

equivalente ao custo marginal de produção.13 

Entretanto, poucos desses pressupostos, de fato, se verificam no 

mercado farmacêutico, como se passa a discutir na sequência. Ademais, 

para que haja uma atuação mais efetiva do antitruste é preciso ter em 

mente outras especificidades desse mercado. 

 

3.2. As particularidades do mercado farmacêutico    

                                                   
13 “Only at the margin does a firm earn zero profits. Such a marginal firm is the 

one with the highest costs that is still capable of earning a competitive rate of 

return when the product is sold at a competitive price. If the market shifts in a 

way that is unfavorable to sellers, this marginal firm is likely to be the first, or 

one of the first, to go out of business. (…) In response to a very small price 

increase, alternative suppliers will immediately offer substitute products to the 

price raiser´s customers, and all customers will switch to those substitutes.” 

HOVENKAMP, Herbert. Federal antitrust policy – the law of competition 

and its practice. 5th Edition. West Academic Publishing, 2016,  p.7-15.  
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A indústria farmacêutica possui mecanismos de proteção e 

exclusividade que criam dificuldades para que as forças competitivas 

isoladamente possam corrigir as distorções e iniquidades geradas pelo 

preço excessivo. Com fortes barreiras à entrada, a oferta de 

medicamentos não se mostra como um mercado facilmente contestável, o 

que diminui consideravelmente o papel a ser exercido pela competição 

potencial.  

A concessão de patentes e exclusividade de direitos de 

comercialização de determinados medicamentos por certo período 

conferem posição privilegiada aos ofertantes que conseguiram 

desenvolver fármacos com difundida aceitação, o que lhes permite cobrar 

preços excessivos por não haver receio de estratégias de rivalidade dos 

demais competidores. 

As características desses mercados, com altos custos em P&D e 

marcas com forte disseminação e fidelização, representam fortes entraves 

à competição, com expressivas parcelas de custos irrecuperáveis 

desprendidos ao longo do processo de inovação, o que dificulta os 

mecanismos de auto-correção pelo próprio mercado. 

Assim que uma firma desenvolve uma nova droga, submete-a 

aos testes clínicos e, com sucesso, consegue introduzi-la ao mercado, o 

preço de venda do medicamento tende a ser alto. E, isso ocorre, porque, 

segundo bem reporta a OECD (2010, p. 17-18), além da necessidade de 

recuperação dos custos, há a proteção conferida pelo instrumento de 

propriedade industrial (comumente uma patente), o que permite a 

cobrança de preços de monopólio:  

“The price will be high both because the fixed costs must be 

recovered and because, absent competition from other branded 

drugs treating the same condition, the producer typically has a 

monopoly protected by intellectual property rights to the drug. 

Under monopoly, the price may be higher than necessary to 

compensate the innovator for its risk-adjusted investment and, 

absent market entry, there is usually nothing to stop the 

incumbent firm from maintaining non-competitive prices long 

after it has profitably recouped its investment.” 

Além disso, não raras as vezes, o preço cobrado por um 

medicamento de sucesso compensa o déficit de várias outras tentativas 

infrutíferas no desenvolvimento da pesquisa, daí a ausência de correlação 

do preço com o custo marginal de produção daquele bem. 
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Do lado da demanda, medicamentos são bens inelásticos, com 

poucos substitutos, e, dada a forte assimetria de informação, com várias 

falhas decisórias sobre quais medicamentos deveriam ser adquiridos e 

consumidos. Usualmente, o processo de tomada de decisão de aquisição 

do medicamente é feito pelo paciente, conforme as prescrições 

previamente estabelecidas por um profissional da área de saúde de sua 

confiança. Esses profissionais, médicos ou farmacêuticos, na maioria das 

vezes, recomendam o medicamento que reputam ser o mais adequado 

para o tratamento da enfermidade diagnosticada, seja do ponto de vista 

científico ou em razão dos esforços de marketing do produto, com pouca 

ou nenhuma sensibilidade em relação ao preço. 

Os pagadores diretos dos medicamentos costumam ser governos 

e operadoras de plano de saúde, sendo que os custos de aquisição na 

indústria acabam sendo repassados, indiretamente, de forma coletiva, aos 

contribuintes em geral ou aos usuários coletivos vinculados ao plano de 

saúde, duas práticas que distanciam a sensibilidade informacional dada 

pelo preço em relação ao usuário que incorreu diretamente nos custos de 

aquisição do medicamento. 

No entendimento de Abbott (2016), as restrições à cobrança de 

preços excessivos nesse mercado costumam, na verdade, envolver apenas 

duas variáveis: (i) o nível razoável de substitutos de um medicamento, 

ainda não que não sejam remédios propriamente iguais e (ii) o nível de 

demanda do medicamento, aferível tanto pelo grau de indispensabilidade 

do medicamento, como também pela capacidade de pagamento dos 

pacientes e compradores. Destaca o autor que a situação mais propícia à 

cobrança de preços excessivos é aquela em que:    

“The maximum pricing power for the originator is manifest 

when it owns exclusive marketing rights for a unique or 

breakthrough therapy for a life-saving pharmaceutical product. 

If there is no reasonable substitute product, pricing power is 

effectively constrained only by the capacity of the patient or 

health provider to pay.”  

Com esse quadro bem delimitado, vê-se, pois, que os 

pressupostos do referencial dominante da Escola de Chicago ajudam 

muito pouco a endereçar os problemas decorrentes do preço excessivo, 

visto que, em síntese:  

(i) A racionalidade decisória do processo de aquisição de 

medicamentos decorre mais do grau de confiança do paciente 

em quem lhe prescrevera o medicamento do que 
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propriamente uma relação de ponderação de custos e 

benefícios com o processo de escolha, o que traz 

preocupações sobre os elementos volitivos do processo 

decisório de consumo; 

(ii) Os profissionais de saúde que recomendam os 

medicamentos os prescrevem mais em razão da adequação 

das propriedades do fármaco ao tratamento do quadro 

diagnosticado do que ao preço praticado pela indústria 

farmacêutica;  

(iii) Dadas as finalidades do medicamento voltadas à área da 

saúde, há forte propensão da demanda ao consumo, tendo em 

vista a associação do medicamento com a noção de sua 

indispensabilidade, caracterizando um bem ineslático; 

(iv) Há reduzida possibilidade de substituição do bem 

demandado, tanto pelo lado da oferta quanto pela percepção 

da demanda;  

(v) Pela estrutura de pagamento da indústria, mediante 

despesas públicas ou repasses coletivos para aquisição dos 

medicamentos, a sensibilidade do preço é mais sentida pelo 

pagador direto que propriamente pelo usuário que originou a 

despesa, com vários mecanismos indiretos que dificultam a 

percepção do impacto do preço cobrado por determinados 

ofertantes. Não por outra razão, a OCDE aponta que o 

segmento que concentra mais atenção do antitruste e das 

práticas regulatórias em saúde é dos medicamentos 

reembolsáveis.14 

(vi) Do lado da oferta, trata-se de mercado com altas 

barreiras à entrada, mensurável a partir dos gastos exigíveis 

com P&D, o nível de escala exigido, a presença de marcas 

consolidadas e altos custos irrecuperáveis no processo de 

inovação (sunk costs); 

(vii) A existência de mecanismos legais que conferem 

privilégios (patentes e direitos de exclusividade de 

                                                   
14 “Significant amount of attention is devoted by competition law and heath 

regulation to the market for reimbursed medicines.(...) Furthemore, the fact 

these medicines are not reimbursable usually means that they are not essential, 

and/or that there are alternative products in the market and competition will 

bring their price down” Idem, 2010, p. 21. 
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marketing) durante certo tempo, pode dificultar a competição 

no mercado.           

Todos esses ingredientes misturados permitem refutar a ideia de 

que os mecanismos de preço se mostram capaz de, isoladamente, dar 

conta da complexidade das interações existentes nesse mercado, o que 

minimiza o receio de intervenção no preço cobrado pelos medicamentos.  

A intervenção não necessita ser feita exclusivamente pelo 

antitruste, pois, nesse segmento, é comum a instituição de uma autoridade 

regulatória para o setor, possivelmente com maior expertise na matéria e 

melhores instrumentos para regular limitações de preço. Não obstante, 

mesmo nos países que disponham dessas instituições, caberá ainda ao 

antitruste a chamada intervenção complementar ou de última instância, 

visto que o combate à prática de preços excessivos se traduz numa ratio 

legitimadora da própria existência desse ramo do Direito.     

As dificuldades de competição nesse mercado podem se agravar 

com a prática de “pay-for-delay agreements". A seguir, passam a ser 

discutidas as características gerais desses acordos e as recentes 

experiências de aplicação do antitruste nos Estados Unidos e na União 

Europeia, sobretudo, em relação à distribuição do ônus da prova para 

caracterização do ilícito dessa prática. 

 

4. “Pay-for-delay agreements” e a experiência norte-americana e 

europeia na sistemática de distribuição do ônus da prova para 

caracterização da infração 

As práticas de “pay-for-delay agreements” podem ser 

compreendidas como ajustes privados, mediante pagamento, que têm por 

propósito retardar a entrada de um medicamento capaz de encerrar a 

cobrança dos altos preços praticados pelo incumbente. Segundo a OECD 

(2009, p.31), sua utilização mais comum ocorre diante de remédios 

genéricos, por meio do qual: 

the branded manufacturer will pay the potential generic entrant 

some amount of money. In exchange, the generic company will 

delay its entry into the market. In the absence of such an 

exclusion payment, the generic could be expected to enter at an 

earlier date. Thus, by making an exclusion payment, the 

branded pharmaceutical company has paid for delayed entry by 

the generic. 
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Num primeiro olhar, a prática do “pay-for-delay” poderia levar 

a considerá-la como ilícito per se, muito próxima de um cartel de divisão 

de mercado, já que o pagamento feito pela empresa incumbente para 

retardar a entrada do medicamento genérico poderia ser compreendido 

como equivalente a um acordo entre concorrentes que tem por objeto 

impedir a competição naquele mercado, permitindo ao incumbente a 

reserva daquele mercado. 

Perceber a prática sob esse prisma levaria a admitir que 

estaríamos diante de um cartel com prazo previamente fixado, com um 

mecanismo de pagamento que se daria pela continuidade da cobrança dos 

preços excessivos em prejuízo dos consumidores e o repasse de parte 

desses ganhos à empresa colusiva, que, por sua vez, abdicaria de 

participar do processo competitivo. 

Um olhar mais cuidadoso, contudo, remeterá o tema à 

complexidade do direito da propriedade intelectual e das nuanças dos 

acordos que permitem a exploração desses direitos, exigindo uma 

percepção capaz de conciliar o direito de propriedade intelectual com o 

antitruste. 

Salomão Filho (2006, p. 15) entende ser inapropriado referir-se 

a esses ramos do Direito como complementares. Na visão do autor, o 

Direito Industrial, como segmento da Propriedade Intelectual, mostra-se 

como “um campo no qual os princípios concorrenciais têm particular 

aplicação”, sendo eles publicísticos, “isto é, tendentes à proteção da 

difusão do conhecimento e não à proteção privada de concorrentes.”   

Nessa função, como bem destaca Shapiro (2003), os acordos 

patentários vão muito além de modificações do prazo das patentes para 

prejudicar a concorrência. Envolvem, na verdade, a definição do que é 

garantido pelo instrumento, pois se mostra repleta de incertezas e 

imperfeições a delimitação dos contornos do próprio direito de 

propriedade. Os acordos privados podem, portanto, dissipar parte dessas 

incertezas, gerando ganhos sociais. 

Anderson e Kovacic (2017) corroboram com essa perspectiva e 

destacam que os direitos de propriedade intelectual, especialmente as 

patentes, exibem maiores incentivos e suscetibilidade a comportamentos 

oportunísticos e anticompetitivos em comparação às outras formas reais 

de propriedade, daí a importância desses acordos em aclarar o que pode 

ser explorado entre os interessados.      

Compreendidos assim, os acordos de “pay-for-delay 

agreements” podem servir a bons fins ao delimitar limites e escopo da 
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patente. Ao assim fazê-lo, poder-se-ia convencionar o retardo na entrada 

de um novo medicamento como consequência do arranjo esclarecedor 

sobre o alcance efetivo do instrumento protetivo, visto sob a ótica da 

empresa incumbente, o que só se tornara possível a partir de certo 

esclarecimento (disclose) de como se daria a entrada pretendida do 

medicamento genérico. 

O esclarecimento do contínuo processo do estado da arte, a 

partir das inovações trazidas pela patente vigente, somado aos 

esclarecimentos adicionais da forma de produção do novo fármaco 

evitariam discussões sobre violações de propriedade intelectual ou 

comportamentos oportunísticos do novo entrante. 

Além disso, o retardo da entrada serviria como forma de 

endereçar as preocupações de preservação do ciclo de investimento da 

incumbente, permitindo-se lhe programar à entrada que encerraria a 

cobrança do preço de monopólio. 

Esclarecida a ausência de violação aos direitos de propriedade 

intelectual da incumbente, e tendo em vista, portanto, a postergação do 

exercício do livre direito de exploração do mercado pelo entrante, o 

pagamento pelo acordo representaria uma antecipação de ganhos 

estimados que o entrante faria jus com a comercialização do fármaco em 

decorrência do deslocamento da demanda por busca de menores preços.     

Vê-se, pois, que os contratos de “pay-for-delay” possuem 

objeto lícito, sendo, na verdade, espécies que retratam a imperfeição do 

alcance dos instrumentos que asseguram os direitos de propriedade 

intelectual, os quais só podem ser aperfeiçoados ex post, a depender do 

comportamento superveniente dos demais atores e sujeitos à 

imprevisibilidade dos fatores que caracteriza usualmente os principais 

aspectos relacionados ao funcionamento dos mercados. Sob essa ótica, 

“pay-for-delay agreements” seriam expressão do “poder de controle 

residual” detido pelo titular do direito patentário numa dimensão de 

contratos incompletos, já que, como destaca Hart (2003, p.70):  

In contrast, ownership does matter when contracts are 

incomplete: the owner of an asset or firm can then make all 

decisions concerning the asset or firm that are not included in 

an initial contract (the owner has ‘residual control rights’). 15  

                                                   
15 HART, Oliver. Incomplete contracts and public ownership: remarks, and an 

application to public-private partnerships. The Economic Journal, 113, 2003, 

p.70.   
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  A caracterização do objeto lícito desses contratos não leva, 

contudo, à conclusão de imunidade antitruste. A análise passa a 

demandar uma avaliação quantos aos efeitos que tais contratos provocam 

em relação à concorrência. É presumível algum grau imediato de 

potencialidade de lesão à concorrência, pois a prática alija um entrante 

capaz de reduzir os preços de um medicamento cobrado, o que seria 

traduzido ao consumidor final como frustração da ampliação da oferta e 

na continuidade da cobrança de preços excessivos para aquisição do bem 

demandado. 

Contudo, se a abordagem schumpeteriana for levada em 

consideração, tal como discutida nos tópicos anteriores, a avaliação dos 

efeitos se tornará mais complicada, pois, considerado o fator temporal 

mais elastecido, a abranger ciclos de investimentos, uma intervenção 

antitruste nos prazos e nichos convencionados poderia interromper 

trajetória capaz de resultar em ganhos maiores no médio ou longo prazo 

em face da redução de curto prazo nos preços cobrados. 

Ademais, parece claro que o contrato de “pay-for-delay” traz o 

mérito de reduzir custos de transação ao delimitar objeto e escopo da 

patente, o que beneficia as trocas em geral. A maior parte de seus efeitos 

benéficos, contudo, são internalizados pelos contratantes já que os demais 

ganhos sociais, apontados por Shapiro (2003), na redução do número de 

litígios judiciais, e, por consequência, nos custos com a manutenção do 

Judiciário e com a taxa de congestionamento do sistema judiciário, 

parecem ser de pouca monta em comparação ao impacto na concorrência 

que esses acordos provocam. 

De um modo ou de outro, a percepção conjunta das 

particularidades e dos efeitos que esses contratos possuem ajuda a retratar 

a complexidade do objeto tratado, bem como a razão da existência de 

posicionamentos distintos na tratativa do tema pelas jurisdições antitruste 

dos Estados Unidos e da União Europeia. 

Nos Estados Unidos, o precedente da Suprema Corte, no 

leading case Federal Trade Comission versus Actavis, julgado em 2013, 

estabeleceu que o contrato de “reverse payment settlement agreement”, 

com características típicas de “pay-for-delay,” entabulado entre Actavis 

e a Solvay, não poderia ser considerado um ilícito per se, tal como 

objetivava a FTC. 

No entendimento da Suprema Corte, tal contrato, que 

assegurava o adiamento da entrada de um genérico pela Actavis, por um 

número específico de anos, não violaria a Lei Hatch Waxman de 1984, 
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nem as normas de defesa da concorrência, especialmente o alegado 

desrespeito ao §5 da Lei da FTC, na caracterização de contratação ilegal. 

A Suprema Corte, contudo, reformou a decisão do 11ª Circuito 

que assegurava imunidade antitruste ao acordo, e estabeleceu a 

possibilidade da FTC se insurgir contra a prática, por entender que havia 

preocupações significantes sobre os efeitos na competição, desde que isso 

fosse feito sob o crivo da regra da razão cheia. 16 

Apesar de dificultar a caracterização da ilicitude, ao exigir a 

análise sob a perspectiva de aplicação da “regra da razão cheia”,  o 

precedente traz preocupações dignas de realce, como o entendimento de 

que o pagamento, por restar fora do mercado, faz com que o mercado 

mantenha os preços no nível do detentor da patente e divida os benefícios 

apenas entre os signatários do acordo enquanto os consumidores perdem, 

o que exige aprofundamento das razões e justificativas para celebração 

do contrato, devendo ser analisáveis caso a caso.17 

Já na Europa, o julgamento do caso “Lundbeck”, realizado pela 

Comissão Europeia em 2013, traz uma visão mais restritiva às práticas de 

“pay-for-delay.” Nesse precedente, o órgão antitruste europeu se deparou 

com seis acordos que estiveram em vigor nos anos de 2002 e 2003 entre a 

empresa farmacêutica dinamarquesa Lundbeck, por um lado, e quatro 

empresas farmacêuticas produtoras de medicamentos genéricos, por outro 

lado (Merck KGaA, Arrow, Alpharma e Ranbaxy). 

Os acordos envolveram o antidepressivo citalopram, tanto na 

forma do ingrediente farmacêutico ativo, como na forma de 

medicamento. No entendimento da Comissão Europeia, os acordos 

seriam ilícitos, segundo seu objeto, por impedirem as empresas de 

genéricos de vender o citalopram genérico, sem que os acordos 

endereçassem satisfatoriamente a discussão sobre violação ou não das 

patentes detidas pela Lundbeck. 

                                                   
16 “Courts reviewing such agreements should proceed by applying the “rule of 

reason,” rather than under a “quick look” approach.” SUPREME COURT OF 

THE UNITED STATES. Federal Trade Comission versus Actavis, INC. ET AL. 

No. 12–416. Argued March 25, 2013—Decided June 17, 2013. 
17 “Payment for staying out of the market keeps prices at patentee-set levels and 

divides the benefit between the patentee and the challenger, while the consumer 

loses.” SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. Federal Trade 

Comission versus Actavis, INC. ET AL. Nº 12–416. Argued March 25, 2013—

Decided June 17, 2013. 
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Por não entender comprovadas as supostas eficiências 

suscitadas pelo contrato, a Comissão Europeia entendeu que os seis 

contratos restringiam a competição pelo seu próprio objeto e condenou 

todas as empresas signatárias dos acordos por violação ao artigo 101 do 

Tratado de Funcionamento da União Europeia e ao art. 53 do Acordo 

Econômico Europeu de mercado comum.18 

 

5. Algumas breves considerações sobre o Brasil  

Os contratos “pay-for-delay” podem afetar o mercado nacional. 

São condutas que possuem a potencialidade de afetar diversos interesses 

do país e, mesmo que praticados no estrangeiro, deverão ser objeto de 

escrutínio também pela autoridade antitruste nacional, nos termos da 

previsão contida no art. 2º da Lei nº 12.529/11. 

A jurisprudência do CADE, desde o famoso precedente do 

cartel internacional das vitaminas19, tem se orientado pela aplicação da 

lei nacional a práticas ocorridas no estrangeiro, quando restarem 

preenchidos apenas os seguintes requisitos: (i) comprovação da prática de 

conduta capaz de se subsumir à definição de infração à ordem econômica 

(atualmente definida pelo art. 36 da Lei nº 12.529/11) e (ii) comprovação 

da potencialidade dessa conduta produzir efeitos no território nacional.     

No Brasil, um acordo com esse objeto pode impactar 

sensivelmente a capacidade de pagamento tanto de usuários diretos do 

medicamento como também dos gastos gerais suportados pelo Sistema 

Único de Saúde a depender do fármaco envolvido. Uma pequena 

percepção do impacto pode ser dimensionada a partir de evidências 

reportadas pela OCDE (2010, p.19) que apontam que, somente entre os 

anos 2001 a 2007, a inserção da política de genéricos no país representou 

uma economia de cerca de 5 bilhões de dólares no sistema nacional de 

saúde. 

                                                   
18“The Commission found that the six agreements covered by the decision 

constituted restrictions of competition by object, amounting to four separate 

infringements of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European 

Union and Article 53 of the EEA agreement.” COMISSÃO EUROPEIA. 

Processo AT.39226 — Lundbeck. Julgado em 19 de junho de 2013. 
19 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. Processo 

Administrativo nº 08012.004599/199-18. 
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Enquanto país ainda em desenvolvimento, mostra-se de bom 

alvitre que a aplicação da lei de defesa da concorrência no Brasil se dê 

orientada de modo mais próximo à experiência europeia, partindo de uma 

relativa presunção de ilicitude da prática, com a consequente inversão do 

ônus probatório aos signatários do acordo na comprovação e 

quantificação das eficiências geradas por esses contratos. A estrutura 

normativa da legislação nacional guarda compatibilidade com o modelo 

europeu e, aplicada dessa forma, teria o mérito de não conceber a conduta 

como ilícito pelo objeto, mas simplificaria os requisitos exigíveis pelo 

CADE para rechaçar a prática, dada, inclusive, a forte assimetria de 

informação envolvida no enfrentamento dessa matéria. 

Como bem elucida a jurisprudência do CADE, as regras per se e 

da razão podem ser compreendidas para além de critérios de definição 

das infrações à ordem econômica, mas também como técnicas de 

distribuição do ônus probatório.20  

No difícil cotejamento entre ganhos de curto ou longo prazo, 

não se pode perder de vista que a discussão envolve dimensionar quanto 

seria justo atribuir à população brasileira no suporte da cobrança 

prolongada de preços excessivos vis-à-vis os esforços exigíveis na 

preservação de ciclos duvidosos de investimentos das empresas 

detentoras de patentes no longo prazo, levando em conta que, no Brasil, 

os titulares de patentes no mercado farmacêutico representam mais de 

95% de empresas internacionais de países desenvolvidos, trazendo 

pertinência às dúvidas suscitadas por Oliveira et al. (2004, p. 174): 

Since the adoption of the current Brazilian Industrial property 

law in May 1996, there has been an important trend of 

increased growth in the number of patent claims filed by the 

pharmaceutical industry in Brazil. When considering the 

country of origin for patent claims, developed countries are 

responsible for more than 95% of the total. This may indicate 

that countries, such as Brazil, with less R&D investment and 

infrastructure capacity are unable to take further advantage of 

the benefits conferred by patents. 

Importante considerar que as práticas nos mercados se dão 

“imersas em sistemas concretos e contínuos de relações sociais”, 

                                                   
20 Ilustra essa função, dentre outros, o Processo Administrativo nº 

08012.001271/2001-44 que fixou a jurisprudência do CADE no enfrentamento 

da fixação de preços de revenda no caso SKF e SKF do Brasil.  
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conforme destaca Granovetter (1985), logo, não se mostra crível supor 

que os incentivos e condições para a fabricação de medicamentos 

genéricos se apresentem comuns ao redor de todo mundo.  

Na contribuição brasileira, enviada à OCDE (2015, p.45) para 

fomentar a discussão do incremento de políticas de acesso à saúde, 

sugere-se a elaboração exclusiva de uma lista de remédios reembolsáveis 

como forma de se obter redução no custo das despesas públicas com a 

aquisição de medicamentos, dado o alto grau de judicialização do tema e 

a compreensão predominante de que o dever constitucional de garantia à 

saúde acaba por impor essa obrigação ao Poder Público.  

Dadas as particularidades do Brasil, deve-se, portanto, 

oportunizar ao CADE a possibilidade de análise do (i) nível razoável 

de substitutos existentes do medicamento envolvido pela prática, 

assim como (ii) o nível de demanda do medicamento, com análise 

sobre a capacidade de pagamento dos pacientes e compradores e da 

potencialidade do impacto que o adiamento da entrada do genérico 

ocasionaria.  

Mostra-se valioso, nesse agir, a prescrição trazida por 

Hovenkamp (2008, p.10-11):  

In some cases, all that is necessary is to consider short run 

consequences for competition and ignore innovation 

possibilities that are too remote to see.  In other cases one 

should consider whether an innovation or a restraint on 

innovation is the more likely outcome.  The likelihood that a 

practice  furthers innovation should serve to weaken or perhaps 

even undermine the antitrust concern.  By contrast,  the 

likelihood that a practice restrains innovation should deserve a 

much closer look. 

