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RESUMO 

 

Esta dissertação partiu da constatação de que diversos centros administrativos possuem, hoje, 

por determinações legais, atividade precípua decisória, como verdadeiros tribunais 

administrativos. Investigou-se, a fim de entender o funcionamento destes centros de produção 

de decisão – para além da discussão do desempenho das suas competências –, o comportamento 

de fato destes tribunais administrativos. Para tanto, o trabalho adotou como recorte o estudo da 

aplicação de precedentes administrativos como meio de fundamentação das decisões do 

Tribunal Administrativo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 

O estudo contribui para este debate pelos seguintes motivos: (i) identificadas a existência e a 

aplicação de um instituto reconhecido como precedente administrativo no ordenamento jurídico 

brasileiro, vislumbra-se, necessariamente, uma preocupação, no âmbito da função 

administrativa, na produção de segurança jurídica extrajudicial a partir da sistematização de 

decisões administrativas; e (ii) há um interesse em racionalizar as decisões de modo a deixar 

claro os posicionamentos destes tribunais administrativos aos cidadãos, impossibilitando, 

também, que nas mesmas circunstâncias existam decisões diferentes e, ainda, sejam produzidas 

decisões conflitantes. 

Nesta dissertação, demonstrou-se que a produção da segurança jurídica não dependente única 

e exclusivamente da atividade judicial. Ao contrário, a vasta atividade produzida pelo direito, 

inclusive interpretativa, acontece para além da atividade judicial. O estudo da atuação do 

Tribunal Administrativo do Cade é relevante neste sentido, haja vista o protagonismo deste 

tribunal no dia a dia do antitruste brasileiro. 

Esta dissertação possui viés empírico, uma vez que buscou entender como os precedentes 

administrativos são utilizados num ordenamento jurídico que não possui sistematização 

organizada e nem mesmo tradição na aplicação de precedentes. 

O intuito principal desta investigação foi desenvolver uma metodologia (mapas de citação) para 

o estudo da aplicação do precedente, sobretudo para identificá-los; posteriormente, verificou-

se como a produção extrajudicial da segurança jurídica pode ou não ocorrer com a 

sistematização e o respeito aos precedentes administrativos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: precedente administrativo; tribunal administrativo; Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (Cade); mapas de citação; segurança jurídica 

extrajudicial.  



 

 

v 
 

ABSTRACT 

 
 

This dissertation is based on the observation that several administrative centers, today, due to 

legal reasons, are adjudicatory centers, like actual administrative courts. In order to understand 

the operation of these decision-making centers, beyond the discussion about its legal 

fundaments, the study was focused on the actual performance of these administrative courts. 

To this end, the study focused on the application of administrative precedent as justification of 

the decisions of the Brazilian Administrative Council for Economic Defense (Cade). 

The study contributes for this debate due to the following reasons: (i) having identified the 

existence and application of administrative precedent in Brazilian legal system, it is an objective 

to see that, within the administrative function, extrajudicial legal certainty is produced from the 

systematization of administrative decisions, and (ii) there is an interest in rationalizing these 

decisions in order to make clear the positions of these tribunals to citizens, making it impossible 

that in the same circumstances courts produce conflicting decisions. 

The point to stress is that legal certainty doesn’t rely only in judicial decision. On the contrary, 

the vast majority of activity produced by law, including interpretative, happens beyond the 

judicial activity. The study of the performance of the Administrative Tribunal of Cade is 

relevant in this way, due to the prominent role that it plays today in the Brazilian antitrust 

defense system. 

This research has an empirical aspect, since it seeks to understand how the administrative 

precedents operate in the Brazilian legal system - which lacks organized systematization and 

tradition of applying precedents. 

The main purpose of this research was to develop a methodology (decision map) to study the 

application of precedent, particularly to identify precedents; afterwards, it was investigated how 

the production of extrajudicial legal certainty can or cannot occur with the systematization and 

the respect for administrative precedent. 

 

KEYWORDS: administrative precedent, administrative court; Brazilian Administrative 

Council for Economic Defense (Cade); decision maps; extrajudicial legal certainty. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

É inevitável perceber que a Administração Pública brasileira, para atender às novas 

demandas e desempenhar a sua gestão e o seu controle, assumiu funções judicantes em 

inúmeras situações no dia a dia. Trata-se, em verdade, de resultado do processo de 

complexificação do sistema jurídico, em especial do direito administrativo. 

