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Em abril passado, escrevemos nesta coluna a respeito da missão constitucional do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (Cade), bem como do avanço ocorrido desde a promulgação 
da Lei 8.884/94 até aqui. Passados dez anos da aprovação da lei, é preciso reconhecer o bom 
serviço prestado pelo Cade, numa economia de mercado, mas também meditar sobre sua 
evolução. Nesse sentido, muito tem se discutido sobre a reforma do sistema, fazendo-se 
necessário identificar alguns problemas, traçar objetivos e conceber soluções. 
 
Os problemas são conhecidos: esgotamento da capacidade dos órgãos do sistema, lentidão na 
análise de Atos de Concentração (ACs) e desproporção nos julgamentos entre casos de 
concentração e de condutas. Ambos estão intimamente relacionados. A amplitude da premissa 
constante do artigo 54 da lei antitruste faz com que um número exagerado de atos seja levado ao 
Cade. Os órgãos do sistema não têm verbas e número de pessoal condizente com o volume de 
casos. Essa combinação causa certa lentidão na análise dos atos, assim como no julgamento das 
condutas, ensejando a prescrição de um número enorme de processos. 
 
Essa realidade é ainda agravada, em primeiro lugar, pelo sistema de análise posteriormente à 
consumação da operação. Um julgamento de uma operação consumada realizada com lentidão 
causa insegurança jurídica e desincentiva o investimento. Casos recentes mostram o problema 
que pode ser causado, do ponto de vista econômico e político, pela conjugação do longo tempo 
decorrido com a desaprovação da operação. A adoção do rito sumário diminuiu o problema da 
demora, mas não o solucionou. Segundo, o caminho tripartido entre os órgãos que percorre o AC 
atrapalha a velocidade de análise e pode causar desgaste entre os próprios agentes. Esse fator foi 
atenuado pela cooperação, mas, não se sabe se amanhã, ela continuará. 
 
O terceiro aspecto é conceitual. A prioridade dada aos ACs que se fez presente nos últimos dez 
anos não é salutar. O sistema será  mais eficiente se a função fiscalizadora de identificar e punir as 
práticas anticoncorrenciais for mais efetiva do que a tarefa de censurar os atos pela previsão de 
seus efeitos. O controle de estruturas é importante, mas o das condutas é vital. Afinal, a lei coíbe 
o abuso do poder econômico e não o poder econômico em si. 
 
Identificados os problemas, propomos algumas soluções. Em relação à lentidão, além da demanda 
por melhores condições administrativas, o mais importante é racionalizar o sistema. A principal 
questão não é saber se existirá uma super-agência, mas sim a melhor distribuição das funções. e 
as condições administrativas para exercer sua missão julgando as condutas e os atos de 
concentração com efetiva relevância econômica, com a velocidade que a economia moderna 
exige. 
 
O mais importante é racionalizar o sistema   
 
É preciso estreitar as premissas de apresentação dos atos de concentração. A constante do artigo 
54 referente ao valor do faturamento tem de ser ampliada. Se faz necessário, também, reduzir o 
número de ACs a serem efetivamente julgados pelo Cade, que deve voltar seus esforços aos casos 
de conduta e aos ACs que realmente têm importância econômica. Para este fim, poderia ser dada 
à Secretaria de Direito Econômico (SDE) maior poder de decisão, para que um ato por ela 
aprovado somente seja remetido ao Cade se houver recurso de uma parte, de terceiro 
interessado, da Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) ou mediante avocação pelo 
Cade. Caso contrário, estaria aprovado. A SDE passaria a ter uma função mais próxima da 
exercida pelos órgãos análogos nos Estados Unidos. É também imperioso que a análise seja feita 
previamente à aprovação, com um prazo determinado, sob pena de aprovação por decurso de 
prazo. 
 



Essa limpeza de pauta de concentração permitiria dar lugar a uma real mudança de filosofia que 
ensejasse ao sistema dar uma guinada de atuação e priorizar a fiscalização e repreensão de 
condutas anti-competitivas. Já há indícios de que a mentalidade vem migrando para esse novo 
enfoque, com a ênfase dada ao combate a cartéis. Obviamente que o sistema deverá ter sua 
capacidade em relação à contratação de pessoal aumentada para perseguir esses objetivo. Na 
fiscalização das condutas continuaria a SDE como órgão investigador e o Cade como julgador, 
sem a ocorrência constante da prescrição. 
 
Para completar o sistema, é salutar um maior número de ações de ressarcimento de danos no 
Judiciário, como já autoriza o artigo 29 da lei. Como disse o Professor Harry First no início do mês 
em São Paulo, a função dos litígios privados é muito importante para um melhor funcionamento 
do sistema antitruste. 
 
Enfim, a lição da proveitosa década de avanço deve servir para uma reestruturação que vise a 
efetiva solução dos problemas encontrados: prioridade ao controle de condutas e maior 
velocidade na análise de estrutura. 
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