Por fim, a falta de qualquer regra que obrigue a notificação 

desses contratos ao CADE dificulta o escrutínio e o acompanhamento 

dessas práticas e talvez se mostre desejável introduzir algum mecanismo 

legal que obrigue que a assinatura desses contratos seja acompanhada do 

dever de notificação junto à autoridade de defesa da concorrência para 

que seja promovida a análise do impacto concorrencial no mercado do 

país. 
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6. Conclusões  

O objetivo de aplicação de uma lei antitruste depende da 

compreensão do papel do mercado e do espaço reservado à atuação das 

forças econômicas. Antes de ser traduzido em preocupação jurídica, o 

tema lida, na verdade, com objeto eminentemente político, algo que 

constantemente inspira e move o homem cívico aristotélico na busca de 

obter a conformação ideal, capaz de gerar o mais amplo bem-estar 

coletivo.21 

Usualmente, as decisões que envolvem a aplicação de leis de 

proteção à concorrência não costumam dedicar atenção mais aprofundada 

na reflexão sobre os objetivos contidos na norma. Para muitos, enveredar 

numa discussão desse teor resulta no avanço em seara pantanosa, 

desconfortante e muito distante do seguro campo técnico vindicado pelo 

antitruste. Opta-se, de forma mais ou menos consciente, pela adoção 

irrefletida dos pressupostos que conformam o paradigma dominante. 

O setor farmacêutico possui especificidades que afastam, e 

muito, o referencial explicativo proposto pelo mainstream. Enquanto 

as ideias centrais desse paradigma continuarem a ter forte aceitação no 

campo, haverá pouco espaço para o desenvolvimento de um 

ferramental mais denso e consistente para lidar com preços 

excessivos. 

Mesmo considerado o paradigma dominante, um olhar 

convergente do antitruste com o direito de propriedade intelectual, 

permitirá compreender méritos da prática dos contratos de pay-for-

delay, mas isso não afasta, contudo, as preocupações sobre os efeitos 

anticoncorrenciais que esses acordos carregam, mesmo considerada a 

perspectiva de longo prazo. 

No difícil trade-off proposto pela abordagem dinâmica, 

parece-nos que a melhor forma de aplicação da lei antitruste se 

coaduna com um posicionamento intermediário entre a experiência 

europeia e a norte-americana, partindo-se de uma relativa presunção 

                                                   
21 “Assim, o homem é um animal cívico, mais social que as abelhas e os outros 

animais que vivem juntos. (...) Aquele que não precisa de outras pessoas, ou não 

pode resolver-se a ficar com eles, ou é um deus, ou um bruto. Assim, a 

inclinação natural leva os homens a este gênero de sociedade.” ARISTÓTELES, 

A política. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p.5-6.  
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de lesão à concorrência desses acordos, com uma distribuição mais 

equânime do ônus probatório. 

O Brasil, ao enfrentar essa temática, não pode perder de vista 

sua condição enquanto país ainda em desenvolvimento e deve buscar 

maximizar os múltiplos objetivos previstos no art. 1º da Lei nº 

12.529/1122, perscrutáveis em diversas direções, conforme uma agenda 

econômica capaz de efetivamente atender às preocupações do país. 

Nessa análise, a ser feita caso a caso, tem relevância a 

identificação do fármaco envolvido na transação, as condições de 

competição no mercado e o impacto que o atraso na entrada de um 

genérico traria aos usuários e pagadores do medicamento.     
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10. SHAM LITIGATION E MISREPRESENTATION: REFLEXÕES 

SOBRE SUA ADMISSIBILIDADE NO DIREITO 

CONCORRENCIAL BRASILEIRO 

10. SHAM LITIGATION AND MISREPRESENTATION: REFLECTIONS 

ON ITS ADMISSIBILITY IN BRAZILIAN COMPETITION LAW 

Carlos Eduardo Elias de Oliveira 

Resumo: O artigo trata da “sham litigation” e da “misrepresentation” 

para definir se eles podem ser considerados ilícitos concorrenciais no 

Brasil. Faz comparações com a experiência norte-americana, que é 

baseada na Doutrina Noerr-Pennington. Analisa os casos julgados pelo 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Conclui que a 

sham litigation deve ser considerada um ilícito concorrencial à luz dos 

critérios PRE e POSCO. Conclui também que a mirepresentation só 

deveria ser considerada uma ilicitude concorrencial se decorresse de vício 

no procedimento, e não no resultado, apesar de o Cade tender a de 

admitir a misrepresentation também por vício no resultado. 

Palavras-chave: sham litigation, misrepresentation, direito de petição, 

Doutrina Noerr-Pennington. 

Abstract: The paper is about sham litigation and misrepresentation and if 

these two can be considered as a violation to the Brazilian Competition 

Act. The article compares the Brazilian law to the North American 

experience based on Noerr-Pennington doctrine. In addition, The article 

also presents cases from the Brazilian Administrative Council for 

Economic Defense (CADE). The article concludes that sham litigation 

should be considered a violation to the Brazilian Competition Act 

according to PRE and POSCO standards. Moreover, the article shows 

that misrepresentation should only be considered a violation of the 

Brazilian Competition Act if it arises from a procedural violation, not 

from the results, even though CADE tends to admit misrepresentation as 

a violation when it arises from the result. 

Keys-words: sham litigation, misrepresentation, right of petition, Noerr-

Pennington doctrine. 
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1. Introdução  

Como trabalho final da disciplina “Comércio Internacional e 

Defesa da Concorrência” (semestre 1/2019), conduzida sob a batuta dos 

professores Dr. Paulo Burnier da Silveira e Dra. Amanda Athayde, no 

Programa de Pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de 

Brasília, o presente artigo destina-se a erguer reflexões sobre a situação 

jurídica da sham litigation e da misrepresentation no Direito 

Concorrencial Brasileiro.  

De modo mais específico, objetiva-se revolver materiais 

doutrinários e jurisprudenciais (com inclusão da jurisprudência do 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade) para responder 

às seguintes perguntas: a sham litigation e a misrepresentation são ou não 

ilícitos concorrenciais? Em sendo ilícitos, quais seriam os parâmetros 

para a identificação delas?  

Não se pretende aqui esgotar o assunto nem oferecer uma 

resposta fechada: um artigo não seria apto a tão ousada meta. O escopo 

aqui é coligir os principais elementos que rondam esse tema como auxílio 

a pesquisas futuras. 

Em primeiro lugar, distinguem-se as expressões sham litigation 

e misrepresentation. 

Após, passa-se a expor o tratamento desses conceitos no direito 

concorrencial norte-americano, com um olhar para os contornos atuais do 

que ficou conhecido como a Doutrina Noerr-Pennington. 

Por fim, compulsando a legislação e a jurisprudência 

administrativa do Cade, lançam-se os fundamentos principais para o 

debate acerca do assunto em pauta1. 

 

1.1. Linhas conceituais sobre a Sham Litigation e a Misrepresentation 

                                                   
1 Há quem ainda fale em fraud litigation para designar a propositura, com fins 

anticoncorrenciais, de ações judiciais simuladas, baseadas em falsidades, 

distinguindo-as da sham litigation, em que as empreitadas judiciais não seriam 

baseadas em mentiras (Cade, 2016, pp. 18-19 e 21-22). Não nos ocuparemos 

dessa distinção no presente trabalho, mas apenas trabalharemos com a sham 
litigation admitindo que, entre as ações judiciais manejadas, possa haver 

algumas fundadas em mentira (na ideia de que a sham litigation abrangeria a 

fraud litigation). 
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A expressão sham litigation costuma ser empregada para definir 

casos em que um concorrente pretende atacar um outro ou impedir a 

entrada de novos rivais no mercado mediante o manejo de processos 

judiciais ou administrativos ardilosos ou o exercício doloso de lobby 

perante os Poderes Executivo e Legislativos.  

Essa acepção será aqui chamada de sham litigation lato sensu, a 

qual pode ser escandida em duas subespécies: (1) sham litigation stricto 

sensu2, também denominada de litigância fraudulenta, para designar os 

casos de demandas judiciais ou administrativas abusivas; e (2) 

misrepresentation3, também cognominada de representação fraudulenta, 

quando se cuidar de lobby abusivo.  

A distinção é útil diante da diversidade de regime jurídico de 

cada uma das hipóteses, conforme bem apontado por Márcio Tancredi4 

(2015). Buscaremos adotá-la neste texto, de modo que, ao se referir ao 

termo sham litigation sem ressalvas, estaremos a tratar da concepção em 

sentido estrito. É comum, no entanto, os autores não fazerem essa 

distinção e empregarem a expressão sham litigation em sentido amplo de 

modo indiscriminado. 

 

1.2 Questões a serem enfrentadas no artigo 

O assunto enfocado neste artigo gira em torno de delinear os 

limites do direito de petição, que é reconhecido como um direito 

fundamental. Indaga-se: esse direito poderia ser exercido sem 

plausibilidade alguma e com o único objetivo de gerar efeitos 

anticoncorrenciais? Em outras palavras, poderia uma empresa com 

posição dominante afogar um pequeno concorrente com ações judiciais 

infundadas para lhe dificultar a permanência no mercado diante dos 

                                                   
2 Sham litigation pode ser traduzido como litigância fraudulenta ou litigância 

predatória. 
3 Misrepresentation pode ser traduzido como representação fraudulenta. 
4 Chama-se a atenção que o autor, com uma maturidade de quem já havia 

concluído os cursos de Filosofia (UFMG) e de Engenharia (UFMG) e uma pós-

graduação em gestão empresarial (USP), produziu a didática e aprofundada 

monografia ora referenciada por ocasião do término do seu curso de graduação 

(UnB).   
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transtornos decorrentes da perda de sua credibilidade, da sua 

incapacidade de suportar os ônus financeiros com litígios judiciais ou de 

uma proibição judicial cavilosamente obtida (sham litigation)? Ou 

poderia essa dominante empresa atuar perante os Poderes Executivo ou 

Legislativos com o único objetivo de obter normas de difícil observância 

pelos concorrentes com o intento de eliminar total ou parcialmente a 

concorrência (misrepresentation)? 

Há duas correntes principais: (1) a da intangibilidade absoluta 

do direito de petição, de modo que o efeito anticoncorrencial 

eventualmente causado seria irrelevante; e (2) a da ilicitude do exercício 

do direito de petição com efeitos anticoncorrenciais. 

Dentro da segunda corrente, a doutrina aponta diferentes 

abordagens: (1) uma que se baseia na doutrina Noerr-Pennington; (2) 

outra que adota o triplo critério de “juridicidade”, “certeza do dano” e 

“alternativa menos lesiva”; (3) outra baseada na ponderação de 

princípios; e (4) a que se assenta na teoria do abuso de direito.  

Não desceremos a esse refinamento conceitual no presente 

artigo: preferimos reportar-nos ao estudo de Tancredi (2015, pp. 20-29). 

Limitaremos a tratar da doutrina Noerr-Pennington e a definir se ela deve 

ou não ser acolhida no sistema brasileiro, sem esmiuçar as supracitadas 

formas de abordagens, tudo em respeito às restrições próprias deste 

artigo. 

 

2. Experiência norte-americana: evolução da Doutrina Noerr-

Pennington e os critérios PRE e POSCO 

2.1 Contornos atuais da Doutrina Noerr-Pennington 

Nos Estados Unidos, a discussão acerca da sham litigation e da 

misrepresentation é guiada por meio da Doutrina Noerr-Pennington, 

também chamada de doutrina da imunidade à legislação antitruste ou de 

doutrina da imunidade antitruste ao direito de petição. 

Na sua feição atual, essa doutrina afasta, em regra, a aplicação 

da Sherman Act (que é a lei antitruste norte-americana, de 1890) para as 

tentativas de particulares em influenciar decisões dos Poderes Executivo, 

Legislativo ou Judiciário. 

Há, porém, poucas exceções. 
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De um lado, é certo que, mesmo quando se tratar de casos que 

envolvam o exercício de direito de petição por meio de lobby destinado a 

obter normas que gerem efeitos anticoncorrenciais, não há falar em 

ilicitude. A única exceção seria na hipótese de o procedimento adotado 

na realização do lobby ter sido abusivo (fraude no processo do lobby, e 

não no resultado): só nessa situação bem específica se caracterizaria a 

misrepresentation. Embora nenhum precedente exemplique, pode-se 

pensar na hipótese de o lobby ter sido baseado no oferecimento de 

“propinas” a parlamentares: nesse caso, o procedimento do lobby foi 

viciado a autorizar a configuração da misrepresentation. Isso, na prática, 

torna inviável a caracterização desse ilícito concorrencial nos casos 

concretos. O fundamento é o de que o direito de petição e o regime 

democrático representativo não poderiam censurar os indivíduos por 

postularem perante as instâncias públicas para obter normas, ainda que 

estas gerem efeitos anticoncorrenciais. Deveras, todos têm direito a tentar 

influenciar as decisões do governo por meio do direito de petição. Trata-

se de imperativo do sistema democrático representativo.  

De outro lado, a sham litigation é ilícito concorrencial que se 

configura à luz do critério do duplo teste, também chamado de critério 

PRE (acrônimo de Professional Real Estate, uma referência ao julgado 

da Suprema Corte que tratou desse tema), ou do critério POSCO 

(referência ao julgamento da Corte de Apelação do 9º Circuito no caso 

USS-Posco Industries vs Costa Building & Construction Trade 

Council5). 

Pelo critério PRE, exigem-se dois requisitos para a 

caracterização da litigância fraudulenta: (1) requisito objetivo: a 

manifesta falta de plausibilidade jurídica na pretensão deduzida em juízo, 

de sorte que nenhum litigante razoável esperaria obter sucesso no mérito 

da ação judicial; e (2) requisito subjetivo: o autor esconde, por trás da 

sua investida judicial, a sua real intenção, que é a de prejudicar o 

concorrente, eliminando-o total ou parcialmente. 

Pelo critério POSCO, trata-se de caso de multiplicidade abusiva 

de ações judiciais, situação que não é bem tratada pelo critério PRE (que 

foca hipótese de uma única ação judicial). Por esse critério, considera-se 

ilícito concorrencial a propositura sistemática e reiterada de uma série de 

ações judiciais ou de processos administrativos com o objetivo de 

                                                   
5 O julgamento pode ser lido em UNITED STATES COURT OF APPEALS OF 

NINTH CIRCUIT (1994). 
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dificultar o funcionamento do concorrente. Ainda que alguns processos 

sejam julgados procedentes, haverá sham litigation se for constatado que 

a avalanche de ações decorre de uma estratégia calculadamente destinada 

a elevar abusivamente os custos dos rivais para lhe dificultar a 

sobrevivência no mercado6. Como já destacado em Nota Técnica do 

Cade7, isso poderia ocorrer, por exemplo, se uma empresa pulverizasse, 

ao longo do território brasileiro, várias ações judiciais de pouca 

verossimilhança jurídica contra um concorrente com o objetivo de impor-

lhe custos excessivos. 

 

2.2 Histórico jurisprudencial relativo à Doutrina Noerr-Pennington e 

ao critério PRE 

O cenário atual da Doutrina Noerr-Pennington – tão bem 

tratado por Tancredi (2015, pp. 17 e 20) – foi construído após diversos 

julgados da Suprema Corte desde a década de 60 que analisaram a tensão 

entre o direito de petição e a Sherman Act. 

Os primeiros casos são os que deram o nome de batismo da 

doutrina da imunidade à legislação antitruste: o caso Noerr e o caso 

Pennington. 

De um lado, o caso Noerr foi julgado em 1961 pela Suprema 

Corte no sentido de afastar a Sherman Act para casos de lobby perante o 

Poder Legislativo. Trata-se do caso “Eastern Railroad Presidents 

Conference (E.R.R. Presidents Conf.) v. Noerr Motor Freight”. Em suma, 

a Suprema Corte entendeu que foi lícita conduta das empresas de 

transporte ferroviário em, por meio de campanhas publicitárias, tentar 

influenciar o parlamento da Pensilvânia para a edição de normas de 

transporte de longa distância desfavoravelmente aos caminhoneiros 

autônomos. Para a Suprema Corte, o Sherman Act não alcança atos 

destinados a influenciar o Poder Público, ainda que isso gere efeitos 

anticoncorrenciais. O Sherman Act condenaria apenas atos entre 

particulares, e não atos envolvendo o Poder Público, pois ele é norma que 

regula atividades negociais e restrições comerciais, e não atividades 

políticas. 

                                                   
6 Ver: SALGADO E SILVA, ZUCOLOTO e BARBOSA, 2009; SALGADO e 

MORAIS, 2013, pp. 9-10. 
7 Cade, 2016, p. 16. 



Comércio Internaciona e Concorrência – Vol. II 

284 

Cabe um alerta. Apesar da decisão colegiada, é fato que o voto 

do Juiz Black (Justice Black) trouxe a noção de “exceção à imunidade”, 

assim entendido o fato de que os casos “representações fraudulentas” 

(misrepresentation) estão fora da imunidade do direito de petição e, 

portanto, caracterizam atos ilícitos. Cuidou-se de simples obiter dictum 

(dito de passagem) que, mais à frente, viria ressurgir na definição dos 

contornos atuais da misrepresentation. 

De outro lado, o caso Pennington foi apreciado em 1965 pela 

Suprema Corte para considerar lícito o lobby exercido perante o Poder 

Executivo para obter norma prejudicial a concorrentes. Trata-se do caso 

United Mine Workers of America (sindicato dos trabalhadores do setor da 

mineração) v. Pennington. O sindicato dos mineiros e grandes 

mineradoras fizeram lobby perante o Poder Executivo a fim de que fosse 

exigido que todas as mineradoras pagassem um valor mínimo de salário 

aos funcionários. As pequenas mineradoras não conseguiam praticar esse 

salário mínimo e, por isso, alegaram que o lobby teria sido feito para 

excluí-las da concorrência. A Suprema Corte não aceitou haver ilicitude 

no lobby que ocorreu, ainda que isso pudesse prejudicar as pequenas 

mineradoras, pois o direito de petição – assegurado na Primeira Emenda 

– não pode ser condenado por gerar efeitos anticoncorrenciais. A conduta 

do lobby é imune ao Sherman Act. 

Após esses dois casos seminais, a Doutrina Noerr-Penningtonn 

foi ampliada e modelada em julgados posteriores da Suprema Corte. 

Destacamos quatro casos importantes. 

O primeiro é de 1972 e se destacou pelo fato de, pela primeira 

vez, a Suprema Corte condenou uma empresa por sham litigation, 

reconhecendo, como ilícito antitruste, o manejo de ações judiciais 

ardilosamente destinadas a prejudicar a concorrência (sham litigation). 

Cuida-se do caso California Motor Transport Co v. Trucking Unlimited. 

Um grupo de transportadoras rodoviárias de carga atuava, perante o 

Poder Judiciário e a administração pública, para dificultar que as 

concorrentes obtivessem licenças para operar. E o fazia valendo-se de 

ações judiciais ou petições administrativas sem qualquer atenção ao 

mérito dos casos. Embora a Suprema Corte tenha ampliado o âmbito da 

doutrina Noerr-Pennington para reconhecer que ela assegura imunidade 

ao exercício do direito de petição perante o Poder Judiciário (por ações 

judiciais) ou o Poder Administrativo (perante agências administrativas), 

há exceções a essa imunidade quando houver sham litigation (processos 

judiciais ou administrativos maliciosos), o que teria sido configurado no 

caso em espécie. A Suprema Corte condenou, pois, o referido grupo de 
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empresas por prática de sham litigation. Chama-se a atenção que, nesse 

caso, o que foi censurado foi a sham litigation (ações judiciais 

descabidas), e não a misrepresentation (o lobby perante as agências 

administrativas). 

O segundo case é de 1988: caso Allied Tube & Conduit 

Corporation v. Indian Head. A Suprema Corte fortaleceu e ampliou a 

imunidade da Doutrina Noerr-Pennnington entendendo, como lícita, 

atuações privadas que repercutam indiretamente no Poder Público e gere 

efeito anticoncorrencial. Trata-se de uma situação que chamaremos de 

lobby indireto. Em suma, a Allied, maior empresa produtora de conduítes 

de aço, com o objetivo de opor obstáculos às concorrentes que produziam 

conduítes de plástico, agiu para que os estados só comprassem conduítes 

de aço. E o fez patrocinando a entrada de novos membros na autoridade 

setorial incumbida de elaborar o Código Elétrico Nacional, que é uma 

norma privada que costuma ser adotada pelos estados. Tal lobby indireto 

foi tido como lícito. 

O terceiro case é de 1991: o caso City of Columbia v. Omni 

Outdoor Advertising, Inc. A Suprema Corte robusteceu a imunidade da 

Doutrina Noerr-Pennington ao admitir, como lícito, o lobby feito perante 

os Poderes Executivo e Legislativo. A empresa Columbia, cuja atividade 

é de publicidade por outdoors, fez lobby perante o Legislativo e o 

Executivo para restringir regras de publicidade na zona urbana de modo a 

favorecer a si mesma e a dificultar o trabalho de sua concorrente, a 

empresa Omni Outdoord. A Suprema Corte confirmou a Doutrina Noerr-

Pennington e considerou lícito o processo de lobby em nome do direito 

de petição da empresa Columbia. Entendeu que a essência do lobby é 

obter um acordo de opinião entre o peticionário e o Poder Público, 

objetivo esse que se insere no Direito de Petição, fruto do sistema 

representativo democrático. 

O quarto caso é de 1993 e se destaca por criar o critério PRE, 

também chamado de critério do duplo teste e já definido no capítulo 2.1. 

deste artigo, como forma de reconhecimento de sham litigation (stricto 

sensu). Cuida-se do caso Professional Real Estate Investor v. Columbia 

Pictures. A Columbia Pictures ajuizou ação contra a Profession Real 

Estate por suposta violação de direito autoral, mas a Suprema Corte, 

valendo-se do retrocitado critério do duplo teste, entendeu que a ação não 

era destituída de fundamento e, por isso, não havia sham litigation.  

Todo esse histórico deu o cenário atual da Doutrina Noerr-

Pennington nos EUA, tudo nos moldes já sublinhados no capítulo 2.1. 
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2.3 Histórico jurisprudencial relativo ao Critério POSCO 

No caso USS-Posco Industries vs Costa Building & 

Construction Trade Council, a Corte de Apelação do 9º Circuito 

entendeu que a propositura de uma multiplicidade de ações judiciais de 

baixa probabilidade de êxito (objective baseless claim) pode ser 

considerado um ilícito concorrencial se importar em custos expressivos 

ao rival, ainda que um pequeno grupo delas tenha sucesso. Nesse caso 

concreto, porém, foi entendido que não havia ilícito concorrencial pelo 

fato de 15 das 29 ações propostas terem tido sucesso, o que demonstrava 

que não havia baixa probabilidade de êxito no conjunto de ações8. 

Solução similar se deu nos litígios9: 

a) Twin City Bakery Workers & Welfare Fun vs Astra 

Aktiebolag, em que foi entendido que não havia sham 

litigation pelo fato de 4 das 6 ações propostas terem sido 

exitosas10; e 

b) Kaiser Foundation Health Plan vs Abbott Labs, em que, 

além de 7 das 17 ações terem sido vitoriosas, as outras 10 

ações envolviam questões novas nunca antes apreciada e se 

escoravam em argumentos razoáveis11. 

Houve, porém, reconhecimento de sham litigation no caso 

Waugh Chapel South, LLC vs United Foood and Commercial Workers, 

em que, a par de apenas 1 das 14 ações terem tido êxito, houve 

desistência de 10 outras ações em situação suspeita. A Corte de Apelação 

do 4º Circuito declarou a ilicitude da empreitada judicial12. 

Com base nesse histórico, percebe-se que não há como definir 

qual é a taxa de êxito mínima exigida para afastar a sham litigation no 

                                                   
8 Cade, 2016, pp. 16-17. 
9 Cade, 2016, pp. 17. 
10 Caso julgado por tribunal local de Nova Iorque  (U.S. DISTRICT COURT 

FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK, 2002). 
11 Julgado pode ser consultado em UNITED STATES COURT OF APPEALS 

OF NINTH CIRCUIT (2009).  
12 Julgado pode ser consultado em UNITED STATES COURT OF APPEALS 

OF FOURTH CIRCUIT (2013). 
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caso de multiplicidade de ações. É certo, porém, que uma taxa de êxito 

superior a 50% dificilmente permitiria a caracterização da sham litigation 

à luz do critério POSCO, tudo conforme concluído em nota técnica do 

Cade (Cade, 2016, p. 18). 

3. Experiência brasileira 

3.1 Contornos normativos 

Respeitada a respectiva idiossincrasia, o direito brasileiro se 

aproxima ao norte-americano no tocante à garantia do direito de petição e 

à censura a condutas anticoncorrenciais.  

De um lado, o direito de petição está na alínea “a” do inciso 

XXXIV do art. 5º da Constituição Federal, o qual assegura “o direito de 

petição aos Poderes Públicos, na defesa de direitos ou contra ilegalidade 

ou abuso de poder”. A doutrina dá leitura extensiva a esse preceito para 

confortar também as atuações destinadas a, pelos caminhos da 

representação democrática, obter normas. O lobby, portanto, tem assento 

constitucional13. No âmbito jurisdicional, o direito de petição também se 

realiza no princípio da inafastabilidade, sediado no inciso XXXV do art. 

5º da Constituição Federal, que prescreve que “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

De outro lado, a repugnância a posturas anticoncorrenciais tem 

assento constitucional, especialmente no inciso IV do art. 170, que 

contempla o princípio da livre concorrência como pilar da Ordem 

Econômica, e no § 4º do art. 173, que determina que “a lei reprimirá o 

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

eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”. No plano 

infraconstitucional, a Lei nº 12.529/2011 (Lei do Cade) esmiúça essa 

censura a ataques à livre concorrência. 

O cenário normativo pátrio, portanto, se irmana ao norte-

americano, o que nos autoriza a refletir na experiência norte-americano 

para, com respeito às particularidades nacionais, debater acerca dos 

critérios definidores sham litigation lato sensu como um ilícito 

concorrencial no Brasil. 