O direito administrativo transformou-se, com o tempo, “no direito comum em relação a 

vários direitos especiais que ganharam autonomia” (BAPTISTA, 2003, p. 24). Vale dizer, é 

possível, hoje, apontar novas ramificações do direito administrativo: os direitos econômico, 

industrial, social, ambiental, de trânsito, antitruste, dentre tantos outros. Ao mesmo tempo, para 

controlar e atuar na promoção e na defesa destas novas disciplinas, fez-se necessário aparelhar 

e descentralizar a Administração com novas estruturas para sua atuação, oferecendo também 

meios de defesa contra estas atuações1. 

É possível observar, por exemplo, nos processos sancionatórios atuações decisórias das 

Corregedorias-Gerais da Administração vinculadas aos estados ou da Corregedoria-Geral da 

União; nos processos regulatórios, as atuações das agências reguladoras; ou, ainda, nos litígios 

entre particulares, como são os casos nas relações fiscais com as atuações do Tribunal de 

Impostos e Taxas e o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nas relações financeiras 

com as atuações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras e Conselho de Recursos 

do Sistema Financeiro Nacional ou mesmo no antitruste com a atuação do Tribunal 

Administrativo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 

Interessante notar que estes centros administrativos decisórios são muitas vezes 

cercados de ritos e solenidades similares às do Poder Judiciário, resultado da processualização 

do direito administrativo. Desta maneira, é possível verificar em leis gerais de processo 

administrativo, como a Lei Federal n. 9.784/1999 e a Lei Paulista n. 10.177/1998, além de nas 

próprias leis setoriais, procedimentos e fases para apuração dos fatos, valoração das provas e 

para tomada de decisão.  

                                                      
1 Deve-se lembrar que o regime jurídico-administrativo justifica-se a partir da supremacia do interesse público sobre o privado 

e, portanto, desde sua constituição como ramo autônomo do direito, os poderes da Administração Pública são tidos como 

prerrogativas que lhe são conferidas para sua atuação em prol do interesse público. Em que pese considerar essa definição, fato 

é que o próprio direito administrativo também se constituiu como meio de defesa contra atuação arbitrária da Administração. 

Trata-se da garantia dos administrados (particulares e servidores) a partir de uma processualização do direito administrativo. 
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Cumpre destacar que em nenhuma destas situações de desempenho judicante pela 

Administração brasileira está colocada em questão a inafastabilidade do controle jurisdicional2, 

nem tampouco se está defendendo uma suposta dualidade de jurisdições. Ao contrário, a opção 

brasileira é clara e assegura uma jurisdição una: o julgamento dos litígios em que a 

Administração é parte compete aos juízes, ainda que existam varas especializadas3. 

Fato destacado é que a partir da modernização da Administração Pública brasileira4, em 

especial por sua processualização, a atuação administrativa passou a ser caracterizada também 

em razão da função judicante, por meio da atividade decisória prestada pela Administração5. 

Esta dissertação parte da constatação de que diversos órgãos administrativos possuem, 

hoje, por determinações legais, capacidade decisória, como verdadeiros centros produtores de 

decisão – e não apenas marginais à atividade judicial. Alguns se estruturam, inclusive, como 

tribunais, constituídos por um corpo definido de autoridades (colegiado) que decidem 

coletivamente casos concretos a partir de determinada estrutura6. 

                                                      
2 Deve ser ressaltado que essa inafastabilidade pode ser relativizada como, por exemplo, acerca do alcance da atuação do 

Judiciário diante de um acordo de leniência em relação ao direito antitruste. 
3 Segundo Odete Medauar: “A Constituição de 1981 adotou o sistema de jurisdição una, em virtude do art. 60; tal sistema 

permaneceu desde então, reiterando nos textos constitucionais posteriores. Ressalta-se que a Emenda Constitucional 1/1969 e 

a Emenda 7/1977 previram a criação, por lei, de contencioso administrativo (não se tratava de verdadeiro contencioso), o que 

não ocorreu. A Constituição de 1988 não se refere a esta possibilidade.” (2012, p. 202). 
4 Não se intenta, nesta pesquisa, reconstituir o processo de modernização da Administração Pública brasileira. Para o estudo 

esse processo se iniciou a partir da década de 1990 com importantes reformas e inovações de marcos legais da Administração 