 

                                                   
13 Nesse sentido, ver Tancredi (2015, p. 18) e Jordão (2009). 
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3.2 Jurisprudência administrativa do Cade  

A jurisprudência administrativa do Cade tende a admitir, como 

ilícitos concorrenciais, tanto a sham litigation à luz dos critérios PRE e 

POSCO quanto a misrepresentation não apenas em casos de vícios no 

procedimento do lobby, mas também em hipóteses de desvios no 

resultado (a obtenção de normas anticonconcorrenciais). Diverge 

parcialmente, pois, da experiência norte-americana, que só admite a 

misrepresentation por vícios no procedimento do lobby, e não no seu 

resultado. 

Convém conhecermos alguns casos apreciados pelo Cade. 

Em relação à situação de misrepresentation, destaca-se o 

“Caso SinPetro”. Nele, o Cade condenou o lobby exercido abusivamente 

por pessoas jurídicas ligadas aos postos de gasolina no Distrito Federal14 

perante os Poderes Legislativo e Executivo local para obter lei que 

proibisse a instalação de postos de gasolina em áreas de supermercado15.  

O lobby foi exitoso e desaguou na edição da Lei Distrital 

Complementar nº 294/2000, que passou a proibir a construção de postos 

de gasolina em estacionamentos de supermercados, shopping centers, 

hospitais, escolas e teatros.  

O Cade entendeu que esse lobby foi fruto da postura dessas 

empresas que possuem posição dominante para impedir que o Grupo 

Carrefour ingressasse no mercado de posto de gasolina utilizando 

pedaços das vastas áreas do estacionamento de seus supermercados, à 

semelhança do que esse grupo já vinha fazendo exitosamente em outros 

Estados da Federação. 

Nesse caso, verifica-se que o Cade se distanciou da experiência 

norte-americana, admitindo a misrepresentation como ilícito 

concorrencial não apenas por vícios no procedimento, mas também no 

resultado. De fato, no caso acima, não houve nenhuma violação 

procedimental: a ilicitude concorrencial decorreu apenas do resultado. 

No tocante à sham litigation, chama-se a atenção para estes 

casos apreciados pelo Cade.  

                                                   
14 Sindicado do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Direitos 

Federal, da Rede Gasol e da Rede Igrejinha. 
15 A análise mais detalhada do caso é feita por Márcio Tancredi (2016, pp. 30-

32) e em Renzetti (2017, pp. 163-164). 
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O primeiro é “Caso do transporte coletivo de ônibus em 

Governador Valares”. Nele, foi determinada a instauração de processo 

para aprofundar as investigações de possível ilícito concorrencial 

consistente em sham litigation praticado no mercado de transporte 

coletivo de ônibus na região de Governador Valadares (Averiguação 

Preliminar nº 08012.005610/2000-8116).  

O segundo é o caso da “Baterias Moura”. Nele, grandes 

empresas no mercado de baterias questionaram à Anatel se o Grupo 

Moura, entrante no mercado, estava realmente obedecendo às normas 

técnicas. Embora, por maioria, o Cade tenha arquivado o procedimento, o 

voto vencido do ex-Conselheiro Cueva foi no sentido de que essa conduta 

poderia, em tese, caracterizar sham litigation e, por isso, merecia ser 

objeto de aprofundamento de investigação (Averiguação Preliminar nº 

08012.006076/2003-7217). 

O terceiro é o “Caso do Alumínio”. Aí foi entendido inexistir 

sham litigation em caso envolvendo direito patentário dos perfis de 

alumínio (Averiguação Preliminar nº 08012.005727/2006-50).  

O quarto é o “Caso Siemens”. A Siemens VDO Automotive 

estava propondo ações judiciais para prejudicar uma concorrente no ramo 

de tacógrafo, a Seva Engenharia Eletrônica. Em maio de 2015, chegou 

representação da Seva à Secretaria de Direito Econômico do Ministério 

da Justiça (SDE). A Siemens tinha 85% do mercado de tacógrafo quando 

a Seva entrou no mercado. A Siemens passou a ajuizar ações para que a 

Seva cumprisse exigências legais para comercializar o produto, além de 

questionar atos do Contram e do Inmetro alegando conflito de 

competência entre eles para regulamentar o novo tacógrafo. Foi provado, 

por meio de gravações, que a intenção era retirar a Seva do mercado. 

Siemens defendeu-se alegando: (1) gravações eram ilícitas; (2) só havia 

proposto duas ações, as quais foram extintas sem resolução do mérito por 

falta de legitimidade; (3) só queria que a concorrente cumprisse as 

normas de segurança. O Cade, por maioria, condenou a Siemens a multa 

de 1% do seu faturamento, ou seja, a multa no valor de quase 12 milhões 

de reais18 (Processo 08012.004484/2005-5119). 

                                                   
16 Reportamo-nos a estudo de Sousa (2013, pp. 73-75). 
17 Reportamo-nos a estudo de Renzetti (2017, pp. 164-166). 
18 Jornal de Brasília, 2019. 
19 Convém a leitura dos votos dos conselheiros a partir da fl. 3.176 dos autos 

(Disponível em: <https://bit.ly/2rMcliV>). Acesso em 6 de julho de 2019. 

https://bit.ly/2rMcliV
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O quinto é o “Caso de Programas de Venda pela TV”. O Cade 

condenou a empresa Box 3 Vídeo por sham litigation, já que ela manejou 

uma série de ações infundadas contra os concorrentes para tirar do ar 

programas televisivos de venda semelhantes com base em um descabido 

direito autoral ou em outros justificativas descabidas. Nas ações judiciais, 

a empresa alegava ter direito exclusivo ao modelo de programa 

desenvolvido, quando, na verdade, esse modelo já existia há mais de 30 

anos nos Estados Unidos. O Cade se valeu do Critério POSCO para 

entender pela existência de sham litigation e, assim, condenou a empresa 

ao pagamento de multa de 5% do faturamento, o que correspondeu a 

quase dois milhões de reais. Nesse caso, a SDE, a Procuradoria do Cade e 

o Ministério Público Federal haviam opinado pela inexistência de ilícito 

concorrencial, mas o Plenário do Cade seguiu caminho diverso (Processo 

Administrativo nº 08012.004283/2000-4020). 

O sexto é o “Caso Eli Lilly”. O Cade condenou as empresas Eli 

Lilly do Brasil Ltda e Eli Lilly and Company a pagar multa de mais de 

trinta milhões de reais por sham litigation. Elas haviam proposto várias 

ações judiciais contraditórias e enganosas contra a Anvisa e conseguiram, 

por liminar deferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região em 

julho de 2017, obter a exclusividade na comercialização do medicamente 

Gemza, que é usado no tratamento de câncer. A Anvisa ficou proibir de 

autorizar concorrentes a comercialização esse fármaco. A liminar foi 

cassada pelo Superior Tribunal de Justiça em março de 2008, de modo 

que, nesse intervalo de tempo, as referidas empresas tiveram o monopólio 

na comercialização. O Cade entendeu que, como as empresas agiram com 

ardil em ocultar dados relevantíssimos do Judiciário para obter a liminar 

para prejudicar a concorrência, houve ilícito concorrencial a autorizar a 

punição (Processo Administrativo 08012.011508/2008-9121). 

O sétimo caso é da editora Ediouro. Foi imputado a essa editora 

a prática de sham litigation consistente no manejo de infundadas ações 

judiciais contra os concorrentes com o objetivo de impedi-las de 

desenvolverem-se no mercado de revistas de passatempos, palavras 

cruzadas, caça-palavras e congêneres. A Ediouro invoca um inexistente 

direito de propriedade intelectual e industrial contra os rivais. O Cade 

                                                   
20 É oportuna a leitura do voto do Conselheiro Vinícius Marques de Carvalho a 

partir da fl. 1.852 dos autos (Disponível em: <https://bit.ly/2YkrcNS>. Acesso 

em 6 de julho de 2019). 
21 Ver notícia no site do Cade (Cade, 2015). 

https://bit.ly/2YkrcNS
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acabou por celebrar acordos de cessação das investigações (processo nº 

08012.005335/2002-67). 

 

3.3 Contornos da legalidade: ensaio de respostas às perguntas deste 

artigo 

Expostas as experiências norte-americana e brasileiras, terreno 

fértil há para suscitar reflexões sobre as perguntas centrais deste artigo, a 

saber: a sham litigation e a misrepresentation são ilícitos concorrenciais? 

Se sim, quais os parâmetros para a caracterização delas? 

Como já realçado, não se pretende dar respostas fechadas, mas 

apenas fazer emergir elementos para reflexões acerca desse sensível 

assunto. 

Nos EUA, a partir da flexibilização da Doutrina Noerr-

Peningtonn, a sham litigation é admitida como ilícito concorrencial 

mediante os critérios PRE e POSCO, ao passo que a misrepresentation o 

é apenas quando houver vício no procedimento do lobby, e não no seu 

resultado. 

No Brasil, a partir da atuação do Cade, segue-se o mesmo perfil 

norte-americano com um detalhe: a misrepresentation pode ser 

caracterizada também pela análise do resultado anticoncorrencial, 

conforme se viu no Caso SinPetro. 

O tema ainda não pode ser tido como pacificado no Brasil dada 

a pouca quantidade de precedentes e a falta de pronunciamento do Poder 

Judiciário sobre o assunto. Há ainda muito espaço para a doutrina e a 

jurisprudência refletir sobre a matéria. 

Exporemos nossas impressões quanto ao misrepresentation e ao 

sham litigation. 

No tocante à misrepresentation, guardamos reservas acerca da 

postura brasileira, que foi mais ampliativa em relação à norte-americana. 

Não há dúvidas de que vícios no procedimento do lobby com efeitos 

anticoncorrenciais (como na hipótese de oferta de propinas a agentes 

públicos ou políticos) pode caracterizar misrepresentation.  

Nossa ressalva é quanto admitir essa ilicitude quando o lobby é 

realizado dentro da regularidade procedimental com o objetivo de obter 

um resultado anticoncorrencial.  
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É que, se os agentes públicos ou políticos incumbidos de editar 

normas se convenceu do lobby, não se poderia falar em ilicitude por se 

tratar de uma decorrência inerente do regime democrático.  

Se a norma é injusta, isso se deve a eventuais falhas na 

estruturação do regime democrático do país, que talvez necessite de 

reformas para garantir voz a setores com pouco poder econômico ou que 

reclame uma mudança cultural da população.  

Não se pode negar que, na prática, especialmente no Brasil, 

ainda grassa uma cultura pouca republicana, ainda marcada pelo padrão 

de bandeirantes, de Macunaímas e de Malasartes22. E essa viciada cultura 

ainda contamina os Poderes da República, de maneira que muitas normas 

podem ser colocadas em suspeição quanto à pureza de seus objetivos 

republicanos.  

Todavia, ao desenhar o sistema institucional, não se pode 

considerar esses déficits do regime democrático brasileiro para colocar 

em suspeição todas as normas produzidas pelo Parlamento ou o Poder 

Executivo. A presunção é a da pureza republicana das normas. Abusos 

são exceções, como lembravam os romanos (abusus non tollit usum23).  

Autorizar a misrepresentation por análise apenas do resultado 

anticoncorrencial, e não por vícios procedimentais, soa-nos indevido por: 

(1) contrariar um pressuposto do regime democrático representativo; (2) 

expor o sistema democrático a uma insegurança jurídica a colocarem 

sobre os ombros dos agentes econômicos o pesado fardo de poder vir a 

sofrer punições por exercer o lobby dentro das regras do jogo; (3) falta de 

critérios objetivos e precisos para definir a misrepresentation quanto ao 

resultado, de modo a impedir que os agentes econômicos não saibam as 

regras do jogo previamente ao exercício do lobby. 

Inclinamo-nos, portanto, a endossar a tendência norte-americano 

de blindar o lobby desempenhado com observância das regras 

procedimentais, ainda que voltado a resultados anticoncorrenciais.  

Isso, todavia, não significa indiferença a uma inafastável 

realidade, a de várias normas são feitas para atender agentes com poder 

econômico. O que nos parece é que o caminho para combater essa 

patologia não é o controle anticoncorrencial por meio do alargamento 

                                                   
22 Tivemos a oportunidade de focar esse estímulo à malandragem no Brasil em 

nossa dissertação de mestrado (Oliveira, 2017, pp. 144-152). 
23 O abuso não impede o uso. 
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conceitual do misrepresentation, e sim é de promover reformas 

institucionais que tornem o procedimento de produção de normas menos 

suscetíveis à captura pelos grandes agentes econômicos. Pode-se, nesse 

sentido, pensar em regulamentação da atividade de lobby, em 

aperfeiçoamento das instituições com criação de mecanismos de defesas 

a capturas por agentes econômicos e em aprimoramento da “advocacia da 

concorrência”. 

Enfim, normas anticoncorrenciais obtidas por meio de lobby 

feito por agentes econômicos com posição dominante e com observância 

das regras procedimentais são nocivas, mas seu combate não deve ser por 

meio de alargamento conceitual da misrepresentation, e sim por reformas 

institucionais e procedimentais do regime de democracia representativa. 

Abalançamo-nos a admitir a misrepresentation apenas por vícios no 

procedimento do lobby, e não por conta do resultado anticoncorrencial. 

No atinente à sham litigation, a postura do Cade parece 

incensurável, acenando para a caracterização desse ilícito concorrencial a 

partir dos critérios PRE e POSCO. Aliás, não há nada de novo debaixo do 

sol ao se admitir haver ilicitude no manejo de ações judiciais infundadas. 

O sistema processual brasileiro já condena, há muito tempo, o manejo 

abusivo de ações judiciais nos casos de lides temerárias, admitindo a 

aplicação de punições por atos atentatórios à dignidade da Justiça. O art. 

80 do atual Código de Processo Civil, por exemplo, reputa como 

“litigante de má-fé” quem é temerário no processo, quem provoca 

incidente manifestamente infundado ou quem usa o processo para 

conseguir objetivo ilegal. Ora, se as ações judiciais são exercidas com 

abuso do poder econômico e com objetivos anticoncorrenciais, além da 

eventual ilicitude processual, há também ilicitude anticoncorrencial, 

conforme se viu ao estudar as experiências brasileira e norte-americana. 

Por fim, cabe uma observação aplicável igualmente à 

misrepresentation e à sham litigation: a aplicação de punições por meio 

de multas pecuniárias à empresa infratora merece ser mais bem avaliada, 

pois, no final das contas, a empresa tenderá a diluir os custos com essa 

multa aumentando o preço final dos produtos. Em outras palavras, é 

preciso analisar se, na prática, o consumidor é que acaba pagando as 

multas pecuniárias infligidas pelo Cade. É de pensar se não seria mais 

adequado refletir sobre outras espécies de punições, mais focadas na 

pessoa que conduziu a empresa na trilha da ilegalidade concorrencial, 

pois sanções pessoais como essa são intransferíveis. 
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4. Conclusão 

É extremamente sensível discutir se a sham litigation e a 

misrepresentation devem ou não ser consideradas como ilícitos 

concorrenciais, pois isso pressupõe impor limites ao direito de petição, 

que é um direito fundamental.  

Conforme exposto no capítulo 3.3., nossa impressão é a de que 

a misrepresentation só deve ser admitida quando houver vício no 

procedimento do lobby, na linha da experiência norte-americana. Se o 

lobby é exercido dentro das regras procedimentais do Estado de Direito, o 

resultado anticoncorrencial não pode caracterizar misrepresentation. O 

combate a essas nocivas normas deve ser objeto de reflexões no âmbito 

do Direito Constitucional e do Direito Administrativo, e não no seio do 

Direito Concorrencial. É que o nascimento de normas danosas à 

concorrência por força do lobby de uma empresa com posição dominante 

no mercado parece-nos retratar um problema da organização do regime 

democrático representativo do Brasil, o que reclama reflexões acerca da 

necessidade de mudanças institucionais tendentes a evitar a captura dos 

agentes públicos e políticos por grandes agentes econômicos e a garantir 

maior voz à setores economicamente mais frágeis. Normas com efeitos 

anticoncorrenciais são vícios no sistema de democracia representativa, e 

não vícios antitruste (salvo se houver vício no procedimento do lobby). 

Ainda conforme o capítulo 3.3., nosso pendor é em endossar a 

caracterização da sham litigation a partir dos critérios PRE e POSCO, no 

que confluem as experiências brasileira e norte-americana. 

Há muito ainda a se refletir sobre o assunto, que ainda não está 

amadurecido na doutrina nem na jurisprudência brasileira. 
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Resumo: A prática de sham litigation, que pode ser traduzida para o 

direito brasileiro como abuso do direito de petição com efeitos 

anticompetitivos, vem sendo analisada pela autoridade de defesa da 

concorrência a partir de testes adotados por outros países, que possuem 

origem na literatura e na jurisprudência estrangeiras, tais como o Teste 

PRE, o Teste POSCO, a Litigância Fraudulenta e a análise de Acordos 

Judiciais e outras ações. O presente artigo propõe combinar essa 

metodologia à adoção de um mecanismo de análise de incentivos de 

todas as partes envolvidas – e não apenas do autor – para litigar, de forma 

a auxiliar a autoridade a diferenciar a prática de sham litigation de outras 

condutas, além de permitir melhor compreensão dos diferentes tipos de 

sham litigation e seus respectivos potenciais efeitos em cada caso. 

Palavras-chave: sham litigation, abuso do direito de petição, conduta 

unilateral, conduta colusiva, acordos judiciais, acordos colusivos. 

Abstract: The practice of sham litigation can be defined in the Brazilian 

Law as an abuse of the right to petition with anticompetitive effects. This 

conduct has been analyzed by the Brazilian competition authority through 

the application of tests adopted in foreign literature and jurisprudence, 

such as the PRE Test, the POSCO Test, Fraudulent Litigation Test, and 

the analysis of Judicial Agreements. This article proposes that this 

methodology should be combined with the adoption of an incentive 

analysis mechanism, that considers the incentives of all parties involved – 

and not only the plaintiff’s – to litigate. This could assist the authority to 

differentiate sham litigation practices from other anticompetitive 

conducts, in addition to allow a better understanding of the different 

types of sham litigation and their potential effects. 
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1. Introdução 

A prática de sham litigation pode ser traduzida para o direito 

brasileiro como abuso do direito de petição com efeitos 

anticompetitivos1-2. A conduta tipificada como sham litigation está, 

portanto, ligada à ideia de que o direito de petição não pode ser entendido 

como absoluto ou ilimitado, de forma que a tutela constitucional a esse 

direito não impede a verificação de um abuso e a configuração de um 

ilícito anticompetitivo. 

Até o momento, o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (Cade), a autoridade brasileira de defesa da concorrência, 

possui jurisprudência ainda não muito extensa sobre o tema3. Pelos 

poucos precedentes firmados, verifica-se que a análise perpassa pelos 

instrumentos e metodologias tradicionalmente utilizados pelo Cade em 

outros casos4, somando-se os testes e critérios específicos ao tema 

                                                   
1 FIDELIS, p. 1. 
2 Conforme lembra FRAZÃO (2017, p. 392), as infrações à ordem econômica 

independem de culpa subjetiva: “Mesmo não havendo intenção de causar danos 
à concorrência, é possível se cogitar da ilicitude em razão da ausência de boa-

fé subjetiva e objetiva nas condutas processuais da parte, notadamente em 
desatenção aos deveres de diligência e de lealdade processual. Vale lembrar 

que as infrações da ordem econômica não dependem sequer de culpa subjetiva 

(art. 20 da Lei n. 8.884/94 e, na Lei n. 12.529/2011, art. 36), de maneira que a 
falta de cuidado com os deveres de boa-fé processual observada nas condutas 

de abuso de direito de petição podem configurar um ilícito concorrencial”. 
3 FRAZÃO, 2017, p. 397. 
4 Nesse sentido, FRAZÃO (2017, p. 394) explica que nos casos de sham 

litigation, diferente de outras condutas investigadas pelo Cade, o requisito da 

existência de posição dominante vem sendo afastado, pois a mera execução da 

decisão obtida pode interferir nas condições comerciais do mercado. Inclusive é 

possível que o agente passe a deter posição dominante justamente a partir da 

obtenção daquela decisão. O mesmo entendimento foi manifestado pela autora 

quando Conselheira do Cade, no âmbito do julgamento do Processo 

Administrativo nº 08012.011508/2007-91: “Assim, a capacidade econômica ou 

posição dominante do agente que incorre em abuso do direito de petição não é 

um instrumento determinante quando se investiga esse tipo de conduta, uma vez 



Comércio Internaciona e Concorrência – Vol. II 

300 

advindos das experiências de outros países, em especial da experiência 

norte-americana. 

Apesar de esses critérios representarem um importante esforço e 

avanço no sentido de tornar a análise mais objetiva e criteriosa, há ainda 

algumas lacunas e espaços da análise que poderiam ser explorados pela 

autoridade na verificação da materialidade da conduta e mensuração de 

seus efeitos. 

Nesse contexto, o presente artigo, a partir de estudo 

desenvolvido por LIANOS; REGIBEAU (2017), propõe a adoção de 

alguns passos complementares em relação aos testes adotados pelo Cade, 

perpassando uma análise de incentivos das partes para cometimento do 

ilícito. Dessa forma, a implementação dos critérios propostos pelos 

autores, uma vez adequados ao contexto brasileiro, pode auxiliar na 

compreensão e identificação das práticas, além de ajudar a compreender e 

medir seus possíveis efeitos – por meio, por exemplo, da diferenciação 

entre sham litigation predatória e parasitária – e, ainda, a identificar 

outros possíveis tipos de sham litigation menos explorados pela 

autoridade, como a sham litigation colusiva. 

A complexidade da conduta e as diversas possibilidades de sua 

materialização tornam difícil e até mesmo indesejada sua segmentação 

em tipos muito restritos. Entretanto, uma análise de incentivos 

econômicos dos agentes envolvidos na prática pode auxiliar a análise da 

autoridade, especialmente na compreensão dos efeitos de uma conduta 

analisada pela regra da razão. 

Para abordar o tema, incialmente, na sessão 2, será exposta a 

forma como o Cade vem analisando casos de sham litigation, com uma 

breve descrição dos testes que vêm sendo aplicados em precedentes 

recentes e a identificação das principais lacunas em aberto. Em seguida, 

na sessão 3, será feita uma análise dos incentivos de um agente 

econômico para a prática de sham litigation, diferenciando-se hipóteses 

de sham litigation predatória, parasitária e colusiva. Na sessão 4, será 

traçada a complementariedade entre a análise de incentivos e os testes 

                                                                                                                        

que o impacto sobre o mercado será condicionado pela eficiência da estratégia 
adotada. Como ressaltou a ProCADE, o simples êxito de um ato de litigância 

fraudulenta tem o condão de gerar impactos instantâneos de concentração 
econômica no mercado, independentemente da participação de mercado do 

infrator. Conclusão similar é encontrada no voto do Conselheiro Eduardo 

Pontual no Processo Administrativo nº 08012.010648/2009-11”. 
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realizados pelo Cade atualmente, demonstrando aspectos relevantes da 

abordagem proposta. Por fim, o far-se-á algumas considerações sobre as 

dificuldades ainda presentes em casos de sham litigation e possíveis 

formas de enfrentamento. 

 

2. Parâmetros adotados pelo Cade em casos de sham litigation 

Conforme exposto, a análise da configuração da prática de sham 

litigation perpassa pela verificação da existência de um abuso do direito 

de petição, direito esse constitucionalmente assegurado. Nesse sentido, 

nos Estados Unidos, o instituto da sham litigation foi construído como 

uma exceção à garantia do direito de petição, que deveria prevalecer 

como regra. Esse entendimento foi consolidado pela doutrina por meio 

dos casos conhecidos como Noerr-Pennington5. 

No Brasil, o direito de petição é previsto pelo texto 

constitucional, por exemplo, em seu artigo 5º, inciso XXXIV, alínea a, e 

inciso XXXV6. Dessa forma, a construção da análise de sham litigation 

pelo Cade também vem se estabelecendo a partir de uma cuidadosa 

análise de exceção. O direito de petição é legítimo e deve ser a regra, de 

forma que apenas seu uso abusivo é passível de punição7. 

                                                   
5 Na segunda metade do século XX, a Suprema Corte dos Estados Unidos 

firmou a chamada doutrina Noerr-Pennington, que fixou a proteção do direito de 

petição como regra, a partir do julgamento de dois principais casos: Eastern 
Railroad Presidents Conference v. Noerr Motor Freight Inc., e United Mine 

Workers v. Pennington. A partir desse entendimento, os casos de sham litigation 

passaram a ser construídos como uma exceção a essa doutrina. Para maiores 

informações sobre o tema, ver RENZETTI (2017) e VINHAS (2014). 
6 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes:  XXXIV - são a todos assegurados, 

independentemente do pagamento de taxas:  a) o direito de petição aos Poderes 

Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; XXXV - 

a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 
7 Como explicam GABAN; DOMINGUES (2016, p. 201), o ordenamento 

brasileiro também estabelece limites aos direitos constitucionais de petição e de 

acesso ao Poder Judiciário. Tais limites aparecem expressos no art. 80, inciso III 

do Código de Processo Civil, que considera litigante de má-fe aquele que “usar 

do processo para conseguir objetivo ilegal”, e pelo art. 4º da Lei nº 9.784/1999, 
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Pelos precedentes mais recentes do Cade8, é possível notar que a 

autoridade vem utilizando alguns testes considerados centrais, os quais 

também são amplamente adotados por outros países e possuem origem na 

literatura e na jurisprudência estrangeiras. Esses testes são independentes 

e não cumulativos, ou seja, para que seja configurada a prática não é 

necessário que sejam preenchidos os critérios elencados em dois ou mais 

testes, sendo possível que apenas um deles identifique elementos 

suficientes para justificar eventual condenação. Estão entre esses testes: 

(i) o Teste PRE; (ii) o Teste POSCO; (iii) a Litigância Fraudulenta; e (iv) 

a análise de Acordos Judiciais e outras ações9. A seguir, discorre-se 

brevemente as principais características e objetivos de cada um deles. 

 

2.1 Teste PRE 

O chamado Teste PRE, que teve origem em caso julgado pela 

Suprema Corte Norte Americana, carrega esse nome em razão das partes 

envolvidas no litígio10. No âmbito do julgamento desse caso, a Suprema 

Corte entendeu ser necessária a verificação de um requisito objetivo e um 

requisito subjetivo. 

Do ponto de vista objetivo, a Corte entendeu que as ações 

ajuizadas pela parte deveriam ser desprovidas de base legal, ou seja, 

que um litigante razoável não pudesse ter a expectativa realista de um 

provimento favorável por parte do julgador (objective baseless claim). 

O aspecto subjetivo, por sua vez, seria analisado em seguida, 

quando verificado o preenchimento do requisito objetivo. Por meio 

dele, seria necessário identificar que as ações tivessem sido ajuizadas 

visando influenciar o negócio de um player concorrente no mercado.  

                                                                                                                        

que impõe como dever ao administrado proceder com lealdade, urbanidade e 

boa-fé e não agir de modo temerário. 
8 Tais como o Processo Administrativo nº 08012.011508/2007-91, de relatoria da 

Conselheira Ana Frazão, o Processo Administrativo nº 08012.005335/2002-67, de 

relatoria Conselheiro Paulo Burnier da Silveira e o Inquérito Administrativo nº 

08700.000015/2018-20, de relatoria Conselheiro Maurício Oscar Bandeira Maia, 

ainda em tramitação. 
9 GABAN; DOMINGUES, 2016, p. 201. 
10 Professional Real Estate Investor, Inc. (PRE) vs. Columbia Pictures 

Industries, Inc. (1993). 
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Nesse sentido, verifica-se que o Teste PRE começa a delinear 

uma espécie de metodologia de análise para casos em que se cogita 

haver a prática de sham litigation. Ainda que conte com um aspecto 

mais objetivo, entretanto, não é difícil observar que a aplicação apenas 

desse teste ainda deixa aberta margem para a existência de diversas 

dúvidas nos casos concretos. Alguns dos questionamentos poderiam 

ser, por exemplo, como delimitar a justa expectativa de um 

provimento razoável, se o tema em discussão ainda não houver sido 

pacificado por tribunais superiores? Ou ainda se seria razoável exigir 

que a parte pudesse provar que não visava influenciar o negócio de um 

concorrente, ainda que esse pudesse ser um desdobramento indireto 

natural do ajuizamento de uma ação legítima? 

 

2.2 Teste POSCO 

Buscando tornar a análise ainda mais objetiva, a jurisprudência 

norte-americana desenvolveu o chamado Teste POSCO, que também 

recebeu esse nome em razão das partes envolvidas no precedente 

paradigma11. 

Nesse caso, entendeu-se necessário analisar o conjunto de ações 

propostas. O comportamento anticompetitivo não residiria, portanto, na 

ausência de fundamentos de uma única ação, mas na reiteração do uso de 

processos administrativos ou judiciais para atingir um concorrente12. 

Nesse sentido, a existência de decisões favoráveis não impediria a 

configuração do ilícito, pois o resultado anticompetitivo seria proveniente 

da ação orquestrada de medidas judiciais, propostas de forma reiterada e 

sistemática, configurando estratégia anticompetitiva13. 

                                                   
11 USS-POSCO Industries and Be & K Construction Company (POSCO) vs. 

Contra Costa County Building & Construction Trades Council (1994). 
12 A doutrina e a jurisprudência também admitem a configuração de sham 

litigation exercida por meio da prática de lobby, conhecida como 

misrepresentation. Sobre o tema, ver por exemplo o Processo Administrativo nº 

08012.010648/2009-11, Relator Conselheiro Eduardo Pontual, e o Processo 

Administrativo nº 08012.010075/2005-94, Relator Conselheiro Gilvandro 

Vasconcelos. 
13 No âmbito do Processo Administrativo nº 08012.011508/2007-91, a então 

Conselheira Relatora Ana Frazão destacou que “É o que se verifica no 
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Note-se, portanto, que o Teste POSCO buscou trazer uma 

análise mais numérica das ações ajuizadas, ainda que a intenção subjetiva 

de lesar concorrentes continue sendo elemento de grande importância. 

 

3. Litigância fraudulenta 

Além dos dois testes expostos, a autoridade de defesa da 

concorrência brasileira vem se utilizado também do chamado teste de 

Litigância Fraudulenta. Por meio desse teste, objetiva-se verificar se a 

parte teria atuado ativamente para enganar o Poder Judiciário ou uma 

Autoridade Administrativa visando a obtenção de uma decisão do Poder 

Público embasada em e induzida por premissas falsas14. 

Note-se, portanto, que esse caso é significativamente diferente 

dos demais. No âmbito do Teste PRE, o objetivo é verificar se as ações 

possuem fundamento, ou seja, se seria razoável que o litigante acreditasse 

que seu pleito poderia vir a ser atendido pelas autoridades. Em não o 

sendo, seria necessário ainda verificar se o ajuizamento de tais ações se 

deram com o objetivo subjetivo de lesar seu concorrente. 

                                                                                                                        

litígio USS POSCO Industries v. Construction Trades Council, julgado pela 

Suprema Corte Americana e frequentemente citado nos precedentes do CADE. 
 No referido caso,  os magistrados se depararam com um caso de litigância em 

série no qual um número considerável de demandas foi julgado procedente.A 
Corte concluiu, então, que a existência de decisões favoráveis não impediria a 

configuração do ilícito, pois o resultado anticompetitivo advém da ação 

orquestrada de medidas judiciais, propostas de forma reiterada e sistemática, 
com o objetivo de elevar indevidamente os custos dos rivais.”. 
14 Como explicam GABAN; DOMINGUES (2016, p. 202) “Aqui, 
especificamente, foi no caso California transport v. Trucking Unlimited (1972) 

que o Judiciário norte-americado passou a considerar tal prática ilícita perante 

o direito antitruste norte-americano. Nesta decisão fixou-se o entendimento de 
que no âmbito político é admissível que em alguma medida as partes se valham 

de estratégias antiéticas para defender discricionariamente posicionamentos 

ideológicos que aumentariam seus poderes de mercado, direcionando políticas 
estatais. No entanto, servir-se do direito de petição para tanto, é inadmissível e 

ilícito. Nesse sentido, no caso Wlaker Process Equipment, Inc. v. Food 
Machinery and Chemical Corp (1965), decidiu-se que a obtenção de patente por 

meios fraudulentos bem como sua utilização de forma equivocada com a 

intenção de monopolizar mercados pode gerar responsabilização antitruste”. 
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No caso do Teste POSCO, o objetivo é que seja possível 

verificar, a partir de uma análise mais ampla e holística do conjunto de 

ações propostas, se essas possuiriam como objetivo o sufocamento de 

concorrente ou o aumento de custos a rivais. 

No caso da Litigância Fraudulenta, não é a razoabilidade do 

pedido ou a numerosidade de ações que está em questão, mas as 

informações que a parte apresenta à autoridade e que serão tidas como 

base para a tomada de decisão15. Observa-se, assim, que os testes não são 

excludentes, mas, pelo contrário, complementares entre si, possuindo 

diferentes objetivos. 

1.1 Teste envolvendo Acordos Judiciais e outras ações 

Por fim, o Cade vem se utilizando também de uma análise de 

acordos judiciais e outras decisões que possam vir a ser tomadas no 

desenrolar dos litígios. Isso porque um acordo judicial, ainda que 

consensual, pode implicar a retirada de um concorrente do mercado ou 

efeitos que resultem na elevação de poder de mercado e de barreiras à 

entrada, por exemplo. Ademais, é possível que ações, acordos e decisões 

judiciais que discutam temas apenas sob a ótica privada de interesse das 

partes, acabem por produzir efeitos anticompetitivos indesejados, tais 

como exclusividades, vendas casadas, fixação de preços de revenda, entre 

outras16. 

 

3.2 Considerações sobre os parâmetros de análise 

Pela breve descrição dos critérios e testes adotados pelo Cade na 

abordagem de casos de sham litigation, nota-se que a análise feita pela 

autoridade é essencialmente uma construção jurisprudencial17, por meio 

                                                   
15 Nesse caso, considerando o modelo apresentado por LIANOS; REGIBEAU 

(2017, p. 57), os benefícios para o autor seriam potencialmente maiores, assim 

como os custos incorridos pelo réu. Dessa forma, provavelmente estaríamos 

diante de um caso de sham litigation predatória. 
16 Conforme expôs a Superintendência-Geral do Cade em sua Nota Técnica nº 

12/2019/CGAA1/SGA1/SG/CADE (SEI 0626039 e 0627662), exarada no 

âmbito do Inquérito Administrativo nº 08700.000015/2018-20, atualmente ainda 

em tramitação do Cade, a fls. 88-89. 
17 FIDELIS, p. 11. 
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da qual busca-se verificar se a prática analisada consiste efetivamente em 

um desvio do direito de petição constitucionalmente assegurado, 

configurando o exercício abusivo de tal direito. 

Nesse sentido, a autoridade vem buscando reunir diversos testes 

que sejam capazes de detectar a ocorrência das diferentes formas 

possíveis de prática de sham litigation já identificadas pela literatura. 

Ainda que diferentes, entretanto, todos os testes parecem seguir uma 

linha condutora comum. 

Por diferentes métodos e testes, a autoridade parece estar 

adstrita à análise de elementos específicos e internos das ações judiciais, 

tais como a plausibilidade do pedido, a apresentação de informações e 

dados verdadeiros que não induzam as autoridades a erro e os possíveis 

impactos anticompetitivos de acordos aparentemente benéficos do ponto 

de vista do interesse particular das partes. 

O único dos testes acima expostos que propõe uma abordagem 

mais quantitativa da matéria é o Teste POSCO. Ainda assim, a análise 

proposta por esse teste busca somente analisar o conjunto das ações, 

verificando se elas são numerosas o suficiente e envolvem gastos 

suficientes para sufocar e/ou prejudicar de forma direta concorrentes. 

Não parece haver na análise desempenhada pela autoridade, 

portanto, a tentativa de investigar e mensurar os incentivos econômicos 

de cada uma das partes (autor e réu) para a ocorrência da prática de sham 

litigation. A análise desses fatores é proposta, por exemplo, por 

LIANOS; REGIBEAU (2017) na literatura estrangeira e, adaptados à 

realidade brasileira, poderiam ser úteis à autoridade de defesa da 

concorrência, em conjunto com os demais testes já aplicados. 

 

4. Sham litigation predatória, parasitária e colusiva: diferentes 

incentivos 

Em artigo publicado em 2017, Ioannis Lianos e Pierre Regibeau 

propõem uma forma diferente de analisar os incentivos econômicos e a 

racionalidade dos agentes que praticam sham litigation. De acordo com 

os autores, a discussão acerca do standard probatório necessário para 

determinar a existência da prática e diferenciá-la do uso legítimo do 

direito de petição é uma discussão recorrente na literatura e entre 

autoridades e não há ainda uma forma clara e objetiva de afirmar se 

estamos diante de um caso de sham litigation ou não. 
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Nesse contexto, os autores propõem uma análise que 

compreenda os incentivos para litigar ou não de todas as partes 

envolvidas no processo. Um primeiro critério, de acordo com eles, seria 

entender quais das partes são beneficiadas pela a conduta e qual das 

partes incorrerá em custos. Como se trata de sham litigation, pressupõe-

se que a parte autora necessariamente será beneficiada, pois caso 

contrário não daria início aos processos. Quanto ao réu, é possível que (i) 

ele não seja beneficiado, mas também não incorra em custos; (ii) o réu 

incorra em custos; e (iii) ambas as partes sejam beneficiadas.  

O segundo critério seria analisar se o réu preferirira não litigar 

ou se, em razão de os benefícios decorrentes da prática de sham litigation 

também poderem beneficiá-lo, ele preferiria adentrar o litígio. Os autores, 

então, ilustram três possíveis tipos de sham litigation a partir desses 

diferentes incentivos: 

Incentivos das partes para litigar ou não em casos de sham 

litigation 

 

 

 

 
Ausentes os benefícios, o réu prefere 

não litigar 

 

Presentes 

benefícios, o réu 

prefere não litigar 

Presentes 

benefícios, o réu 

prefere litigar 

Benefícios/custos de 

litigar apenas para o autor 

Sham 

litigation parasitária 
N/A 

Benefícios de litigar 

para ambos 
N/A 

Sham 

litigation colusiva 

Benefícios de litigar 

para o autor e custos de 

litigância para o réu 

Sham 

litigation predatória 
N/A 
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Fonte: Tradução de imagem originalmente elaborada e exposta em 

LIANOS; REGIBEAU (2017, p. 33). 

 

Dessa forma, como se verifica pela Figura 1, estaremos falando 

de uma sham litigation parasitária quando a litigância não impuser 

custos diretos ao réu, mas de alguma forma for capaz de reduzir seu 

lucro, de modo que a litigância implica um dano colateral e/ou indireto ao 

réu. Um exemplo de dano típico dessa espécie de sham litigation seria o 

dano reputacional causado ao concorrente. 

Por outro lado, se estivermos falando de uma hipótese em que a 

litigância imponha diretamente custos ao réu, estaremos diante de uma 

sham litigation predatória, em que a vantagem do autor decorre 

diretamente dos custos incorridos pelo réu com as ações. Esse caso é 

mais comum quando se trata de partes que concorrem ou potencialmente 

poderiam concorrer no mercado e em casos envolvendo direitos de 

propriedade intelectual. Nesse caso, estaríamos falando de custos 

financeiros diretos decorrentes tanto dos processos quanto de proibições, 

por exemplo.  

Por fim, os autores destacam a possibilidade de existência de 

uma sham litigation colusiva, ou seja, situações em que tanto autor 

quanto réu preferem litigar porque podem ser beneficiados pelos 

processos. Nesse caso, os benefícios para o réu seriam suficientes para 

que ele supere sua relutância em litigar. Tais benefícios podem consistir, 

por exemplo, na construção de uma imagem de litigantes agressivos 

perante o resto do mercado, ou em qualquer situação em que ambos 

consigam impactar o mercado de forma a torná-lo menos competitivo. É 

possível pensar, ainda, na hipótese de ambas as partes se valerem de 

processos para trocar informações concorrencialmente sensíveis entre 

si18. 

Após a análise dos incentivos de ambas as partes para litigar, os 

autores refletem suas conclusões por meio do gráfico abaixo: 

 

                                                   
18 Uma análise dos diferentes incentivos das partes para litigar é feita também 

por SALGADO, Lúcia Helena; ZUCOLOTO, Graziela Ferrero; BARBOSA, 

Denis Borges de. Litigância Predatória no Brasil. Disponível em: 

<https://bit.ly/2Yegh8i >. Acesso em 14/07/2019. 

https://bit.ly/2Yegh8i
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Figura 1. Probabilidade de ocorrência de cada tipo de sham litigation 

 

Fonte: Tradução de imagem originalmente elaborada e exposta em 

LIANOS; REGIBEAU (2017, p. 43). 

 

No gráfico, o ponto F representa o custo máximo que o autor 

estaria disposto a arcar para entrar com as ações caso não fosse 

beneficiado com a prática de sham litigation, de forma que qualquer 

valor superior a F indica a probabilidade de estarmos diante da prática de 

algum tipo de sham litigation. Quando os benefícios obtidos pela prática 

forem baixos, é bastante provável que haja acordo entre as partes, 

havendo a possibilidade de estarmos diante de um caso de sham litigation 

colusiva, caso haja benefícios para ambas. A partir do um momento 

crítico Spa, entretanto, os benefícios para o autor decorrentes da prática 

de sham litigation serão tão grandes que tornarão a existência de um 

acordo impossível. A partir desse momento, portanto, o autor ficará com 

todos os benefícios decorrentes da prática. 

Nos casos de sham litigation predatória, o autor poderá 

conseguir acordos melhores para si, pois terá maior margem de 

negociação tendo em vista que a litigância implicará custos financeiros 

ao réu. Ainda assim, haverá um momento Spr a partir do qual o acordo 
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também deixará de ser possível e o autor ficará com todos os benefícios 

decorrentes da prática de sham litigation. 

Só será possível falar em sham litigation colusiva, é claro, se os 

benefícios decorrentes da litigância forem maiores para o autor do que 

para o réu, pois caso contrário o autor não teria porque iniciar os litígios. 

Ainda assim, o fato de o réu também se beneficiar com a conduta, 

diminuindo os benefícios do autor, pode fazer com que esses sejam 

menores que os custos incorridos. 

O gráfico abaixo ilustra, por sua vez, os benefícios de sham 

litigation para o réu: 

 

Figura 2. Benefícios de sham litigation para o réu 

 

Fonte: Tradução de imagem originalmente elaborada e exposta em 

LIANOS; REGIBEAU (2017, p. 46). 

No gráfico, o cenário do lado direito ao ponto 0 considera não 

haver benefícios para o autor. Ao lado esquerdo do gráfico, portanto, 

estão representadas as situações em que há sham litigation predatória, ou 

seja, nas quais o réu não poderá obter benefícios. A área em que há 

“menos litigância que na ausência de sham”, representa os valores de F 

para os quais a litigância aconteceria na ausência de sham litigation, mas 

em razão dos benefícios para o réu, há menor chance de o autor litigar. Já 

a área cinza escura indica cenários nos quais a litigância ocorreria de 



Comércio Internaciona e Concorrência – Vol. II 

311 

qualquer forma, mas a presença de elementos de sham litigation fará com 

que as partes não celebrem acordo e litiguem até o final. 

Dessa forma, os autores pontuam que em razão de os processos 

poderem ser encerrados por acordos, os benefícios obtidos por meio de 

sham litigation pelo réu também importam, e não apenas aqueles que 

poderão ser obtidos pelo autor. 

Assim, os autores expõem que a conduta de sham litigation 

pode se materializar de diferentes formas. Ainda que possuam um modus 

operandi comum, ou seja, que todos os três tipos consistam 

essencialmente em um abuso do direito de petição, a depender dos 

incentivos de cada parte a conduta pode ter diferentes efeitos para o 

mercado e demandar diferentes estratégias de prevenção e punição por 

parte das autoridades de defesa da concorrência. 

 

5. Possíveis relações e complementariedade entre os métodos de 

análise 

A partir da exposição da proposta de análise de incentivos das 

partes para praticar a conduta de sham litigation, é possível extrair 

elementos que auxiliem na compreensão e identificação das práticas, 

além de ajudar a compreender e medir seus possíveis efeitos. Nos tópicos 

abaixo, buscar-se-á traçar uma possível complementariedade entre os 

testes já aplicados pelo Cade e a análise proposta por LIANOS; 

REGIBEAU (2017), retomando alguns precedentes importantes. 

 

5.1 Casos de sham litigation predatória ou parasitária 

Uma das vantagens da tentativa de enquadrar a conduta no 

plano de análise proposto pelos autores é conseguir diferenciar as 

condutas predatórias das condutas parasitárias. Ainda que ambas as 

condutas sejam enquadradas como sham litigation, essa pode ser uma 

diferenciação bastante relevante para fins de dosimetria da pena e 

verificação de danos incorridos pelo réu. 

Isso porque ambos os tipos de sham litigation podem ser 

enquadrados como condutas unilaterais, ou seja, que dependem da ação 

exclusiva de um agente – o autor. Do ponto de vista da análise 

concorrencial brasileira, condutas unilaterais devem ser analisadas por 
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meio da chamada regra da razão, ou seja, a partir da mensuração de 

efeitos19. Essa verificação é essencial tanto para que (i) haja condenação 

ou não; e (ii) seja possível mensurar os danos causados ao mercado e, 

assim, estimar uma multa que seja proporcional à dimensão desses 

prejuízos. 

Do ponto de vista do réu, a diferenciação entre os dois tipos da 

conduta permitirá a verificação da existência de danos diretos e/ou 

indiretos, permitindo a correta fundamentação do ajuizamento de 

eventual ação de reparação e a mensuração do pedido de indenização. 

Conforme previamente mencionado, a prática de sham litigation 

predatória é mais comum quando o caso envolve partes que concorrem 

ou potencialmente poderiam concorrer no mercado e em casos 

envolvendo direitos de propriedade intelectual20. Tendo em vista que boa 

parte dos precedentes mais recentes e relevantes do Cade envolvendo 

sham litigation trata de questões relacionadas a propriedade industrial21, 

passa-se a fazer algumas considerações sobre o tema dentro da 

metodologia de análise proposta. 

A litigância em torno de direitos de propriedade industrial se dá 

tendo como objetivo evitar a entrada de novos agentes do mercado, ou ao 

menos adiá-la o máximo possível. 

Primeiramente, consideremos a hipótese de haver somente dois 

agentes em um mercado: um agente A, detentor de uma patente com 

                                                   
19 O art. 36, a Lei n° 12.529/2011 estabelece que as infrações à ordem 

econômica são configuradas “independente de culpa” e quando “tenham por 

objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não alcançados”. Em 

razão dessa previsão, e considerando que os cartéis são condutas 

presumivelmente lesivas dais quais não resultam quaisquer efeitos pró-

competitivos, entende-se que devem ser analisados pelo objeto. Dessa forma, 

para que um cartel seja condenado, basta que reste comprovada a existência do 

acordo, sem que seja necessária a comprovação de sua efetiva implementação 

e/ou a produção de efeitos concretos, pois presume-se a produção de efeitos 

negativos nesses casos. Diferentemente dos cartéis, as demais condutas exigem a 

comprovação de efeitos anticompetitivos, a serem verificados e dimensionados 

em cada caso concreto. 
20 No mesmo sentido, também SALGADO, Lúcia Helena; ZUCOLOTO, 

Graziela Ferrero; BARBOSA, Denis Borges de. Litigância Predatória no Brasil. 

Disponível em: <https://bit.ly/2Ybp3E9>. Acesso em 14/07/2019. 
21 Nesse sentido, por exemplo, o Processo Administrativo nº 

08012.011508/2007-91. 

https://bit.ly/2Ybp3E9
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baixa chance de permanecer válida se questionada judicialmente, e um 

agente B, que atua no mercado desrespeitando os direitos patentários de 

A. Nesse caso, se A ajuizar uma ação contra B, A terá todo o incentivo 

para litigar contra B, buscando auferir lucros de monopólio pelo maior 

intervalo de tempo possível. Em paralelo, tendo em vista se tratar de um 

direito questionável, B incorrerá em custos para se defender e poderá até 

mesmo sofrer prejuízos decorrentes de uma liminar, por exemplo, que 

determine a suspensão de sua atuação. Ao final da ação, mesmo que A 

perca, é possível que B tenha arcado com diversos custos e prejuízos, de 

modo que provavelmente estaremos diante de uma sham litigation 

predatória.  

Na situação acima exposta, o agente A, detentor da patente, 

possui incentivos para prolongar os efeitos de seu direito patentário, 

enquanto B seria beneficiado com a sua extinção. LIANOS; REGIBEAU 

(2017) apontam que é possível, entretanto, que haja situações em que o 

agente B também possa se beneficiar do prolongamento desse direito. 

 

5.2 Casos de sham litigation colusiva 

Consideremos agora a hipótese proposta pelos autores de haver 

outros agentes no mercado em que atuam A e B. Nesse caso, A poderá ter 

incentivos menores para litigar contra B se apenas B estiver infringindo o 

direito patentário com baixa chance de permanecer válido. Isso porque A 

estaria melhor auferindo lucros de um duopólio do que tendo que 

enfrentar concorrência por diversos outros agentes (e não apenas de B) 

caso perca seus direitos patentários. 

Ao mesmo tempo, B também poderá ter incentivos para 

prolongar a litigância, pois apesar de ser verdade que poderá ter que arcar 

com custos de indenização caso A ganhe a ação, poderá se beneficiar do 

período em que houver o duopólio. Isso porque, supondo que A perca a 

ação ao final, também poderá B ter seus lucros reduzidos em razão da 

competição dos demais agentes do mercado. 

Nesse contexto, é perfeitamente possível que A e B realizem um 

acordo privado por meio do qual B concorde em sair do mercado em 

troca de uma compensação financeira, ou ainda que A permita que B 

venha a comercializar o produto em apenas determinado local ou sob 

circunstâncias específicas. 
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Assim, apesar de a prática de sham litigation vir sendo abordada 

pela doutrina brasileira e pela jurisprudência do Cade como uma conduta 

tipicamente unilateral, é perfeitamente possível que um concorrente se 

utilize de seu direito de petição para forçar concorrentes a fazer acordos 

e, assim, por meio de um acordo benéfico para ambas as partes, provoque 

efeitos negativos ao mercado como um todo. Esse tipo de prática é 

denominada pelos autores de sham litigation colusiva. 

Nesse ponto, é importante fazer uma breve digressão para 

diferenciar essa prática da denominada pay-for-delay. Na prática de pay-

for-delay, o agente detentor do direito patentário faz um acordo com 

outro agente para que ele não entre no mercado ou pelo menos adie sua 

entrada, em troca de uma compensação financeira. Dessa forma, nota-se 

que apesar de a prática de pay-for-delay também envolver um acordo 

entre correntes ou potenciais concorrentes, esse acordo não se dá em 

razão da existência de ações judiciais e/ou administrativas, pois o agente 

ainda não entrou no mercado, de modo que resta ausente a própria 

litigância, essencial à prática de sham litigation. Por outro lado, se o 

agente já tiver entrado no mercado, estaremos falando de um acordo para 

sua saída e, portanto, da prática de um acordo de sham litigation colusiva, 

e não de um acordo pay-for-delay22.  

Feitas essas observações, é importante pontuar que, além de não 

se confundir com a prática de pay-for-delay, a prática de sham litigation 

colusiva não está adstrita a hipóteses envolvendo direitos de propriedade 

industrial. 