Pública, tais como a implementação das leis gerais de processo administrativo e a introdução das agências reguladoras. Segundo 

o economista Bresser-Perreira (1997), a reforma do Estado no Brasil fundou-se em quatro principais pontos: (i) a redução do 

tamanho do Estado mediante procedimentos de privatização, terceirização e participação de entes privados nas atividades de 

utilidade pública, (ii) a reconsideração da intervenção do Estado na ordem econômica, (iii) a recuperação da governança, 

entendida como a capacidade financeira e administrativa do Estado de promover políticas públicas e (iv) o aumento de 

governabilidade, a capacidade política de intermediar interesses. 

Basta apenas mencionar, para a melhor compreensão do objeto de estudo, que este contexto é caracterizado a partir de uma 

transformação policêntrica da estrutura da Administração Pública (BINENBOJM, 2006). A estrutura policêntrica é marcada 

por uma grande fragmentação e independência funcional das autoridades administrativas, sendo que a diversidade e o aumento 

de complexidade são traços comuns de uma Administração diferenciada em setores. Outros autores da área direito 

administrativo também trabalham as transformações ocorridas na Administração brasileira assinalando a ideia de 

compartilhamento da autoridade do Estado, segundo a qual pressupõem a colaboração entre entes públicos e privados e a 

legitimação da atuação administrativa mediante a adoção de um processo administrativo (BAPTISTA, 2003; MIRAGEM, 

2013; MEDAUAR, 2013). 
5 A ideia de que determinados órgãos da Administração Pública desempenham funções judicantes é identificada por alguns 

autores com a noção de método de trabalho. Neste sentido, Carlos Ari Sundfeld: “A leitura mais plausível da expressão órgão 

judiciante é a que vincula a um certo método de trabalho. Nesse sentido, judica quem se submete à condição subjetiva de juiz 

– atuando com independência, imparcialidade e impessoalidade – e profere decisões (julga) por meio de processos – isto é, 

segundo um modelo construído pelo Direito, inspirado na ideia de contraditório, de participação” (2003, p. 147). Também 

segue esse entendimento LIMA, 2009. 
6 Destacam-se as importantes considerações de Ticiana Nogueira da Cruz Lima: “Em linhas bastante gerais, basta atentar, por 

exemplo, para o fato de que a estrutura e o modus operandi do Cade reproduzem o modelo dos tribunais brasileiros: há um 

número fixo de conselheiros, a quem cabe relatar os casos distribuídos periodicamente, e que se reúnem em plenário para tomar 

as decisões que lhe cabem com base na aplicação da lei ao caso concreto. Assim como o judiciário, o Cade está estruturado 

para tomar decisões pontuais sobre casos concretos e não para planejar a defesa da concorrência tendo em vista o panorama 

mais geral. Não chega, assim, a surpreender o fato de que o Cade tem, de fato, procurado mimetizar o judiciário e se portar 

como um verdadeiro tribunal da concorrência.” (2009, p. 29). 

Como será apresentado oportunamente, em que pese nossa discordância com a autora em relação à afirmação de que o tribunal 

administrativo do Cade busca “mimetizar o judiciário”, sobretudo porque não desempenha função jurisdicional, mas 

administrativa, ponto é que um tribunal – judicial ou administrativo – pode possuir características primárias que permitam 

identificá-lo como um agente coletivo independente da função exercida com o estabelecimento de uma estrutura que assegure 
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Investigar-se-á, a fim de entender o funcionamento destes centros de produção de 

decisão – para além da discussão do desempenho das suas competências –, o comportamento 

de fato destes tribunais administrativos, em especial no que diz respeito à produção extrajudicial 

de segurança jurídica a partir da aplicação de precedentes. 

Deve-se esclarecer que a segurança jurídica, tida como estabilidade da ordem jurídica e 

da previsibilidade dos resultados, pode ser determinada como a motivação básica do direito, a 

qual busca promover a certeza e confirmar as expectativas pelo direito. 

Ainda que a Constituição Federal não utilize expressamente o termo segurança jurídica, 

em inúmeros dispositivos a noção de segurança jurídica está presente no ordenamento jurídico. 