É possível que concorrentes façam um acordo nos mesmos 

moldes com alegações baseadas em outros fundamentos, que a litigância 

acabe resultando em uma divisão de mercado ou combinação de preços 

entre agentes, que resulte em previsões de exclusividade e de não 

concorrência que prejudiquem o mercado como um todo, ou ainda que 

elevem as barreiras à entrada. 

Abstratamente, o tema pode parecer mais distante do que de fato 

o é. 

Logo no primeiro caso em que se discutiu de forma mais ampla 

a relação entre proteção ao direito de petição e sham litigation23, o 

Processo Administrativo nº 08012.004484/2005-51, de relatoria do 

Conselheiro Fernando de Magalhães Furlan, o Cade se deparou com um 

                                                   
22 LIANOS; REGIBEAU, 2017, p. 56-57. 
23 FRAZÃO, 2017, p. 398. 
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caso que envolveu discussão acerca da configuração de sham litigation 

colusiva, ainda que não tenha sido tratada sob esse nome. 

No âmbito desse processo administrativo, julgado em agosto de 

2010, discutia-se suposta imposição de obstáculos pela Siemens VDO 

Automotive Ltda. à Seva Engenharia Eletrônica S/A, sua concorrente no 

mercado de comercialização de tacógrafos. A representada foi acusada de 

ajuizar ações para suspender as autorizações de comercialização de 

produtos de sua concorrente, em razão de suposto não atendimento de 

determinações do órgão regulador. Ademais, a Siemens VDO foi acusada 

ainda de oferecer um acordo para que a Seva deixasse de atuar como 

concorrente no mercado e se aliasse a ela. Nesse contexto, o Conselheiro 

Relator entendeu em seu voto inicial que ambas as ações estariam 

relacionadas, e que a proposta de acordo da Siemens VDO apenas 

corroboraria sua intenção inicial de dominar o mercado em questão: 

“Entendo que a oferta de parceria, neste caso espúria, e que 

culminaria com a retirada da SEVA do mercado de tacógrafos, 

deve ser entendida não como uma conduta autônoma de 

tentativa de formação de cartel, e sim como mais uma ação 

empreendida pela representada em sua estratégia ampla de 

afastamento de novos entrantes no mercado. A consecução de 

"parceria" com a Siemens constituiria a "ponte dourada" que 

levaria a Seva a finalmente consentir em sair do mercado, como 

buscado pela representada. Trata-se de uma continuação, uma 

sequência de linha de ação consistentemente empreendida pela 

Siemens no passado, traduzindo-se também na 

complementação, no corolário de uma estratégia. (...) Neste 

contexto, a proposta de "parceria" não surgiu de uma intenção 

inovadora de cooperação no mercado. Pelo contrário; caso 

aceita, a "parceria" constituiria um artifício final para que a 

Siemens obtivesse o que buscou desde o início: a hegemonia 

não contestada no mercado de tacógrafos no Brasil. Voto do 

Relator Conselheiro Fernando de Magalhães Furlan.”. Trecho 

do voto do Conselheiro Relator Fernando de Magalhães Furlan 

no âmbito do Processo Administrativo nº 08012.004484/2005-

51, sem grifos no original. 

Entretanto, os votos proferidos pelos demais Conselheiros, com 

exceção do voto inicial proferido pelo Conselheiro Ricardo Ruiz, 

entenderam pela necessidade de segmentar as condutas24. Nesse caso, a 

                                                   
24 Incialmente o Conselheiro Relator Fernando de Magalhães Furlan entendeu 

pela unicidade da conduta, tendo sido acompanhado pelo Conselheiro Ricardo 
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maioria dos Conselheiros do Cade entendeu que não teria havido sham 

litigation, mas condenou a Siemens VDO por influência à adoção de 

conduta uniforme em razão do convite à cartelização25. 

Nesse contexto, observa-se que a maioria dos Conselheiros do 

Cade descartou a hipótese de sham litigation seguida envolvendo acordos 

colusivos. Ainda assim, ao menos parte dos Conselheiros cogitou a 

possibilidade de que a Siemens VDO tivesse ajuizado as ações com o 

objetivo fim de propor à concorrente Seva um acordo de cartelização, 

tendo sido potencialmente um caso de sham litigation colusiva.  

A discussão acerca da conduta de sham litigation colusiva foi 

também tratada pelo Cade mais recentemente no âmbito do Processo 

Administrativo 08012.005335/2002-67, ainda novamente sem essa 

denominação. No caso em questão, a representada Ediouro Publicações 

Ltda. era investigada por infração à ordem econômica consistente no 

impedimento da constituição e desenvolvimento de concorrentes no 

                                                                                                                        

Ruiz. Os Conselheiros Olavo Chinaglia e César Mattos, votaram entendendo 

pela necessidade de segmentação das condutas e arquivamento para ambas, 

tendo sido acompanhados pelo Presidente Arthur Badin. O Conselheiro Vinicius 

Marques de Carvalho votou entendendo pela necessidade de segmentação das 

condutas e pela condenação da Representada pela prática de indução a 

comportamento uniforme, tendo sido acompanhado pelo Conselheiro Carlos 

Ragazzo. Por fim, os Conselheiros Fernando de Magalhães Furlan e Ricardo 

Ruiz aditaram seus entendimentos para acompanhar o voto do Conselheiro 

Vinicius Marques de Carvalho. Na retificação de seu voto, o Conselheiro 

Fernando de Magalhães Furlan afirmou “Ao me debruçar sobre os votos 

daqueles que me sucederam conclui que a proposta da Siemens à Seva, por si 

só, é capaz de gerar efeitos anticompetitivos e, considerada em conjunto com as 
demandas judiciais, se fortaleceria e demonstraria uma estratégia lógica e 

concatenada. Contudo, ao tomar as ações judiciais isoladamente, sem 
considerar a conduta posterior, ou seja, a proposta espúria da Siemens, que 

seria um corolário da primeira, não haveria base suficiente para entendê-las, as 

ações judiciais, como ilícitas. Tenho que o meu voto inicial, que ora descarto, 
serviu para o início de uma frutífera discussão, em que todas as possibilidades 

foram consideradas e, ao final, chegou-se a um entendimento, que, até aqui, é o 

da maioria, segundo o qual a conduta da Siemens relativa às ações judiciais 

contra a Seva, deve ser considerada oportunística, embora não abusiva. Assim, 

peço vênia para alterar o meu voto e acompanhar as conclusões do conselheiro 
Vinicius Carvalho e os argumentos dos conselheiros Ricardo Ruiz e Carlos 

Ragazzo.”. 
25 FRAZÃO, 2017, p. 398. 
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mercado de revistas de passatempo no Brasil. Tal conduta teria se 

concretizado pelas práticas de (i) abuso do direito de petição (sham 

litigation), (ii) celebração de acordos judiciais de não-concorrência, e (iii) 

tentativa de dificultar o acesso de concorrentes aos meios de distribuição. 

Apesar de o Processo ter sido suspenso em razão da celebração 

de Termo de Compromisso de Cessação (TCC), o Conselheiro Relator 

Paulo Burnier da Silveira, teceu importantes considerações sobre a 

conduta quando de seu voto no âmbito do Requerimento de TCC, tendo 

em vista que os elementos presentes aos autos foram levados em conta no 

delineamento das condições e diretrizes do acordo, bem como na fixação 

dos parâmetros da contribuição pecuniária. 

Acerca dos acordos propostos pela Ediouro, o Conselheiro 

Relator bem destacou que: 

 “A licitude ou ilicitude dos “acordos de não concorrência” 

dependerá dos termos do contrato e do contexto judicial no qual 

os mesmos foram firmados. O contexto de conclusão desses 

acordos poderia, caso a análise de mérito fosse 

empreendida, evidenciar uma possível estratégia da 

Representada junto ao Judiciário de dificultar o 

funcionamento dos rivais ou impedir o acesso de novos 
agentes no mercado de revistas de passatempo.”.  

No caso, o Relator entendeu haver evidências de que a Ediouro 

teria realizado tais acordos para promover a saída de concorrentes do 

mercado, não podendo ser outra a racionalidade desses acordos que não a 

exclusão de concorrentes. 

Por essa razão, o TCC firmado possui previsão expressa de 

proibição irretratável e irrevogável de celebração de acordos de não 

concorrência, ou seja, de celebrar com: 

 “(…) quaisquer de seus concorrentes, acordos judiciais ou 

extrajudiciais para encerrar possíveis litígios sobre violação de 

direitos de propriedade intelectual da EDIOURO (industrial ou 

autoral) em que constem cláusulas de não-concorrência 

vedando de forma genérica a publicação de revistas de 

passatempo por parte de seus concorrentes, com ou sem 

pagamento de qualquer tipo de indenização, remuneração ou 

benefício, direto ou indireto.”. 

Observa-se que a cláusula prevê exatamente o racional da 

situação descrita pelos autores como sham litigation colusiva. A Ediouro 

não poderá ajuizar ações ou adotar medidas extrajudiciais sobre direitos 
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de propriedade intelectual com o objetivo de forçar seus concorrentes a 

firmarem com ela acordos para encerrar esses litígios, de forma a 

compensar direta ou indiretamente a saída de seus concorrentes do 

mercado por meio desses acordos de não-concorrência. 

Nesse sentido, observa-se que ainda que não se tenha dado esse 

nome à conduta, o Cade possui precedentes envolvendo a prática de sham 

litigation colusiva, entendendo pela possibilidade de sua existência e 

configuração. Ainda assim, o número de casos envolvendo sham 

litigation colusiva parece ser menor que casos envolvendo a prática em 

suas modalidades predatória ou parasitária26. 

É perfeitamente compreensível que casos envolvendo acordos 

judiciais entre as partes tenham mais dificuldade de serem levados ao 

conhecimento da autoridade antitruste, especialmente havendo incentivos 

                                                   
26 Em Nota Técnica exarada em junho de 2019 no âmbito de Inquérito 

Administrativo que investiga denúncia de sham litigation e abuso de direito de 

propriedade industrial (Nota Técnica nº 12/2019/CGAA1/SGA1/SG/CADE (SEI 

0626039 e 0627662), exarada no âmbito do Inquérito Administrativo nº 

08700.000015/2018-20, atualmente ainda em tramitação do Cade), a 

Superintendência-Geral do Cade (SG/Cade) elenca a verificação da existência 

de acordos judiciais como um os elementos a serem considerados pela análise 

antitruste, apesar de no caso concreto em discussão naquele Inquérito inexistir 

qualquer acordo entre as partes que justificasse o prosseguimento da análise. Os 

exemplos hipotéticos trazidos pela SG/Cade, entretanto, não consistem em 

hipóteses de sham litigation colusiva. Para exemplificar o potencial 

anticompetitivo de acordos em ações judiciais envolvendo prática de sham 
litigation, a SG/Cade menciona um exemplo de acordo por meio do qual uma 

empresa de medicamentos genéricos teria concordado em abandonar uma ação 

que questionava uma patente, em troca de pagamento em dinheiro. Em uma 

situação como essa, de fato é possível que o acordo tenha sido benéfico 

individualmente para ambas as partes e ao mesmo tempo tenha acarretado 

efeitos negativos ao mercado e aos consumidores. Entretanto, nota-se que não se 

trata de um exemplo de sham litigation, pois a ação judicial intentada pela 

empresa de genéricos ao menos parecia admitir dúvida razoável para 

prosseguimento. Nesse caso, portanto, o acordo poderá produzir efeitos 

anticompetitivos, mas não se trata de um acordo decorrente da prática de sham 

litigation. Na mesma nota de rodapé (número 169), a SG/Cade menciona 

exemplos da prática de pay-for-delay combinada à aparente prática de sham 

litigation predatória, indicando a dificuldade da diferenciação entre ambas as 

condutas e entre os diferentes tipos de sham litigation nas análises atualmente 

conduzidas. Nenhum dos exemplos trata, nem ao menos em teoria, portanto, a 

prática de sham litigation colusiva. 
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para colusão. Isso porque nos casos de sham litigation predatória ou 

parasitária, é razoável confiar que tais condutas chegarão ao 

conhecimento da autoridade por denúncias dos agentes diretamente 

afetados por elas, tendo em vista a racionalidade e os incentivos que 

possuem para denunciar a prática. Por outro lado, do ponto de vista da 

racionalidade da denúncia, a prática de sham litigation colusiva só 

poderia ser trazida ao conhecimento da autoridade antitruste se o agente 

não concordasse em realizar o acordo, por concorrentes outros que se 

sintam lesados, ou por intervenção direta do Poder Judiciário ou das 

autoridades competentes para o julgamento da lide privada, ao se darem 

conta de que aquele acordo poderia produzir efeitos anticompetitivos. 

Nesse contexto, é necessário lembrar que o juízo cível 

responsável pelo julgamento de tais ações em regra discutirá apenas aos 

aspectos privados das diversas variáveis envolvidas na estruturação e 

assinatura de um acordo, o que não significa que teve não poderá 

provocar efeitos anticompetitivos no mercado27. Como bem explica 

FRAZÃO (2017, p. 396), “Enquanto o juiz analisa a conduta sob uma 

perspectiva micro e confinada aos interesses privados das partes, no 

segundo caso, a autoridade antitruste analisa a conduta sob a 

perspectiva macro do mercado e dos interesses difusos a ele 

concernentes”. 

Essa situação se torna ainda mais difícil se pensarmos, por 

exemplo, em controvérsias decididas em juízo arbitral, situação em que 

(i) é bastante provável que os demais agentes do mercado sequer saibam 

da existência da litigância e das decisões, de forma que, mesmo podendo 

sentir os efeitos decorrentes da conduta, não conseguirão relacioná-la ao 

acordo cuja existência se desconhece; e (ii) há relevante discussão 

acadêmica acerca do juízo arbitral possuir ou não o dever de notificar a 

autoridade de defesa da concorrência acerca dos possíveis impactos 

anticompetitivos de um acordo privado, de modo que esse entendimento 

ainda não é claro28. 

Considerando as baixas perspectivas de que uma denúncia da 

prática venha das autoridades ou do juízo arbitral, ela estaria mesmo 

restrita as hipóteses em que o agente não concordassem em realizar o 

acordo, ou em que concorrentes outros que se sentissem lesados e 

                                                   
27 Conforme explica FRAZÃO (2018), ilícitos antitrustes podem ter início em 

disputas aparentemente privadas no âmbito do poder judiciário. 
28 Sobre o tema, ver BECKER, 2015, p. 239- 270. 
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soubessem de sua existência a trouxessem ao conhecimento da 

autoridade. Nesse sentido, é importante que a autoridade esteja atenta à 

possibilidade da existência dessa modalidade de sham litigation, para que 

possa empreender esforços para identificá-la e para que possa enquadrá-

la como tal quando verificadas suas características. 

 

6. Conclusão 

Após alguns anos de debate, parece ser ponto pacífico na 

jurisprudência do Cade que o direito de petição não deve ser visto como 

uma garantia absoluta, na medida em que a prática abusiva desse direito 

pode provocar efeitos anticompetitivos ao mercado. 

Para enfrentar casos envolvendo a prática de sham litigation, a 

atual análise feita pela autoridade encontra-se baseada em teses 

amplamente adotados por outros países e possuem origem na literatura e 

na jurisprudência estrangeiras, tais como o Teste PRE, o Teste POSCO, a 

Litigância Fraudulenta e a análise de Acordos Judiciais e outras ações. 

Não parece haver na análise desempenhada pela autoridade 

ainda, entretanto, a tentativa de investigar e mensurar os incentivos 

econômicos de cada uma das partes (autor e réu) para a ocorrência da 

prática de sham litigation. A análise desses fatores é proposta, por 

exemplo, por LIANOS; REGIBEAU (2017) na literatura estrangeira, e, 

adaptados à realidade brasileira, poderiam ser úteis à autoridade de defesa 

da concorrência, em conjunto com os demais testes já aplicados. 

Considerando o fato de o instituto da sham litigation ser 

essencialmente uma construção jurisprudencial29, é importante que as 

variadas possibilidades e modalidades da prática estejam no radar da 

autoridade antitruste, considerando seu alto potencial lesivo à 

concorrência. A perspectiva econômica e a análise de incentivos proposta 

pode ser bastante útil, portanto, para auxiliar a autoridade a diferenciar a 

prática de sham litigation de outras condutas, além de permitir uma 

melhor compreensão dos diferentes tipos de sham litigation e seus 

respectivos efeitos em cada caso. 

 

                                                   
29 FIDELIS, p. 11. 
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12. A ABERTURA COMERCIAL NO ÂMBITO DAS 

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E OS CARTÉIS BID RIGGING 

12. TRADE OPENING ON PUBLIC PROCUREMENT AND BID 

RIGGING CARTELS 

Leonardo Sousa de Andrade 

 
Resumo: Diante da recente mudança de orientação do Governo brasileiro 

no sentido de promover uma abertura comercial no âmbito das 

contratações públicas, este trabalho visa a averiguar até que ponto a 

abertura comercial seria suficiente para prevenir a formação dos cartéis 

bid rigging (ou desmantelar os conluios preexistentes), bem como quais 

medidas complementares deverão ser conjugadas com a abertura 

comercial para atingir o mesmo propósito. Por último, este trabalho 

analisa como o Protocolo de Contratações Públicas do Mercosul e o 

acordo comercial entre Mercosul e União Europeia endereçam a questão. 

Palavras-chave: abertura comercial, contratações públicas, cartéis bid 

rigging 

Abstract: In the face of the recent twist of Brazilian Government 

towards a trade opening in public procurement, this paper aims to 

research to what extent the free trade would be enough to prevent bid 

rigging cartels (or to put the incumbent collusions out), as well as which 

complimentary measures should be combined with the trade opening in 

order to reach that purpose. Lastly, this paper analyses how the Mercosur 

Protocol for Public Procurement and the trade agreement between 

Mercosur and European Union addresses the issue. 

Keywords: trade opening, public procurement, bid rigging cartels 
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1. Introdução 

Recentemente, foram assinados, pelo menos, 02 (dois) tratados 

internacionais que, entre outros propósitos, visam a promover uma 

abertura comercial no âmbito das contratações públicas, surtindo efeitos 

sobre nosso país. 

No dia 21 de dezembro de 2017, o Brasil firmou, juntamente 

com a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, o Protocolo de Contratações 

Públicas do Mercado Comum do Sul (Mercosul)1. O artigo 6º de tal 

protocolo textualmente prescreve que, no âmbito das contratações 

públicas, os Estados signatários concederão tratamento nacional aos bens 

e serviços oriundos dos outros signatários, bem como aos fornecedores de 

outros Estados signatários que forneçam bens e serviços de qualquer 

Estado signatário. Além disso, o mesmo artigo consagra o princípio de 

não discriminação de bens, serviços e fornecedores. 

No dia 28 de junho de 2019, o Mercosul e a União Europeia 

firmaram um acordo comercial. Conquanto o texto oficial deste acordo 

comercial ainda não haja sido publicado, o sumário executivo2 informa 

que, no que concerne às contratações públicas, o mencionado acordo 

abrirá os mercados em ambos os lados, franqueando um acesso recíproco 

e seguro a licitações públicas, sempre que envolverem contratos 

administrativos que estejam acima de determinados limites. O sumário 

executivo também noticia que o acordo comercial consagra o princípio de 

não discriminação de bens, serviços e fornecedores. 

Nenhum destes 02 (dois) tratados foi, por enquanto, ratificado 

pelo Congresso Nacional brasileiro3. Não obstante, eles simbolizam, à 

primeira vista, uma mudança de orientação do Governo brasileiro, que, 

nos anos antecedentes, enxergava com bons olhos a utilização do poder 

                                                   
1 O texto do protocolo encontra-se disponível no seguinte endereço (acessado 

em 05 de julho de 2019): < https://bit.ly/2r9Suu4>.  
2 O sumário executivo encontra-se disponível no seguinte endereço (acessado 

em 09 de julho de 2019): < https://bit.ly/2DTo2ax>.  
3 O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia é bastante recente e 

foi firmado há menos de 01 (um) mês. Quanto ao Protocolo de Contratações 

Públicas do Mercosul, ele foi enviado ao Congresso Nacional no dia 24 de 

outubro de 2018 e ainda não foi submetida à apreciação do Plenário da Câmara 

dos Deputados, como se poderá verificar no seguinte endereço (acessado em 05 

de julho de 2019): <https://bit.ly/2qiMwqr>.  

https://bit.ly/2r9Suu4
%3c%20https:/bit.ly/2DTo2ax%3e
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de compra do Estado para a implementação de políticas públicas mais 

amplas e para o alcance de outras finalidades além da satisfação das 

necessidades administrativas imediatas — tais como desenvolvimento da 

indústria nacional, a inovação tecnológica, a geração de emprego e renda 

e o aumento na arrecadação de tributos, enfim o fomento à atividade 

econômica. 

De fato, depois de alterado pela Lei nº 12.349/2010, o caput do 

artigo 3º da Lei nº 8.666/1993 tinha passado a elencar, entre as 

finalidades das licitações, a “promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável”. Como Marçal Justen Filho ressalvou, a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável não era propriamente uma 

finalidade dos certames, mas das contratações administrativas. A 

licitação é um mero procedimento seletivo de propostas, inábil a 

promover ou deixar de promover o desenvolvimento nacional 

sustentável. O que se pretendia com a alteração do artigo 3º da Lei 

nº 8.666/1993 era determinar que a contratação pública fosse concebida 

como um instrumento de intervenção estatal para produzir resultados 

mais amplos do que o simples aprovisionamento de bens e serviços que 

satisfariam as necessidades dos entes estatais (JUSTEN FILHO, 2014, p. 

73). Reconhecia-se que o montante de recursos desembolsados por entes 

estatais para a satisfação de suas necessidades é muito relevante e afeta a 

atividade econômica em seu conjunto (JUSTEN FILHO, 2014, p. 74). 

Em virtude de outras inovações introduzidas pela Lei 

nº 12.349/2010, os parágrafos do artigo 3º da Lei nº 8.666/1993 haviam 

passado a admitir, no âmbito das licitações públicas, a instituição de 

margem de preferência para produtos e serviços nacionais (a qual poderia 

ser, total ou parcialmente, estendida aos bens e serviços oriundos de 

outros Estados que compunham o Mercosul), bem como a exigência de 

medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica ou de acesso 

a condições vantajosas de financiamento, mais conhecidas como offsets 

(ARAÚJO FILHO, 2018). 

Embora a Lei nº 8.666/1993 não haja sido, por enquanto, 

formalmente alterada, não restam dúvidas de que houve realmente uma 

mudança de orientação do Governo brasileiro. Em consulta aos decretos 

editados desde 2016, não se encontrou, por exemplo, nenhum que 

estabelecesse margens de preferência4. O último decreto que estabelecia 

                                                   
4 A pesquisa foi realizada no Portal da Legislação, mais exatamente no seguinte 

endereço (acessado em 05 de julho de 2019): < https://bit.ly/2r1JOGe>.  

https://bit.ly/2r1JOGe


Comércio Internaciona e Concorrência – Vol. II 

327 

margens de preferência (Decreto nº 7.767/2012) deixou de vigorar em 

junho de 2017 (ARAÚJO FILHO, 2018). Além disso, o artigo 9º do 

Protocolo de Contratações Públicas do Mercosul proíbe expressamente a 

exigência de offsets no âmbito das contratações públicas abrangidas por 

tal protocolo. 

Esta mudança de orientação do Governo brasileiro, voltada a 

uma maior abertura comercial nas contratações públicas, está em 

consonância com a pauta ou agenda proposta por working paper da 

Divisão de Pesquisa Econômica e Estatística da Organização Mundial do 

Comércio (OMC). Neste documento, a questão das barreiras 

governamentais à participação em licitações públicas é considerada 

madura para uma discussão no âmbito internacional, ainda mais se 

considerados o dinamismo e a vitalidade das contratações públicas para a 

OMC (ANDERSON, KOVACIC, et al., 2018). 

O referido working paper da Divisão de Pesquisa Econômica e 

Estatística da OMC chama a atenção — ainda que en passant —para um 

ponto que precisa ser melhor abordado quando se discute a diminuição 

das barreiras governamentais à participação de fornecedores estrangeiros 

em licitações públicas: a busca por maior abertura comercial expressa 

uma importante confluência dos interesses das empresas orientadas para a 

exportação (as quais almejam ao acesso às licitações públicas realizadas 

no exterior) com os interesses das agências antitruste (as quais sabem 

que, intrinsecamente, mercados fechados tanto limitam a concorrência, 

quanto favorecem a formação de cartéis bid rigging5). 

Sob este ponto de vista, a abertura comercial no âmbito das 

contratações públicas teria o potencial de prevenir a formação dos cartéis 

bid rigging (ou desmantelar os conluios preexistentes), colaborando para 

a obtenção de propostas mais vantajosas para a Administração Pública. 

O presente trabalho pretende estudar o papel que a abertura 

comercial no âmbito das contratações públicas poderia exercer na 

prevenção da formação dos cartéis bid rigging. No primeiro capítulo, 

buscar-se-á responder até que ponto a abertura comercial seria suficiente 

para prevenir a formação dos cartéis bid rigging (ou desmantelar os 

conluios preexistentes), tendo como referencial o estudo empírico 

recentemente realizado, em conjunto, por Anu Bradford e Adam Chilton. 

                                                   
5 A expressão “bid rigging” (que pode ser livremente traduzida como “lance 

desonesto” ou “manipulação de lances”) designa uma espécie de cartel que visa 

a manipular licitações públicas, em proveito de seus integrantes. 
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No segundo capítulo, abordar-se-ão algumas medidas que deverão ser 

conjugadas com a abertura comercial no âmbito das contratações 

públicas. No terceiro capítulo, analisar-se-ão os tratados mencionados de 

início, a fim de verificar como eles endereçaram a questão. Por último, 

serão apresentadas as conclusões. 

2. A suficiência ou não da abertura comercial no âmbito das 

contratações públicas para a prevenção de cartéis bid rigging. 

Viu-se que, de acordo com o working paper da Divisão de 

Pesquisa Econômica e Estatística da OMC, a abertura comercial no 

âmbito das contratações públicas teria o potencial de prevenir a formação 

dos cartéis bid rigging. 

Embora o aludido working paper não exponha detalhadamente 

por que este seria um efeito desejável da abertura comercial (até mesmo 

porque isso fugiria dos objetivos do documento em questão), é intuitivo 

que o aumento do número de potenciais concorrentes em decorrência do 

ingresso de estrangeiros no mercado nacional — além de acirrar as 

disputas nas licitações — poderá inviabilizar a formação ou a 

manutenção de um cartel que frustre o caráter competitivo dos certames. 

Primeiramente, porque um número maior de concorrentes 

possui uma maior dificuldade de aproximar-se uns dos outros, estabelecer 

uma comunicação confiável e chegar a um consenso sobre preços e 

condições comerciais, sobre controle de oferta ou sobre divisão da 

clientela, mormente quando 01 (um) ou mais licitantes estão sediados no 

exterior e têm pouco contato com os fornecedores nacionais. É cediço 

que mercados pulverizados (isto é, com um universo expressivo de 

concorrentes) possuem maior propensão à formação de cartéis do que 

mercados concentrados ou oligopolizados. 

Em segundo lugar, porque um número maior de membros do 

cartel torna mais oneroso o monitoramento das condutas comerciais de 

cada um deles e, principalmente, a retaliação a eventuais dissidentes, 

ainda mais quando 01 (um) ou mais integrantes do conluio estão sediados 

no exterior. 

Em terceiro lugar, porque um número maior de envolvidos 

demanda cuidados adicionais para encobrir ou ocultar o conluio (isto é, 

sua prática de forma clandestina ou sub-reptícia, sem que chegue ao 

conhecimento das autoridades), bem como aumenta as chances de 

celebração de um acordo de leniência por um dos integrantes do cartel. 
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Na medida em que favorece a prevenção de cartéis bid rigging, 

a abertura comercial no âmbito das contratações públicas poderia trazer 

benefícios à sociedade brasileira. Afinal, a atuação dos cartéis bid rigging 

tende a aumentar os valores das contratações administrativas, privando o 

Estado de recursos orçamentários que poderiam ser destinados à 

implementação de outras políticas públicas ou, ainda, à expansão ou 

ampliação das políticas públicas a que se referem. Talvez o menor 

dispêndio de verbas públicas com determinadas contratações (resultante 

do desestímulo à formação ou manutenção de cartéis bid rigging) até 

compensasse ocasionais perdas com o abandono das margens de 

preferência para produtos e serviços nacionais ou, ainda, com o fim da 

exigência de offsets. 

A despeito disso, a abertura comercial no âmbito das 

contratações públicas talvez não seja suficiente para prevenir, por si só, a 

formação dos cartéis bid rigging. É igualmente intuitivo que uma 

empresa estrangeira que ingressa no mercado nacional, com potencial de 

tornar-se fornecedora da Administração Pública brasileira, poderá ser 

aliciada por concorrentes já estabelecidos que tenham formado 

previamente um conluio. Ademais, a abertura comercial propicia a 

atuação de cartéis transnacionais lato sensu, notadamente dos tipos que 

Karla Margarida Martins Santos denomina de cartéis internacionais 

clássicos6, de cartéis privados de exportação7 e de cartéis de exportação 

ligados ao Estado8 (SANTOS, 2016, p. 69). Convém indagar, então, 

quais medidas precisariam ser conjugadas com a abertura comercial no 

âmbito das contratações públicas para prevenir a formação de tais cartéis 

bid rigging. 

                                                   
6 Assim a referida autora compreende os cartéis que envolvem fornecedores 

oriundos de, pelo menos, 02 (dois) países e visam a controlar preços ou dividir 

mercados em todo o mundo. 
7 Assim a referida autora designa os cartéis, não ligados ao Estado, cujos 

participantes são de um mesmo país e servem para fixar preços ou dividir 

mercados de exportação. Embora a aludida autora compreenda que as ações de 

cartéis privados de exportação não estariam voltadas para o mercado interno, ela 

menciona, em nota de rodapé, que já se propôs uma divisão entre cartéis de 

exportação puros (quando a conduta afeta apenas o mercado exterior) e cartéis 

de exportação mistos (quando a conduta alcança o exterior e o mercado interno). 
8 Conquanto a referida autora não defina este tipo, presume-se que seriam cartéis 

de exportação instituídos, organizados ou, pelo menos, incentivados pelos 

Estados. 
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Para avaliar se a abertura comercial seria ou não suficiente para 

atingir o propósito ora analisado, estudo empírico recentemente 

realizado, em conjunto, por Anu Bradford e Adam Chilton poderá 

fornecer uma importante contribuição. 

No início do estudo, os aludidos autores explicaram que a 

exposição ao comércio internacional e a adoção de lei antitruste rigorosa 

(“stringent”) são 02 (dois) meios pelos quais os países poderão refrear 

comportamentos anticompetitivos dos agentes econômicos, porém 

registraram que existe um intenso debate teórico sobre a fungibilidade ou 

a complementaridade destes 02 (dois) instrumentos — isto é, se a 

abertura comercial tornaria prescindível a adoção de uma lei antitruste 

severa ou se, mesmo em um país com níveis elevados de comércio 

internacional, a adoção de uma lei antitruste severa se faria necessária 

para assegurar os ganhos da abertura comercial (BRADFORD & 

CHILTON, 2018). 

De acordo com aqueles que defendem que a abertura comercial 

tornaria dispensável a adoção de lei antitruste rigorosa, um cartel que fixa 

sobrepreços não seria sustentável em uma economia aberta, tendo em 

vista que a ausência de barreiras comerciais incentivaria concorrentes 

estrangeiros a entrar no mercado e forçaria a redução dos preços 

praticados pelos integrantes do conluio. De igual modo, um monopolista 

abster-se-ia de exercer abusivamente seu poder de mercado, pois a 

abertura comercial asseguraria que concorrentes pudessem entrar no 

mercado e contrapor-se a eventuais práticas abusivas. Sendo assim, a 

liberalização comercial colocaria em xeque o poder de mercado, fazendo 

supérflua qualquer intervenção da agência antitruste contra os cartéis ou 

as práticas do monopolista. Além disso, novas oportunidades de 

exportação garantiriam que mais empresas consigam alcançar uma escala 

mínima viável de produção, aumentando, assim, o número de empresas 

não só no mercado de exportação, mas também inevitavelmente no 

mercado doméstico. Isso estimularia a livre concorrência e reduziria a 

necessidade da adoção de uma lei antitruste (BRADFORD & CHILTON, 

2018). 

Por outro lado, para aqueles que sustentam que a abertura 

comercial e a adoção de lei antitruste rigorosa seriam medidas 

complementares, uma das razões pelas quais a abertura comercial não 

seria, por si só, suficiente para fomentar a concorrência é que o livre 

comércio poderá aumentar as vantagens de praticar um cartel. A 

integração comercial permitiria aos membros de um conluio atuar em 

diversos mercados e, consequentemente, auferir maiores lucros. Seria 
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mais difícil detectar, investigar e punir tais cartéis que atuam em mais de 

um mercado, pois as evidências poderão estar dispersas em diferentes 

países. Estes fatores poderiam aumentar os benefícios do conluio e tornar 

o comportamento colusivo mais provável em economias abertas, no lugar 

de diminuir as chances de sua ocorrência. Isso poderia explicar por que 

alguns cartéis internacionais conseguiram operar por anos a fio, em 

diferentes mercados, mesmo em períodos de abertura comercial 

expressiva. Uma razão adicional é que, mesmo que o livre comércio 

permitisse, em tese, que empresas estrangeiras possam entrar em um 

mercado, talvez elas não conseguiriam ingressar de forma efetiva e 

realmente competir, se a lei antitruste não existir ou se não for muito 

severa. Por exemplo, se o mercado, à míngua de uma lei antitruste, 

estiver amarrado por acordos de distribuição exclusiva, as empresas 

estrangeiras não conseguirão negociar com varejistas e, 

consequentemente, alcançar os consumidores locais (BRADFORD & 

CHILTON, 2018). 

Ademais, para alguns autores que descrevem a abertura 

comercial e a política antitruste como mutuamente reforçadoras, a 

liberalização do comércio frequentemente seria um instrumento 

insuficiente para salvaguardar mercados competitivos, particularmente na 

presença de monopólios naturais, cartéis internacionais, custos afundados 

ou irrecuperáveis (“sunk costs”) e efeitos de rede que desencorajam a 

entrada de novos agentes econômicos. Se os mercados não forem 

competitivos, os recursos não conseguirão ser alocados de setores cuja 

produção compete com importações (“import-competing”) para setores 

cuja produção é orientada para exportações (“export-driven”), da forma 

em que os modelos de livre comércio projetam. Sendo assim, leis 

antitruste robustas são necessárias para assegurar que a dinâmica da 

liberalização do comércio tenha lugar, e os ganhos do livre comércio 

sejam percebidos (BRADFORD & CHILTON, 2018). 

Este é o pano de fundo do estudo empírico realizado por Anu 

Bradford e Adam Chilton. Depois de criarem um índice, que batizaram 

de Competition Law Index (CLI), para avaliar o grau de rigor ou 

severidade (“stringency”) da lei antitruste em 126 (cento e vinte e seis) 

países e de utilizarem outro índice, o Predicted Trade Shares (PTSH), 

para medir o grau de abertura comercial, os autores chegaram à 

conclusão primária de que existe uma correlação consistentemente 

positiva e estatisticamente significativa entre abertura comercial e lei 

antitruste severa (BRADFORD & CHILTON, 2018). Em outras palavras, 



Comércio Internaciona e Concorrência – Vol. II 

332 

países com maior abertura comercial tendem a possuir leis antitrustes 

mais severas. 

No intuito de averiguar a robustez da conclusão primária (e 

assegurar que ela não seria imputável a escolhas do projeto de pesquisa), 

Anu Bradford e Adam Chilton efetuaram vários testes. No tocante à 

aferição do rigor da lei antitruste, a correlação positiva e significativa 

entre abertura comercial e lei antitruste severa permaneceu mesmo após a 

criação de 04 (quatro) subíndices a partir das categorias de variáveis que 

formam o Competition Law Index (CLI), ou após a alteração dos pesos 

atribuídos às variáveis, ou após a utilização do modelo de análise de 

fator, ou após a criação de variável binária. No que concerne à aferição 

da abertura comercial, a correlação positiva e significativa entre abertura 

comercial e lei antitruste severa manteve-se mesmo após a adoção da 

medida de abertura comercial chamada Sachs-Warner ou após a 

aplicação do índice denominado KOF Globalization Index (BRADFORD 

& CHILTON, 2018). 

Ainda visando a investigar a robustez da conclusão primária, os 

referidos autores utilizaram bases adicionais de dados para examinar 

nuances de um regime legal antitruste que o Competition Law Index 

(CLI) poderia não ter capturado completamente — a saber, a existência 

das chamadas isenções antitruste (em relação a certas atividades 

econômicas; em relação a certas categorias de empresas, como as 

estatais; ou em relação a certas atividades econômicas desempenhadas 

por certas categorias de empresas, como os serviços públicos prestados 

por empresas estatais); a participação em blocos econômicos regionais 

que exigem a adoção de lei antitruste; a celebração de acordos de 

comércio preferencial (PTA) que igualmente exigem a adoção de lei 

antitruste; a criação judicial do Direito antitruste (como ocorre em países 

da common law); e a efetividade da implementação (“enforcement”) da 

lei antitruste, isto é, a aferição da severidade da lei em aplicação (“law in 

action”), e não simplesmente do texto da lei (“law on the books”). Em 

todos estes cenários, verificou-se a persistência da correlação positiva e 

significativa entre abertura comercial e lei antitruste severa 

(BRADFORD & CHILTON, 2018). 

Apenas quando realizaram análises transversais (“cross-

sectional analysis”), Anu Bradford e Adam Chilton não apuraram a 

correlação positiva e significativa entre abertura comercial e lei antitruste 

severa no período posterior a 1990. Os aludidos autores formulam, sem 

maior aprofundamento, algumas hipóteses para explicar este resultado — 

a saber: a adoção de leis antitruste depois de 1990 não tinha por objetivo 
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complementar abertura comercial; a adoção de leis antitruste depois de 

1990 foi exigência de blocos regionais; houve mudanças dos padrões de 

comércio depois da criação da OMC, da abertura do Leste Europeu, da 

ascensão da China como exportador e das mudanças nos transportes e na 

tecnologia de comunicações (BRADFORD & CHILTON, 2018). 

De qualquer maneira, o emprego de métodos alternativos para 

aferir o grau de rigor da lei antitruste ou o grau de abertura comercial e, 

ainda, a introdução de bases adicionais de dados para melhor analisar as 

nuances de um regime legal antitruste não foram hábeis a infirmar a 

conclusão primária dos autores (no sentido de que existe uma correlação 

positiva e significativa entre abertura comercial e lei antitruste severa), 

tendo esta conclusão primária revelado ser amplamente consistente sob o 

ponto de vista estatístico. 

Nas considerações finais do trabalho, Anu Bradford e Adam 

Chilton fizeram algumas ressalvas. Primeiramente, o resultado de seu 

estudo empírico não conseguiu pôr fim ao debate teórico sobre a 

fungibilidade entre a abertura comercial e adoção de uma lei antitruste 

severa ou a complementaridade entre ambos os instrumentos. Embora a 

abertura comercial e a adoção de uma lei antitruste rigorosa caminhem 

lado a lado, existe a possibilidade de que a lei antitruste seja redundante 

em uma economia aberta. Para os autores citados, fazem-se necessários 

estudos mais aprofundados que testem a relação entre maior abertura 

comercial e adoção de lei antitruste mais rigorosa sobre o desempenho do 

mercado (“market outcomes”). Em segundo lugar, o estudo empírico não 

explicou por que países com maior abertura comercial provavelmente 

adotam leis antitruste mais severas. Os autores sugeriram que adoção de 

uma lei antitruste rigorosa pode dever-se tanto a um desejo dos países em 

promover mercados mais competitivos, quanto a um esforço dos países 

em utilizar as leis antitruste como uma nova forma de protecionismo das 

empresas nacionais contra os concorrentes estrangeiros, no lugar dos 

instrumentos comerciais tradicionais (BRADFORD & CHILTON, 2018). 

Como se verifica na síntese que acima se fez do estudo empírico 

conduzido por Anu Bradford e Adam Chilton, estes autores foram 

bastante cautelosos e não chegaram a tomar uma posição sobre o debate 

teórico sobre a fungibilidade entre a abertura comercial e adoção de uma 

lei antitruste severa ou a complementaridade entre ambos os 

instrumentos. 

A despeito disso, o mencionado estudo empírico mostrou, com 

considerável solidez, que os países com maior abertura comercial 
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também possuem leis antitruste severas. Ainda que não se consiga 

afirmar categoricamente se, em economias abertas, a adoção de uma lei 

antitruste mais rigorosa seja resultado de um compromisso firme com a 

livre concorrência nos mercados ou se possui um propósito protecionista 

(BRADFORD & CHILTON, 2018), é certo que os países mais expostos 

ao comércio internacional, dentre os 126 (cento e vinte e seis) 

pesquisados, independentemente do motivo, não se fiam apenas na 

abertura comercial e, consequentemente, não menosprezam a instituição 

de um regime legal antitruste rígido. Não existem exemplos de países 

com abertura comercial expressiva e sem nenhuma lei antitruste. 

Com base neste referencial empírico (que fornece importante 

benchmark), é possível inferir que a abertura comercial no âmbito das 

contratações públicas não seria suficiente para prevenir a formação dos 

cartéis bid rigging, devendo ser conjugada à aplicação de uma disciplina 

antitruste severa (que assegurará, assim, a competitividade dos certames, 

diante dos riscos de aliciamento das empresas estrangeiras para um cartel 

e também de atuação de cartéis transnacionais lato sensu, os quais 

impedem a abertura comercial de alcançar seus resultados esperados). 

Sendo assim, é preciso abordar algumas medidas que deverão 

ser conjugadas com a abertura comercial e, em seguida, ver como o 

Protocolo de Contratações Públicas do Mercosul e o acordo comercial 

entre Mercosul e União Europeia endereçaram a questão. 

 

3. Medidas complementares a serem tomadas para assegurar os 

resultados positivos da abertura comercial no âmbito das 

contratações públicas. 

Partindo da premissa de que o Brasil deverá seguir o exemplo 

dos países comercialmente mais abertos e não deverá fiar-se somente na 

possibilidade de participação de fornecedores estrangeiros nas licitações 

para prevenir os cartéis bid rigging, deverão ser minimamente delineadas 

algumas medidas que deverão ser conjugadas com a abertura comercial 

no âmbito das contratações públicas. 

Por óbvio, a mais fundamental destas medidas seria uma 

atuação mais ampla e intensa do Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (Cade) na investigação e punição célere e eficaz dos cartéis 

bid rigging. Como apontam Paulo Burnier da Silveira e Victor Oliveira 

Fernandes, 28% dos cartéis condenados pelo Cade, no período 
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compreendido entre 1994 e 2017, eram cartéis bid rigging (SILVEIRA e 

FERNANDES, 2018). Considerando o número expressivo de licitações 

abertas por órgãos e entidades da Administração Pública todos os anos, 

faz-se necessário que a atuação repressiva do Cade se aprimore ainda 

mais após a abertura comercial no âmbito das contratações públicas, a 

fim de dissuadir os agentes econômicos de formar cartéis e assegurar os 

resultados positivos que semelhante abertura comercial teria o condão de 

trazer. 

A respeito deste ponto, convém chamar a atenção para as 

sugestões da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). No relatório elaborado em 2016 acerca da 

implementação da recomendação do Conselho da OCDE de 17 de julho 

de 2012 sobre o combate a conluios entre concorrentes nas licitações 

públicas, enfatizou-se a necessidade de cooperação entre os servidores 

públicos incumbidos dos certames (“public procurement officials”) e as 

autoridades de defesa da livre concorrência, por meio de treinamentos, da 

concessão de acesso recíproco aos dados uns dos outros e da troca de 

informações. Como pauta ou agenda para trabalhos futuros dos membros 

e parceiros-chave da OCDE, o mencionado relatório aponta a instituição 

de canais de comunicação bem definidos entre os servidores públicos 

incumbidos das licitações públicas e as autoridades de defesa da livre 

concorrência — canais estes que propiciariam constância no fluxo de 

informações entre tais autoridades e a regularidade de uma boa relação 

profissional entre elas, assim como encorajariam o relato de suspeitas de 

cartéis bid rigging, inclusive com ferramentas de proteção do servidor 

contra retaliações, como a denúncia anônima (OECD, 2016).  

O mesmo relatório também destaca o frequente concurso entre 

corrupção e cartéis bid rigging. Segundo o relatório, os conluios nas 

licitações públicas podem ser praticados concomitantemente com o 

suborno de servidores públicos ou ser facilitados pelo pagamento de 

propinas. Assim sendo, a formação de cartéis e a corrupção — embora 

sejam problemas distintos que acometem as licitações públicas — podem 

ocorrer paralelamente e ser mutuamente reforçadoras. A corrupção seria 

um enorme obstáculo à competição nas licitações, pois desestimula 

potenciais fornecedores a apresentarem propostas, nos casos em que eles 

estão receosos com uma disputa desleal ou injusta no certame ou, ainda, 

nos casos em que eles não têm condições ou não têm vontade de pagar 

propinas. Daí o aludido relatório indicar, igualmente como pauta ou 

agenda para trabalhos futuros dos membros e parceiros-chave da OCDE, 

o fortalecimento da cooperação entre as autoridades de combate à 
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corrupção, incluindo as que fazem o controle de contas, e as autoridades 

de defesa da livre concorrência (OECD, 2016). 

Com amparo nestas sugestões feitas no relatório da OCDE, tem-

se que o aperfeiçoamento da atuação repressiva do Cade, depois da 

abertura comercial no âmbito das contratações públicas, demanda uma 

maior cooperação com os servidores públicos incumbidos das licitações 

públicas, com órgãos de persecução penal (como o Ministério Público e 

as Polícias) e, ainda, com órgãos de controle (como Tribunais de Contas). 

Nos últimos anos, verifica-se um esforço do Cade em estabelecer tais 

parcerias9, porém elas se farão ainda mais necessárias com a abertura 

comercial no âmbito das contratações públicas. 

No entanto, o aprimoramento da atuação repressiva do Cade, 

depois da abertura comercial no âmbito das contratações públicas, não 

depende apenas de uma maior cooperação com autoridades ou servidores 

públicos de outros órgãos ou entidades da Administração Pública 

brasileira. Como se mencionou anteriormente, aumenta-se o risco de 

atuação de um cartel transnacional lato sensu no Brasil, e é hercúlea a 

tarefa de detectar, investigar e punir tais cartéis, pois as evidências 

poderão estar espalhadas em diferentes países. Indispensável se faz a 

instituição de uma cooperação jurídica internacional. 

A cooperação jurídica internacional não se limitaria — como é 

mais comum — ao compartilhamento mútuo, entre o Cade e agências 

antitruste estrangeiras, de informações sobre a ocorrência de cartéis bid 

rigging, dos correspondentes documentos e de outras provas que não 

estejam cobertos por sigilo. Também deverá contemplar o chamado 

auxílio direto. Isso significa que, depois da abertura de investigações ou 

da instauração de processo administrativo para imposição de sanções 

administrativas por infrações à ordem econômica, a cooperação jurídica 

internacional eventualmente se faria necessária para assegurar a 

comunicação de atos processuais (como a notificação inicial de 

estrangeiros para apresentar, se quiserem defesa), evitando, assim, a 

utilização de editais ou o desmembramento dos processos 

administrativos. Também se poderia conceber a cooperação jurídica 

internacional para a realização de diligências instrutórias (como a oitiva 

de testemunhas). Depois de um maior amadurecimento da cooperação 

jurídica internacional, poder-se-ia imaginar o compartilhamento de 

                                                   
9 É o que se depreende de uma breve consulta à página hospedada no seguinte 

endereço (acessado em 05 de julho de 2019): < https://bit.ly/2Pczgf8>.  

https://bit.ly/2Pczgf8
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informações, documentos ou provas confidenciais (como as resultantes 

de interceptações telefônicas ou da quebra do sigilo bancário), desde que 

haja compromisso na manutenção do sigilo, e até a instituição de um 

único balcão de negociação de acordos de leniência, por menos factível 

que seja, sempre que os cartéis bid rigging alcançarem mais de um país. 

O aprimoramento da atuação repressiva do Cade não é, contudo, 

a única medida que deverá ser conjugada com a abertura comercial no 

âmbito das contratações públicas. Como bem observa Victor Aguiar de 

Carvalho, o controle repressivo das possíveis condutas cerceadoras da 

competição cometidas por particulares nas licitações públicas não é a 

única arena de enfrentamento de tais condutas, embora seja a que mais se 

encontre em evidência. Além deste controle repressivo (a posteriori), 

existe um controle preventivo, realizado pela própria Administração 

Pública ex ante, consistente na verificação dos fatores existentes no 

regramento licitatório que contribuem, indevidamente, para a cartelização 

ou para a estabilidade de um cartel. O melhor entendimento destes fatores 

viabiliza que, quando da arquitetura das licitações, tanto no plano da lei e 

dos regulamentos, quanto no plano dos editais, sejam adotadas as 

cautelas necessárias para prevenir a formação dos conluios 

(CARVALHO, 2018, p. 119-120). O referido autor assim arremata seu 

raciocínio: 

Frise-se que quaisquer fatores que colaborem para evitar que os 

agentes econômicos estabeleçam um acordo ou que ajudem a 

tornar eventual conluio menos estável auxiliam, de igual modo, 

a prevenção à formação dos cartéis. A razão é simples: espera-

se que os agentes econômicos, ao perceberem a dificuldade de 

coordenação entre si ou de sustentação de cartéis 

eventualmente formados, adotem um comportamento 

estratégico e desistam, ex ante, de incorrerem na prática ilícita. 

Victor Aguiar de Carvalho classifica os fatores que contribuem, 

indevidamente, para a cartelização nas licitações públicas em 03 (três) 

categorias: fatores estruturais, fatores de viabilização da participação e 

fatores relativos à publicidade e transparência (CARVALHO, 2018, p. 

120). 

Depois de analisar os fatores estruturais, o referido autor propõe 

que o formato das licitações seja, na medida do possível, um modelo que 

comece com uma disputa aberta, mas termine com a apresentação de 

propostas finais fechadas; que haja um enxugamento dos requisitos de 

habilitação; que se evite exigir dos licitantes a prestação de garantias 

vultosas; que se invertam as fases de habilitação e de apresentação das 
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propostas; que se diminua a frequência das licitações, mediante aumento 

da duração dos contratos administrativos. Por sua vez, depois de 

examinar os fatores de viabilização da participação, o aludido autor 

sugere restrições à admissão de consórcios e de subcontratações e, 

conquanto enxergue com bons olhos o fracionamento do objeto da 

contratação, adverte para o risco de tal medida facilitar uma combinação, 

entre os concorrentes, sobre a repartição dos lotes. Por último, depois de 

expor os fatores relativos à publicidade e transparência, o mencionado 

autor reprova o procedimento de pré-qualificação e recomenda cautelas 

na divulgação prévia do chamado “preço de reserva” (preço máximo que 

a Administração se dispõe a pagar) e também do orçamento estimado 

(CARVALHO, 2018, p. 120-190). 

As sugestões feitas por Victor Aguiar de Carvalho para o 

desenho ou a estruturação das licitações, com o objetivo de prevenir a 

formação de cartéis bid rigging, coincidem, em grande parte, com as 

medidas que se encontram no guia intitulado Diretrizes para Combater o 

Conluio entre Concorrentes nas Licitações Públicas, que a OCDE 

confeccionou em 2009. Neste guia, também se propõe que o formato da 

licitação, sempre que exista o receio de um possível cartel bid rigging 

devido às características do mercado ou do produto, seja o de disputa 

fechada (no lugar da disputa aberta); que não se imponham restrições 

supérfluas que possam reduzir o número de licitantes; que se abstenha de 

exigir dos licitantes garantias para participar dos certames; que se 

fracione, sempre que possível, o objeto da contratação (mas tomando o 

cuidado de não o fazer de uma forma que facilite a repartição dos lotes 

entre licitantes em conluio); que se tome cautela com consórcios; que 

exija uma prévia declaração dos licitantes acerca de sua pretensão de 

subcontratar; que se evitem procedimentos de pré-qualificação; que se 

evite a comunicação entre os licitantes; que se avalie cuidadosamente que 

tipo de informação deve ser disponibilizado aos licitantes; e que se tome 

cautela na divulgação do preço de reserva (OECD, 2009). 

Já se acumulou, portanto, bastante conhecimento do que deverá 

ser feito, de antemão, no desenho e estruturação das licitações, para tentar 

prevenir a formação de cartéis bid rigging. Várias das sugestões acima 

referidas inspiraram disposições da Lei nº 12.462/2011 (que disciplina o 

regime diferenciado de contratações públicas – RDC) e da Lei 

nº 13.303/2016 (que rege as licitações e contratos administrativos das 

empresas estatais), como demonstrou Victor Aguiar de Carvalho 

(CARVALHO, 2018, p. 120-190). Entretanto, em relação às contratações 

de menor vulto, principalmente as relacionadas à rotina dos órgãos e 
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entidades da Administração Pública, permanecem inalteradas a Lei 

nº 8.666/1993 e a Lei nº 10.520/2002, e isso desperta preocupações, 

principalmente no tocante a Estados, a Municípios e ao Distrito Federal.   

Diante do novo horizonte de abertura comercial no âmbito das 

contratações públicas, o ideal é que se uniformize a disciplina jurídica 

das licitações públicas, seja porque isso simplifica a participação nos 

certames e, consequentemente, facilita a entrada de fornecedores 

estrangeiros nas disputas, seja porque uma boa arquitetura jurídica das 

licitações públicas, no plano legislativo, poderá atacar os fatores que 

contribuem, indevidamente, para a cartelização. Dessa forma, não se 

colocarão em xeque os ganhos que poderiam ser trazidos pela abertura 

comercial no âmbito das contratações públicas. 

 

4. O Protocolo de Contratações Públicas do Mercosul, o acordo 

comercial entre Mercosul e União Europeia e os cartéis bid rigging. 

Como se viu, para prevenir a formação de cartéis bid rigging 

(ou desmantelar os conluios preexistentes), é salutar conjugar a abertura 

comercial no âmbito das contratações públicas com a aplicação mais 

severa da lei antitruste — o que envolve, no caso brasileiro, o 

aperfeiçoamento da atuação repressiva do Cade (inclusive por meio da 

cooperação com servidores públicos incumbidos de licitações públicas, 

da cooperação com Ministério Público, Polícias e Tribunais de Contas e 

da cooperação jurídica internacional) e, ainda, um redesenho ou 

reestruturação das licitações, tanto no plano legislativo, quanto no plano 

dos editais, para coibir fatores que contribuem, indevidamente, para a 

cartelização. Resta, então, uma palavra sobre como o Protocolo de 

Contratações Públicas do Mercosul e o acordo comercial entre Mercosul 

e União Europeia endereçam a questão. 

No que concerne ao Protocolo de Contratações Públicas do 

Mercosul, a leitura do texto integral dele revela que, além de consagrar o 

princípio da não discriminação de bens, serviços e fornecedores, o 

referido protocolo buscou uniformizar a disciplina jurídica das licitações 

públicas, tendo chegado a veicular regras detalhadas sobre o conteúdo 

dos editais de licitação (artigo 20), sobre o conteúdo dos avisos de 

licitação (artigo 18), sobre os prazos de apresentação das propostas 

depois da publicação dos avisos de licitação (artigo 19), sobre os 

requisitos de habilitação (artigo 16), sobre os recursos (artigo 23), sobre a 
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preferência a microempresas e empresas de pequeno ou médio porte 

(artigo 27) e sobre os casos de dispensa e reconhecimento da 

inexigibilidade de licitação (artigo 15). 

Nenhuma destas disposições do Protocolo de Contratações 

Públicas do Mercosul sobre a disciplina jurídica das licitações públicas 

foi inspirada no anteriormente citado guia da OCDE (2009), nem visa a 

atacar os fatores que contribuem, indevidamente, para a formação de 

cartéis bid rigging. 

Como se não bastasse, apesar de dispor sobre a cooperação 

entre os Estados signatários (artigo 26), o Protocolo de Contratações 

Públicas do Mercosul não tratou expressamente da prevenção de cartéis 

bid rigging. 

Diante do silêncio do referido protocolo, a cooperação entre os 

Estados signatários, no tocante aos cartéis bid rigging, provavelmente se 

dará com fundamento nos Capítulos V e VI Acordo de Defesa da 

Concorrência do Mercosul, firmado em Foz do Iguaçu em 201010 — o 

qual é bastante sucinto e vago: 

CAPÍTULO V – ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO 

TÉCNICA E INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES 

Art. 16. Os Estados Partes concordam que é do seu interesse 

trabalhar conjuntamente em atividades de assistência técnica 

para o desenvolvimento, adoção, implementação e 

cumprimento das leis e políticas de concorrência, inclusive por 

meio do compartilhamento de conhecimentos e informação, 

capacitação de funcionários, participação de pessoal como 

conferencistas e consultores em eventos relacionados com 

questões de concorrência e intercâmbio de pessoal, quando 

necessário. 

Art. 17. Sem prejuízo do disposto nos Capítulos III e VII, a 

autoridade de concorrência de uma Parte deve envidar seus 

maiores esforços no sentido de fornecer à autoridade de 

concorrência da outra Parte, a seu pedido, informações e dados 

sobre casos concretos de seu interesse. 

Art. 18. Com vistas a facilitar a aplicação eficaz das respectivas 

leis de concorrência e promover uma melhor compreensão de 

seus respectivos ordenamentos jurídicos, as autoridades de 

                                                   
10 O texto do acordo encontra-se disponível no seguinte endereço (acessado em 

16 de agosto de 2019): <https://bit.ly/2RfF628>. 

https://bit.ly/2RfF628
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concorrência de cada um dos Estados Partes se comprometem, 

na medida do possível, a intercambiar: 

(a) textos de doutrina, jurisprudência ou estudos públicos de 

mercado, ou, na ausência de tais documentos, dados não 

confidenciais ou resumos; 

(b) informações relativas à aplicação das leis de concorrência; 

(c) informações sobre a eventual reforma dos respectivos 

sistemas jurídicos, com o objetivo de melhorar a aplicação do 

direito da concorrência; e 

(d) outras informações relacionadas à disciplina da 

concorrência. 

Art. 19. As autoridades de concorrência dos Estados Partes 

devem procurar, na medida do possível, trocar experiências 

sobre os respectivos direitos e políticas da concorrência e 

avaliar os resultados dos mecanismos de cooperação nesta área. 

 

CAPÍTULO VI – NOTIFICAÇÃO 

Art. 20 . Considerando as disposições previstas no Capítulo VII 

e os recursos administrativos disponíveis, as autoridades de 

concorrência de cada Estado Parte envidarão seus maiores 

esforços no sentido de notificar os demais Estados Partes acerca 

de uma ação de aplicação ou execução se esta: 

(a) for relevante para a atividade de aplicação ou execução de 

outra Parte; 

(b) for suscetível de afetar interesse relevante de outra Parte; 

(c) referir-se a restrição de concorrência suscetível de ter efeitos 

diretos e substanciais no território de outra Parte; ou 

(d) relacionar-se a práticas anticompetitivas ou concentrações 

econômicas ocorridas principalmente no território de outra 

Parte. 

Art. 21. Na medida do possível e desde que não seja contrária 

às leis da concorrência dos Estados Partes e não prejudique 

qualquer investigação em curso, a notificação deve ser 

realizada durante a fase inicial do processo, a fim de permitir 

que a autoridade de concorrência notificada expresse o seu 

parecer. 
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Art. 22. As notificações previstas no presente Capítulo 

apresentarão as informações necessárias e a descrição das 

circunstâncias das atividades de execução suficientemente 

detalhadas para permitir uma avaliação à luz dos interesses da 

outra Parte, além de identificar a natureza das práticas sob 

investigação e os dispositivos legais pertinentes. 

Art. 23. A notificação se fará por intermédio do CT Nº 5, que 

procederá ao encaminhamento à Parte destinatária, nos termos 

estabelecidos no Artigo 5 do Capítulo II deste Acordo. 

Caso este acordo não tenha entrado em vigor, a cooperação 

entre os Estados signatários, relativamente aos cartéis bid rigging, talvez 

se ampare no artigo 30 do Protocolo de Defesa da Concorrência do 

Mercosul, assinado em Fortaleza em 1996, a ser revogado pelo Acordo 

de Defesa da Concorrência do Mercosul de 201011. Ocorre que o 

protocolo em apreço é ainda mais sucinto e vago: 

CAPÍTULO X – DA COOPERAÇÃO 

Artigo 30 – Para assegurar a aplicação do presente Protocolo, 

os Estados Partes, por meio dos respectivos órgãos nacionais de 

aplicação, adotarão mecanismos de cooperação e de consultas 

técnicas, no sentido de: 

a) sistematizar e intensificar a cooperação entre os órgãos e 

autoridades nacionais responsáveis, visando ao 

aperfeiçoamento dos sistemas nacionais e dos instrumentos 

comuns de defesa da concorrência, por meio de um programa 

de intercâmbio de informações e experiências, de treinamento 

de técnicos e de compilação da jurisprudência relacionada com 

a defensa da concorrência, assim como da investigação 

conjunta das práticas lesivas à concorrência no Mercosul. 

b) identificar e mobilizar, inclusive por meio de acordos de 

cooperação técnica en matéria de defesa da concorrência 

celebrados com outros Estados ou grupos regionais, os recursos 

necessários para a implementação do programa de cooperação a 

que se refere o inciso anterior.12 

                                                   
11 O texto do protocolo encontra-se disponível no seguinte endereço (acessado 

em 05 de julho de 2019): < https://bit.ly/2YbHWXo>.  
12 Tradução livre do seguinte texto: 

CAPITULO X – DE LA COOPERACION 

https://bit.ly/2YbHWXo
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Por sua vez, o acordo comercial entre Mercosul e União 

Europeia, à primeira vista (uma vez que ainda não foi divulgado o texto 

oficial), tomou o cuidado de combinar a integração comercial a um maior 

enforcement da legislação antitruste. É o que revela o seguinte excerto do 

sumário executivo: 

10. Concorrência 

O acordo é outro passo no sentido da criação de um conjunto 

rigoroso de regras internacionais sobre investimentos, à míngua 

de regras multilaterais ou da OMC sobre concorrência. 

Disposições que refletem o estado da arte nesta área ajudarão a 

assegurar um campo de disputa equilibrado para empresas de 

ambos os lados quando elas desempenharem atividades no 

território da outra Parte. 

No que concerne a antitruste e concentrações econômicas, as 

práticas anticompetitivas que são reguladas incluem acordos 

entre empresas, práticas concertadas e o abuso da posição 

dominante. 

Ambos os lados se comprometeram a manter leis antitruste 

abrangentes que seguem princípios similares, incluindo, 

notavelmente, a existência de autoridades de defesa da 

concorrência. O acordo estipula que as autoridades de defesa da 

concorrência devem tratar de forma igualitária as empresas de 

ambos os lados, especialmente em termos de lealdade 

processual e de direito de defesa. 

                                                                                                                        

Articulo 30 – Para asegurar la aplicación del presente Protocolo, los Estados 

Partes, por medio de los respectivos órganos nacionales de aplicación, adoptarán 

mecanismos de cooperación y de consultas técnicas, en el sentído de: 

a) sistematizar e intensificar la cooperación entre los órganos y autoridades 

nacionales responsables con vistas al perfeccionamento de los sistemas 

nacionales y de los instrumentos comunes de defensa de la competencia, 

mediante un programa de intercambio de informaciones y experiências, de 

entrenamiento de técnicos y de recopilación de jurisprudência relacionada con la 

defensa de la competência, asi como de la investigación conjunta de las 

prácticas lesivas a la competencia en el MERCOSUR. b) identificar y movilizar, 

inclusive por medio de acuerdos de cooperación técnica en materia de defensa 

de la competencia celebrados com otros Estados o grupos regionales, los 

recursos necesarios para la implementación del programa de cooperación a que 

se refiere el inciso anterior. 
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Na hipótese de práticas anticompetitivas que possam causar 

dano aos interesses da outra Parte, as autoridades de defesa da 

concorrência podem convocar consultas bilaterais, à luz do 

acordo, para solucionar a situação. 

As Partes concordaram em fortalecer a troca de informações 

não confidenciais entre as autoridades de defesa da 

concorrência de ambos os lados.13 

Como se vê, o acordo comercial entre Mercosul e União 

Europeia buscou intensificar a cooperação jurídica internacional, tendo 

preconizado o fortalecimento da troca de informações não confidenciais 

entre as agências antitruste. 

No entanto, ignora-se se o acordo comercial entre Mercosul e 

União Europeia tratou especificamente dos cartéis bid rigging. 

 

5. Considerações finais. 

Diante da recente mudança de orientação do Governo brasileiro, 

no sentido de promover uma abertura comercial no âmbito das 

contratações públicas, o ideal é conjugar a maior exposição ao comércio 

internacional com a aplicação mais severa da lei antitruste, a exemplo do 

que geralmente fazem os países comercialmente mais abertos (como 

mostrou o estudo empírico realizado, em conjunto, por Anu Bradford e 

                                                   
13 Tradução livre do seguinte texto: 

10. Competition. The agreement is another step forward in the creation of a 

stringent set of international rules on investment in the absence of 

WTO/multilateral rules on competition. State-of-the-art provisions in this area 

will help ensure a level playing field for companies on both sides when they 

carry out activities in the territory of the other Party. Regarding antitrust and 

mergers, regulated anticompetitive practices include agreements between 

undertakings, concerted practices and abuse of dominant position. Both sides 

commit to maintaining comprehensive competition laws that follow similar 

principles. These include notably the existence of Competition Authorities. The 

agreement stipulates that Competition Authorities must treat companies from 

both sides equally, especially in terms of procedural fairness and rights of 

defence. In case of anticompetitive practices that may harm the interests of the 

other Party, the competition authorities may call for bilateral consultations under 

the agreement to resolve the situation. The Parties have agreed to strengthen the 

exchange of non-confidential information between competition authorities on 

both sides. 
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Adam Chilton), no intuito de melhor prevenir a formação de cartéis bid 

rigging (ou desmantelar os conluios preexistentes). 

No caso brasileiro, a prevenção dos cartéis bid rigging não 

envolve apenas o aperfeiçoamento da atuação repressiva do Cade 

(inclusive por meio da cooperação com servidores públicos incumbidos 

de licitações públicas, da cooperação com Ministério Público, Polícias e 

Tribunais de Contas e da cooperação jurídica internacional), mas também 

uma uniformização da disciplina jurídica das licitações públicas, com o 

objetivo de diminuir os custos de transação de eventuais fornecedores 

estrangeiros (aumentando, assim, suas chances de participação nos 

certames e, consequentemente, o universo de licitantes), e redesenho ou 

reestruturação das licitações, tanto no plano legislativo, quanto no plano 

dos editais, para coibir fatores que contribuem, indevidamente, para a 

cartelização. 

O Protocolo de Contratações Públicas do Mercosul buscou uma 

maior uniformidade da disciplina jurídica das licitações públicas, porém 

não contemplou medidas destinadas à prevenção de cartéis bid rigging 

(como a cooperação jurídica internacional) — o que é lamentável, tendo 

em vista a tímida disciplina existente no artigo 30 do Protocolo de Defesa 

da Concorrência do Mercosul, assinado em Fortaleza em 1996. Por sua 

vez, o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, à primeira 

vista, tomou o cuidado de combinar a integração comercial a um maior 

enforcement da legislação antitruste, mas não se sabe se tratou 

especificamente dos cartéis bid rigging. 
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13. DEFESA COMERCIAL E CONCORRÊNCIA: SITUAÇÕES 

EM QUE A COOPERAÇÃO ENTRE AS DUAS ÁREAS SE FAZ 

NECESSÁRIA 

13. TRADE REMEDIES AND ANTITRUST: SITUATIONS WHERE 

COOPERATION BETWEEN BOTH AREAS IS REQUIRED 

Márcio Marques Gabardo 

 

Resumo: O Direito da Concorrência e a Defesa Comercial, por terem 

objetivos opostos, muitas vezes são reputados como antagônicos. Há 

estudiosos, inclusive, que apontam para a impossibilidade de convivência 

entre ambos. Após apresentar os principais argumentos, contrários e 

favoráveis à aplicação das medidas de defesa comercial, este artigo 

procura demonstrar que a cooperação entre Direito da Concorrência e 

Defesa Comercial é não só possível como benéfica ao desenvolvimento 

deles. Para corroborar essa proposição, o artigo focaliza três situações: 

quando uma conduta pode ser avaliada e objeto de medidas “corretivas” 

nos dois institutos; quando a aplicação de medidas por um instituto 

requer a modulação das medidas impostas no outro; ou quando estudos e 

análises merecem ser compartilhados entre os órgãos encarregados de 

implementar as medidas previstas nos dois institutos. 

Palavra-chave: Defesa comercial. Direito da Concorrência. Antitruste. 

Antidumping. Interesse público. 

Abstract: Antitrust Law and Trade Remedies, due to their opposing 

goals, are often reputed as antagonistic. There are scholars who even 

point to the impossibility of coexistence between them. After presenting 

the main reasons, contrary and favourable, for the application of trade 

remedies measures, this article seeks to demonstrate that competition law 

cooperation with trade remedies is not only possible but beneficial to the 

development of both. To corroborate this assertion, the article focuses on 

three situations: where a conduct could be evaluated target of 

“corrective” in both areas; where the application of measures in one area 

demands the modulation of measures applied on the other; or where 

studies and analyses deserve to be shared among the competent bureaus 

to implement measures in both areas. 
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Keys-words: Trade Remedies. Antitrust Law. Antitrust. Antidumping. 

Public Interest. 

 

1. Introdução 

A interação entre Direito da Concorrência e Defesa Comercial 

apresenta-se ora conflituosa, ora harmônica e mesmo complementar. As 

divergências decorrem, em grande medida, dos objetivos diversos dos 

dois institutos e da evolução de ambos. Já as áreas de convergência, 

muitas vezes pouco enfatizadas, aparecem nas situações em que uma 

conduta pode ser avaliada e objeto de medidas “corretivas” nos dois 

institutos, nas situações em que a   aplicação de medidas em uma esfera 

aponta para a necessidade da modulação na aplicação das regras da outra 

e quando os estudos e análises elaborados por órgãos que atuam em um 

campo possam ser utilizados pelos órgãos com atuação no outro. 

O Direito da Concorrência, ou direito antitruste, desenvolveu-se, 

principalmente, a partir da publicação do Sherman Act, em 1890, nos 

Estados Unidos da América (EUA). Essa norma representou a reação 

contra a concentração de poder econômico, procurando limitá-la1. Seu 

objetivo principal é proteger a competição entre as empresas e, com isso, 

propiciar ao consumidor a maximização de seu “bem-estar econômico”. 

A defesa comercial desenvolveu-se ao longo do século XX, 

inicialmente a partir do direito antitruste, e depois buscando fundamentos 

próprios. No princípio, suas bases normativas advinham das legislações 

nacionais. Com o passar do tempo, passaram a ser reguladas por acordos 

internacionais. Inicialmente, a aplicação de medidas antidumping foi 

prevista no Artigo VI do GATT2 1947, e ao fim da Rodada Tóquio do 

GATT, em 1979, entrou em vigor o Código Antidumping. Ao fim da 

Rodada Uruguai, foram assinados os acordos que regulamentaram a 

aplicação dos instrumentos de defesa comercial3. O principal objetivo 

desses é proteger as empresas da competição injusta4 ou de uma 

                                                   
1 FORGIONI, 2010. 
2 Acordo Geral de Tarifas e Comércio, General Agreement on Tariffs and Trade 

(GATT) em inglês. 
3 Medidas antidumping, medidas compensatórias e salvaguardas. 
4 Nos casos das medidas antidumping e das medidas compensatórias. 
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competição que possa causar sérios danos às empresas de um ou vários 

setores econômicos de um país5. 

Essa normatização internacional da defesa comercial atendeu a 

uma demanda das empresas nacionais por proteção, em compensação à 

disseminada redução de tarifas que havia ocorrido internacionalmente 

nos anos precedentes. Dentre os três instrumentos de defesa comercial 

consagrados na normativa da OMC, o mais utilizado no Brasil e no 

mundo é o antidumping6.  

Como pode ser observado, os objetivos do Direito da 

Concorrência e da Defesa Comercial parecem conflitantes, pois, 

resumidamente, o primeiro busca preservar e fomentar a concorrência 

entre as empresas e a segunda visa proteger as empresas nacionais da 

concorrência externa desleal ou da concorrência que coloque em risco 

setores da economia do país que a utiliza. Apesar dessa aparente oposição 

entre os institutos, entende-se que há espaço para a cooperação entre 

ambos em alguns temas, o que possibilita o aprimoramento da aplicação 

deles. 

A promoção da eficiência econômica das empresas e a garantia 

do bem-estar do consumidor constituem os objetivos da política de defesa 

da concorrência7. O Direito da Concorrência seria o conjunto de 

princípios e normas que visam dar concretude a esses objetivos.  

Cabe pontuar que, na persecução de seu objetivo, o Direito da 

Concorrência tem por foco principal o conjunto representado por todas as 

empresas participantes de uma cadeia de produção e, ao final, o 

destinatário de todas as políticas públicas: o consumidor-cidadão. Nesse 

passo, na aplicação de seus instrumentos, devem ser levados em 

consideração todos os elos dessa cadeia, bem como o resultado para o 

cidadão. 

Já as medidas de defesa comercial8 têm como objetivo principal 

a proteção das empresas e produtores domésticos em face de empresas e 

produtores estrangeiros, quando verificadas situações de prática desleal 

                                                   
5 No caso das salvaguardas. 
6 FARANI e BAQUEIRO, 2018. 
7 MACERA, e MONTEIRO, 2008. 
8 São três as modalidades de medidas de defesa comercial: medidas 

antidumping, medidas compensatórias e salvaguardas 
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de comércio ou um surto de importações, combinados com outros 

requisitos.  

 

2. Crítica às medidas de defesa comercial em geral e às medidas 

antidumping em particular: fundamentos econômicos para a 

discriminação de preços 

A medida de defesa comercial mais utilizada no mundo, o 

antidumping, recebe muitas críticas dos economistas. A principal delas é 

que haveria fundamentos econômicos para a prática de discriminação de 

preços entre os distintos mercados, o que, se ocasionar dano à indústria 

doméstica do país importador, caracterizaria o dumping.  

Krugman e Obstfeld9 expõem que, em mercados de 

concorrência imperfeita muitas vezes ocorre a discriminação de preços – 

cuja forma mais comum no mercado internacional é o dumping –, e que 

há razões econômicas para isso, como a diferença de sensibilidade das 

vendas sobre o preço nos mercados de exportação e doméstico.   

Ferraz10 também aponta vários motivos, que não poderiam ser 

considerados práticas desleais, para que uma empresa pratique a 

discriminação de preços, como: a) discriminação de preços de terceiro 

grau, que levaria em conta a distinta sensibilidade da demanda a preços 

nos distintos mercados; b) dumping recíproco, em que a discriminação 

seria decorrente dos custos de transporte; c) flutuação de demanda e 

custos de estocagem; e d) mercados em que os processos produtivos são 

dependentes do “learning by doing”.    

A principal razão econômica para a prática do Dumping seria a 

diferença elasticidade da demanda enfrentada em cada mercado, 

refletindo diferenças nos tamanhos dos mercados ou nos respectivos 

níveis de competição, conforme apontam Ferraz, Ornelas e Pessoa11. 

Além disso, segundo esses autores, haveria outras motivações 

econômicas para a discriminação de preços entre mercados, tais como: a 

existência de custos de transporte; dificuldades em se ajustar a ciclos 

econômicos (preços mais baixos); flutuações de demanda e custos de 

                                                   
9 KRUGMAN e OBSTFELD, 2001. 
10 FERRAZ, 2018.  
11 FERRAZ, ORNELAS e PESSOA, 2018. 
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estocagem; e processos produtivos caracterizados por “learning by 

doing”, em que a produção corrente afeta custos futuros. 

Na visão dos autores que enfatizam as razões econômicas para a 

prática do dumping, cobrar um preço menor no mercado externo que no 

mercado doméstico não configuraria concorrência desleal, pois existiriam 

justificativas plausíveis para isso 

A contestação, principalmente por parte dos economistas, das 

razões para a sanção da discriminação de preços resultou na contestação 

da própria utilidade da imposição das medidas antidumping.  

Por outro lado, há opiniões como as de Ramos e Machado12 que 

refutam a argumentação de que as medidas de defesa comercial seriam 

uma modalidade de protecionismo danoso ao comércio internacional ou 

mesmo que elas tenham por objetivo impedir importações.  

Segundo os autores, por terem sua aplicação condicionada ao 

atendimento de requisitos bastante específicos, as medidas desempenham 

papel de estímulo ao comércio e à concorrência internacional. Ao 

sancionarem a discriminação de preços, elas incentivariam a concorrência 

internacional, pois desestimulariam a prática de políticas comerciais de 

proteção às empresas domésticas para lhes assegurar lucros maiores.  

Aduzem, os autores, que as medidas de defesa comercial são importantes 

para garantir apoio interno aos processos de integração comercial, já que 

servem como alternativa para a sanção às importações consideradas 

desleais em uma situação em que as tarifas não mais poderiam 

desempenhar essa função.  

O debate está longe do fim, mas a prática de alguns países, 

inclusive do Brasil, permite antever um possível “caminho do meio” 

entre aqueles que negam a utilidade das medidas de defesa comercial e os 

que as defendem em qualquer situação em que forem permitidas pela 

norma internacional: seria a utilização de razões de “interesse público” 

para modular a aplicação dessas medidas13.  

 

                                                   
12 RAMOS, e MACHADO, 2018. 
13 Esse assunto será melhor analisado no tópico III. 
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3. Áreas de cooperação entre Direito da Concorrência e Defesa 

Comercial: aplicação conjunta, modulação de medidas e 

compartilhamento de análises 

Como já mencionado brevemente na introdução deste artigo14, 

haveria uma oposição entre os objetivos do direito da concorrência e da 

defesa comercial: o primeiro buscaria fomentar a competição entre as 

empresas, e a segunda buscaria restringir essa competição. O tema tem 

sido objeto de estudos, sendo que a grande maioria tem por foco a 

oposição entre o direito da concorrência e a aplicação das medidas 

antidumping, por serem essas as mais utilizadas, e também porque a 

discriminação de preços entre mercados é considerada uma prática 

economicamente justificável15.  

Ao analisarem as posições da doutrina a respeito da relação 

entre direito da concorrência e direito antidumping, Deitos e Michel16 

identificam quatro alternativas: a) substituição do direito antidumping 

pelo direito da concorrência no contexto dos acordos de livre comércio; 

b) maior aproximação entre o direito antidumping e o da concorrência no 

âmbito da OMC; c) abolição das medidas antidumping sem a sua 

substituição no contexto dos acordos de livre comércio; e d) coexistência 

do direito antidumping e da concorrência, em face da complementaridade 

em que podem funcionar. 

Em consonância com o posicionamento dos autores citados 

acima, entende-se que a coexistência entre o direito antidumping e o 

direito da concorrência seria a alternativa que traria resultados mais 

benéficos para os cidadãos. A seguir analisamos três situações que a 

cooperação entre os dois institutos se mostra benéfica a ambos. 

3.1. Situações em que situações em que uma conduta pode ser 

avaliada e objeto de medidas “corretivas” nos dois institutos– 

correlação na utilização abusiva do poder de mercado no âmbito 

interno e externo  

Existem casos em que a descoberta da prática de ilícito 

concorrencial no plano doméstico pode indicar a prática de dumping no 

                                                   
14 Tópico I. 
15 Conforme exposto no tópico II deste artigo. 
16 DEITOS, e MICHEL, 2018.  
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comércio exterior; por outro lado, em outras situações a constatação de 

que uma empresa pratica dumping em suas exportações pode indicar que 

ela estaria a praticar alguma infração ao direito da concorrência no plano 

doméstico. Com efeito, tanto a discriminação de preços entre os 

mercados internacionais quanto algumas condutas e atos de concentração 

atentatórios ao direito da concorrência no mercado doméstico podem ser 

consequência do “poder de mercado” das empresas que o praticam. 

Mankiw ensina que na vida real a competição muitas vezes está 

longe de ser perfeita. Em alguns mercados, um único comprador ou 

vendedor (ou um pequeno grupo de compradores ou vendedores) pode 

ser capaz de controlar os preços de mercado. Essa capacidade de 

influenciar preços é chamada de poder de mercado. O poder de mercado 

pode fazer com que os mercados sejam ineficientes ao manter o preço e a 

quantidade distantes do equilíbrio entre oferta e demanda. 

O exercício abusivo desse “poder de mercado” com o objetivo 

de dominar mercados, eliminar concorrentes ou aumentar arbitrariamente 

os lucros, no mercado doméstico, caracteriza infração ao direito da 

concorrência. 

De modo similar, a comprovação da prática do dumping no 

mercado internacional e, portanto, da venda do mesmo bem com preço 

mais elevado no mercado doméstico do que no mercado externo, também 

indica “poder de mercado”. A utilização abusiva17 desse poder para 

vender internamente produtos com preços superiores aos preços 

praticados pela mesma empresa no mercado externo configura a prática 

de dumping. 

Então, resumidamente, poderíamos estabelecer que o exercício 

abusivo do “poder de mercado” poderia caracterizar, concomitantemente, 

infrações no plano doméstico e internacional: no primeiro caso, teríamos 

uma infração ao direito da concorrência; no segundo, uma infração às 

normas do comércio internacional18, punível com a aplicação de uma 

medida antidumping. 

Precisamente por as infrações nas duas esferas poderem estar 

positivamente relacionas é que a cooperação entre os dois institutos pode 

ser muito profícua para os países. Como exemplo disso, Deitos e 

                                                   
17 Como visto no tópico IV, muitos economistas não consideram essa prática 

abusiva ou desleal. 
18 Incorporadas ao direito interno dos países que as aplicam. 
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Michel19 relatam que na década de 1990 um truste de produtores de 

vitamina C da Alemanha, Canadá, Estados Unidos da América (EUA), 

Japão e Suiça atuou para elevar os preços do produto no mercado 

mundial. No início do ano 2000 houve, concomitantemente, a abertura de 

investigações para aplicação de medida antidumping em vários países, 

tanto desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Essas investigações 

constataram que alguns trustes internacionais produtores de vitamina C 

praticaram dumping predatório.    

Alertadas pelo início simultâneo dessas investigações, a União 

Europeia e os EUA combateram a atividade do truste com o emprego do 

direito da concorrência. No entanto, embora o truste também atuasse na 

Índia, ali não foi possível aplicar o direito da concorrência. Então, a 

indústria doméstica indiana pediu a abertura de uma investigação 

antidumping. As indústrias domésticas da África do Sul e do Brasil 

seguiram sua congênere indiana e requereram o início de investigações 

antidumping. Ao final dos procedimentos foram aplicadas medidas 

antidumping contra o truste. 

No Brasil não foi necessário utilizar o antidumping, pois o cartel 

de vitaminas foi objeto do Processo Administrativo n.° 08012.004599/99-

1820 do Cade, tendo o órgão considerado admissíveis provas documentais 

estrangeiras e provas factuais para caracterizar a atuação do cartel das 

vitaminas no Brasil, condenando as empresas envolvidas. 

A atuação dos órgãos indianos ilustra com nitidez a 

possibilidade de utilização conjunta do antitruste e do antidumping para 

combater a utilização abusiva do “poder de mercado” tanto no mercado 

doméstico quanto no mercado internacional. Com efeito, uma atuação 

abusiva de um truste internacional foi coibida ora com a aplicação de um 

instituto ora com a aplicação do outro, a depender das particularidades do 

mercado, do arcabouço legislativo e da estrutura administrativa de cada 

                                                   
19 DEITOS, e MICHEL, 2018. 
20 A ementa da decisão do Cade foi a seguinte: Processo administrativo - Cartel 

internacional punido na Europa e nos Estados Unidos - Admissibilidade de 
provas documentais estrangeiras e provas factuais para suportar que o Brasil 

faz parte do objeto do acordo de cartel - Aplicabilidade da lei brasileira a atos 
praticados no exterior que produzam ou possam produzir efeitos no território 

nacional: princípio dos efeitos (art. 2° da Lei n° 8.884/94) - Decisão pela 

condenação, acompanhando o voto do Conselheiro Relator. 
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país para levar a cabo as investigações nas duas esferas de 

responsabilidade.  

 

3.2 Situações em que a aplicação de medidas em uma esfera aponta 

para a necessidade da modulação na aplicação das regras da outra – 

as avaliações de interesse público 

Outra possibilidade de cooperação entre o direito da 

concorrência e o antidumping apresenta-se nas situações em que a 

constatação de que é necessária a aplicação de medidas em um instituto 

recomenda a modulação na aplicação das regras do outro. Isso ocorreria, 

por exemplo, quando um órgão de defesa da concorrência constata a 

existência de um cartel para a manipulação de preços de um determinado 

produto sujeito a medida antidumping. Nesta situação, a medida de 

defesa comercial restringiria a possibilidade da entrada de competidores 

aptos a contestar o poder de mercado do cartel. Caso o antidumping atinja 

os principais competidores potenciais do cartel, então mais que corrigir 

uma “injustiça” decorrente da discriminação de preços, a medida de 

defesa comercial estaria sendo utilizada para garantir a continuidade da 

existência do “conluio” entre as empresas. 

Constatada a utilização do antidumping como instrumento 

adicional para a manutenção das condições que permitem a operação de 

um cartel, o poder público pode modular a magnitude daquele para evitar 

seus efeitos deletérios sobre a competição no mercado alvo. A modulação 

compreenderia o abrandamento da medida de defesa comercial apenas no 

grau necessário para contestar o poder de mercado dos infratores e, dessa 

forma, evitar que eles se reorganizem para voltar a manipular a 

competição no mercado em foco. 

A possibilidade de suspender a aplicação de uma medida 

antidumping por interesse público está prevista no Artigo nº 3º, inciso I, 

do Decreto 8.058, de 26 de julho de 2013. Até o início de 2019, o 

procedimento para a realização dessa avaliação era regulamentado pela 

Resolução Camex n. 29, de 7 de abril de 2017. A partir de 17 de abril de 

2019, esse procedimento passou a ser regulamentado pela Portaria Secex 

nº 8/2019. 

Na regulamentação vigente até o início de 2019, o processo de 

avaliação de interesse público abrangia dois procedimentos, previstos na 

norma brasileira, utilizados para suspender ou alterar medidas 
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antidumping ou compensatórias definitivas, bem como para não aplicar 

medidas antidumping e compensatórias provisórias. Um desses 

procedimentos tinha início e se desenvolvia no âmbito do Grupo Técnico 

de Avaliação de Interesse Público (Gtip)21, conforme disciplinado na 

Resolução Camex no 29/2017, e culminava com a tomada de decisão pela 

Câmara de Comércio Exterior (Camex)22; a outra modalidade de 

procedimento envolvia a tomada de decisão pela Camex sem a 

necessidade de prévia análise pelo Gtip, conforme previsto no Art. 2o , 

parágrafo 1o  da Resolução Camex no 29/2017. 

De acordo com o regulamento em vigor23, cabe à Subsecretaria 

de Defesa Comercial e Interesse Público (Sdcom) iniciar e conduzir as 

Avaliações de Interesse Público, bem com apresentar suas conclusões. 

Como novidades, o novo regulamento transferiu a competência do GTIP 

para a Sdcom para conduzir os procedimentos, e também modificou o 

momento de realização do procedimento: antes ele era realizado 

posteriormente à procedimento para a aplicação da medida de defesa 

comercial; agora, ele é realizado concomitantemente ao procedimento 

para a aplicação da medida de defesa comercial.  

Outra novidade diz respeito à conclusão do procedimento de 

avaliação de interesse público. Antes, a suspensão da medida de defesa 

comercial era definida de Câmara de Comércio Exterior (Camex). Agora, 

em caso de determinação final positiva para aplicação ou prorrogação de 

medida antidumping ou compensatória, cabe à Secretaria Especial de 

Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (Secint) encerrar a 

avaliação de interesse público e preferir a decisão final a respeito. 

A definição de interesse público e os critérios que permitem 

aferir a sua existência, de modo a justificar a não aplicação das medidas 

antidumping e compensatórias provisórias e a suspensão das medidas 

antidumping e compensatórias definitivas, estão previstos no Artigo 3º da 

Portaria Secex 8/2019, abaixo transcrito: 

Art. 3º Verifica-se presente o interesse público, para fins desta 

Portaria, quando o impacto da imposição da medida 

antidumping e compensatórias sobre os agentes econômicos 

                                                   
21 Criado pela Camex no 13/2012. 
22 Essa decisão poderá ser tomada pelo Conselho de Ministros da Camex ou pelo 

Comitê Executivo de Gestão da Camex (Gecex)  ad referendum Conselho de 

Ministros. 
23 Portaria Secex nº 8/2019. 
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como um todo se mostrar potencialmente mais danoso, se 

comparado aos efeitos positivos da medida de defesa comercial. 

§ 1º Na avaliação da Sdcom poderão ser observados critérios 

como o impacto na cadeia a jusante e a montante, a 

disponibilidade de produtos substitutos em origens não afetadas 

pela medida de defesa comercial, bem como a estrutura do 

mercado e a concorrência. 

§ 2º Os critérios a que faz referência o §1º não constituem lista 

exaustiva e nenhum deles, isoladamente ou em conjunto, será 

necessariamente capaz de fornecer indicação decisiva. 

Os critérios previstos no § 1º acima indicam a forte correlação 

existente entre o interesse público em defesa comercial e o direito da 

concorrência. Com efeito, tanto a existência de produtos substitutos 

originários de países não afetados pela medida de defesa comercial 

quanto a análise da estrutura do mercado e da concorrência são critérios 

que buscam avaliar a possibilidade da medida pleiteada aumentar o poder 

de mercado das empresas atuantes no mercado em foco. 

Por isso, configura-se natural que a aplicação de uma punição 

concorrencial seja levada em consideração nas análises de interesse 

público em defesa comercial e vice-versa. Exemplo de cooperação entre 

os institutos do Direito da Concorrência e do Antidumping ocorreu no 

caso do “Cartel do Sal Marinho”.  

Em 2011, foi aplicada24 medida antidumping às importações de 

sal grosso que não seja destinado a consumo animal, inclusive humano, 

originário do Chile. Esta medida foi prorrogada em 2017, pela Resolução 

Camex nº 74/2017. 

Por outro lado, em 2008 houve uma denúncia, junto ao Cade, de 

um sindicato de produtores de sal e de uma federação de indústrias contra 

uma empresa que estaria praticando preços predatórios. Após a 

instauração da averiguação preliminar nº 08012.005882/2008, a empresa 

denunciada apresentou defesa e denunciou a existência de um cartel de 

produtores de sal. Na fase instrutória, apenas a denúncia de formação de 

cartel ficou comprovada. Os documentos recolhidos e as provas 

produzidas evidenciaram a prática das seguintes condutas: a) Influência 

de conduta uniforme; b) Fixação de preços; c) Controle da oferta; d) 

Divisão do mercado e clientes; e e) Cartel em licitação. 

                                                   
24 Conforme Resolução Camex nº 61/2011. 
25 Item 4.1.3 do Guia Material de Defesa Comercial e Interesse Público. 
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Em 26 de setembro de 2013 foi instaurado processo 

administrativo no Cade. De acordo com as investigações, um grupo de 

empresas brasileiras produtoras de sal operou um cartel desde pelo menos 

o início da década de 1990 até 2012. Percorridas as diversas fases 

processuais, em 23 de maio de 2018, o Tribunal do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (Cade), condenou 18 empresas, 39 

pessoas físicas e três entidades sindicais por formação de cartel no 

mercado nacional de sal marinho, que afetou toda a cadeia de produção 

no Brasil e durou, pelo menos, de 1992 a 2012. As multas aplicadas 

somam R$ 289,5 milhões. 

Enquanto transcorria o processo no Cade, foi instaurado 

procedimento de avaliação de interesse público, por meio da Resolução 

Camex nº 73/2017, para aferir se haviam elementos que recomendassem 

a suspensão da aplicação da medida antidumping renovada pela 

Resolução Camex nº 74/2017. Durante o transcurso do procedimento, foi 

realizada uma apresentação do Cade ao Grupo Técnico de Avaliação de 

Interesse Público (Gtip), em 9 de janeiro de 2018. 

Ao final do procedimento de avaliação de interesse público, o 

Gtip recomendou a suspensão da medida antidumping sob diversos 

fundamento, dentre os quais destacamos os seguintes: a) a renovação da 

medida antidumping provoca mais custos à indústria doméstica a jusante; 

e, b) a medida antidumping provoca limitação à concorrência no mercado 

de sal, tendo em vista que o Chile pode ser considerado o único 

fornecedor externo de sal viável para o Brasil. Portanto, a medida 

provoca o aumento do poder de mercado das empresas brasileiras 

produtoras de sal. 

Por fim, com base nas recomendações do Gtip, o Conselho de 

Ministros da Camex deliberou por suspender a medida antidumping 

aplicada às importações de sal originário do Chile, por razões de interesse 

público. Essa decisão foi implementada pela Resolução Camex nº 47, de 

12 de julho de 2018. 

O caso do “Cartel do Sal Marinho” ilustra bem a interação entre 

os institutos do Direito da Concorrência e da Defesa Comercial, pois o 

processo junto ao Cade influenciou o início, a fase probatória (inclusive 

com apresentação de representantes do Cade para representantes do Gtip) 

e a decisão proferida (conforme mencionado no Anexo da Resolução 

Camex nº 47/2018). 

Apesar do caso mencionado ter ocorrido durante a vigência da 

antiga regulamentação das avaliações de interesse público, nada impede 
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que a cooperação entre os institutos seja mantida e ampliada, pois 

existem pontos em comum, tais como: a) análises econômicas e de 

estrutura de mercado que devem ser realizadas para instruir os 

respectivos procedimentos, principalmente no que se refere à constatação 

ou não da existência de poder de mercado por uma empresa ou grupo de 

empresas; b) apuração de condutas anticompetitivas que impactem os 

demais elos das cadeias de produção e também o consumidor; c) na 

aplicação das penalidades e exigências deve-se levar em consideração as 

penalidade e exigências impostas pela outra esfera, sob pena de haver 

excesso de punição que poderia resultar até no encerramento das 

atividades de empresas. 

Nesse passo, o Guia Material de Defesa Comercial e Interesse 

Público, publicado pela Sdcom, possibilita a interface entre concorrência 

e interesse público, pois estabelece a necessidade de estudos a respeito da 

concentração de mercado do produto sob análise25. 

Desse modo, ao aprimoramento representado pela realização 

concomitante dos procedimentos de aplicação de medidas de defesa 

comercial (antidumping e medidas compensatórias) e de avalição de 

interesse público poder-se-ia acrescentar o aprofundamento da 

cooperação entre Defesa Comercial e Direito da Concorrência. Isso 

certamente contribuiria para a qualificação dos procedimentos dos dois 

institutos. 

 

 3.3 Estudos e análises elaborados por órgãos que atuam em um 

campo podem e devem ser utilizados pelos órgãos com atuação no 

outro 

Nos dois subtópicos anteriores foram abordadas situações em 

que há ampla possibilidade de cooperação entre a Defesa Comercial e do 

Direito da Concorrência. Por conta disso, e também de outras possíveis 

interseções entre os dois institutos, seria importante que os estudos e 

análises produzidos por órgão atuante em um campo possam ser passíveis 

de utilização no outro.  

Para que o intercâmbio de estudos e análises possam ocorrer de 

maneira célere e ser adequadamente valorados nos respectivos 

                                                   
25 Item 4.1.3 do Guia Material de Defesa Comercial e Interesse Público. 
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procedimentos, faz-se necessária a existência de adequada previsão na 

norma de regência destes. A qualidade na implementação dos dois 

institutos tem muito a aumentar com isso, conforme pode ser observado 

no caso do Cartel do Sal Marinho, relatado no subtópico anterior, pois no 

âmbito do procedimento de avaliação de interesse público instaurado, 

representantes do Cade realizaram uma apresentação aos representantes 

do Gtip a respeito das investigações conduzidas naquele órgão atinente 

ao conluio empresarial. 

Importante passo para o compartilhamento de informações entre 

os institutos foi dado pelo Guia Material de Defesa Comercial e Interesse 

Público, publicado pela Sdcom, que determina que se leve em 

consideração a existência de atos de concentração ou a adoção de práticas 

anticompetitivas no mercado do produto sob análise26.  

Nesse passo, análises e provas produzidas em investigações do 

Cade27 como a realizada no processo administrativo nº 08000.015337/97-

48, que constatou a existência de um cartel para aumento de preços de 

aços planos e apontou a existência de oferta bastante concentrada do 

produto em análise, devem ser levadas em consideração quando da 

aplicação de medidas de defesa comercial e nas avaliações de interesse 

público. 

De igual modo, as análises e provas produzidas no âmbito das 

investigações de defesa comercial e das avaliações de interesse público 

devem utilizadas pelo Cade quando este for analisar os atos de 

concentração, as condutas unilaterais ou as condutas coordenadas. 

Portanto, embora atualmente utilizada com pouca frequência, a 

troca de informações entre os órgãos encarregados de realizar os 

                                                   

26 O Guia Material dispõe no item 4.2.2.3 que: “Na avaliação final das 

condições de demanda do produto sob análise e dos impactos sobre o 

consumidor, é necessário analisar se há atos de concentração que alteram a 

estrutura deste mercado ou se houve movimentos recentes nesse sentido. Há 

casos, inclusive, em que o Tribunal do Cade menciona expressamente que a 

existência de medidas de defesa comercial é um elemento relevante para a 

análise concorrencial, sobretudo em concentrações econômicas que envolvem 

agentes econômicos estrangeiros. Ademais, cumpre verificar se há condenações 

e/ou investigações em curso de práticas anticompetitivas no mercado do produto 

sob análise (tanto unilaterais quanto colusivas)”. 
27 MACEDO, Agnes, 2017, fez interessante levantamento de todas as 

condenações de cartéis pelo Cade, no período de 1994 a 2017. 
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procedimentos de Defesa Comercial e da Concorrência constitui medida 

de grande utilidade para o aperfeiçoamento destes.   

 

4. Conclusão 

Com objetivos opostos, e evolução apartada, os institutos do 

Direito da Concorrência e da Defesa Comercial são por muitos 

considerados antagônicos e de convivência difícil ou mesmo impossível. 

Isso, aliado ao fato de que existem, no campo da economia, muitos 

estudiosos que consideram justificada a discriminação de preços entre 

mercados nacionais, impulsionam estudos que apontam para a absorção 

da medida de defesa comercial mais utilizada, o antidumping, pelo 

Direito da Concorrência. Outros, advogam a pura e simples extinção do 

antidumping. 

Conforme exposto ao longo deste artigo, entende-se que há 

espaço para a interação e cooperação entre o Direito da Concorrência e a 

Defesa Comercial, com benefícios mútuos. Essa interseção dos institutos 

é especialmente relevante nas situações em que a constatação de infração 

em uma área pode indicar a existência de infração também na outra, nos 

casos em que a imposição de sanção por um instituto recomende a 

revisão da penalidade imposta no outro, e também nas situações em que 

os estudos e análises possam e devam ser compartilhados entre os órgãos 

encarregados de conduzir os procedimentos nas duas áreas. Destaque 

especial merecem as avaliações de interesse público em defesa comercial 

- que na regulamentação que recentemente entrou em vigor são realizadas 

concomitantemente às investigações antidumping e para aplicação de 

medidas compensatórias - pois compartilham elementos de análise 

fundamentais em comum com a Defesa da Concorrência. 

Portanto, ao contrário de entender que seja desejável a 

prevalência de um instituto sobre o outro, defende-se que o melhor 

resultado para a implementação de ambos é alcançado pela interação 

entre eles, num jogo de mútuas influências, que os beneficia e aprimora. 

 

5. Referências Bibliográficas 

ATHAYDE, Amanda. As três ondas do antitruste no Brasil. Portal Jota, 

2017. 



Comércio Internaciona e Concorrência – Vol. II 

362 

BARRAL, Welber. Medidas Antidumping in O Brasil e a OMC, Juruá, 

2002. 

BARRAL, Welber. Subsídios e medidas compensatórias na OMC. In: 

CASELLA, Paulo de Borba; MERCADANTE, Araminta de Azevedo 

(Coord.). Guerra Mundial ou integração regional pelo comércio? a OMC 

e o Brasil. São Paulo: LTr, 1998. 

CHEREM, Giselda da Silveira. Subsídios, em O Brasil e a OMC. Juruá, 

2002. 

DEITOS, Marc A e MICHEL, Voltaire de F. Reconciliando o direito 

antidumping e o da concorrência: a natureza jurídica como fonte da 

coexistência. Revista de Defesa da Concorrência, V. 6, n. 2, 2018.  

FARANI, Paula e BAQUEIRO, Paula. Defesa da Concorrência e Defesa 

Comercial: possíveis contribuições das políticas antitruste para as 

políticas antidumping.  Revista Diálogos Estratégicos, vol. 1 número 3. 

FERRAZ, Lucas. Uma nota sobre a aplicação das medidas antidumping 

no Brasil.In Revista Diálogos Estratégicos, Volume 1, número 3, 

outubro/2018.  

FERRAZ, Lucas (coord.), ORNELAS, Emanuel e PESSOA, João. 

Política Comercial Brasileira: Estratégias de Inserção Internacional. 

Fundação Getúlio Vargas, 2018. 

FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. Revista dos 

Tribunais, 2010. 

KRUGMAN, Paul e OBSTFELD, Maurice. Economia Internacional – 

Teoria e Política. Makron Books, 2001. 

LIMA-CAMPOS, Aluísio de e GAVIRIA, Juan Antonio. Introduction to 

Trade Policy. Routeledge, 2018. 

MACEDO, Agnes. Concorrência & Pobreza: a política antitruste e a 

jurisprudência do CADE sob o olhar dos desfavorecidos. Trabalho de 

Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Direito da Universidade 

de Brasília: Brasília, 2017. 

MACERA, Andrea P e MONTEIRO, Carmen D B. Antitruste versus 

Antidumping: reconciliando políticas através da Cláusula do Interesse 

Nacional. Revista de Políticas Públicas e Gestão Governamental, vol.7, 

n. 1. 

RAMOS, Adriano M e MACHADO, Felipe A. Defesa Comercial e 

Concorrência: perspectivas esquecidas no debate brasileiro. In Revista 

Diálogos Estratégicos, Volume 1, número 3, outubro/2018. 