É o caso do artigo 5º incisos II (princípio da legalidade), XXXVI (inviolabilidade do direito 

adquirido, da coisa julgada e do ato jurídico perfeito), XXXIX (princípio da legalidade e 

anterioridade em matéria penal) e XL (irretroatividade da lei penal desfavorável). 

Por vezes, a segurança jurídica é apresentada como princípio implícito do direito 

(COUTO E SILVA, 1988); em outras circunstâncias, é elemento de uma regra, tais como 

pertencente às regras de transição para alteração do direito posto, nos institutos da coisa julgada, 

do direito adquirido, da prescrição, da decadência ou da preclusão. Esta dissertação não se 

preocupa em definir se trata-se de princípio ou regra, pois para o estudo a noção de segurança 

jurídica está relacionada com a manutenção da própria ordem do direito, uma vez que um 

Estado de Direito, além de tutelar a segurança jurídica, é obrigado a realizar as suas funções de 

modo a prestigiá-la. Em outras palavras, a segurança jurídica dirige a produção e a aplicação 

do direito; é um “sobreprincípio” que promove a segurança do direito7. 

É recorrente a vinculação da ideia de segurança jurídica com a de prestação judicial, por 

ser do Judiciário a exclusividade da função jurisdicional. Uma atuação judicial previsível é 

sinônimo de decisões judiciais bem fundamentadas, com raciocínios jurídicos claros e 

coerentes, que ao longo do tempo possibilitam ao indivíduo ter certeza acerca das regras e 

padrões segundo os quais sua conduta será julgada e, ainda, sobre os requisitos aos quais elas 

devem satisfazer para dar validade jurídica às suas transações8. 

                                                      
sua autonomia em relação a seus membros e a possibilidade de se identificar uma racionalidade própria de uma corte específica 

(LIST, PETIT, 2011). 
7 Sobre a proteção do direito pelo próprio direito, vale destacar a contribuição de Rafael Valim: “(...) diante da complexidade 

crescente da ordem jurídica, é forçoso um conjunto de normas que provejam a necessidade de segurança do próprio sistema 

jurídico.” (2010, p. 45). 

Ainda, a ideia de “sobreprincípio” somente é possível comparando com os demais princípios e regras. Vale dizer, um 

“sobreprincípio” possui supostamente um elevado grau de indeterminação e, por isso, para a sua concretização dependa de 

outros princípios e regras. Além disso, “sobreprincípio” cumpre um papel estruturante na ordem do direito, pois deve 

constantemente ser observado para a própria manutenção do ordenamento. 
8 Luiz Guilherme Marinoni explica: “As decisões não podem ser incompreensíveis ou destituídas de significado claro, pela 

mera razão que o jurisdicionado precisa de parâmetros para definir o seu comportamento. Pelo mesmo motivo, é evidente que 
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Bastaria aqui retomar os tipos ideais de pensamento jurídico de Max Weber, a partir das 

distinções dos pares entre racional/irracional e formal/material, e lembrar que o direito com alto 

grau de diferenciação e confiança substancial, baseadas em regras gerais e preexistentes, 

contribuiu historicamente para o desenvolvimento das sociedades capitalistas na medida em 

que lhes fora assegurado um alto grau de calculabilidade e uma capacidade de desenvolver 

provisões substantivas para se ajustarem às necessidades das operações do mercado. 

Para Weber, a previsibilidade do direito depende da avaliação e da justificação pelo juiz, 

baseadas na análise lógica do sentido a partir de regras gerais, naquilo que ficou conhecido 

como processo de redução – no qual se supõe que são reduzidas “as razões relevantes na decisão 

de casos individuais concretos a um ou mais princípios, i. e., proposições jurídicas” 

(KRONMAN, 2009, p.139). Por se basear na justificação, a decisão judicial tende a tornar a 

ordem jurídica mais previsível – diferindo-se, por exemplo, de uma decisão oracular, que não 

explica seus motivos. 

Cabe notar, todavia, que as decisões judiciais no sistema brasileiro possuem certa 

dificuldade de generalizar e estabilizar algumas expectativas, ou, em última instância, de chegar 

a uma redução. Alguns autores (SCHUARTZ, FALCÃO FILHO, 2012) explicam este 

diagnóstico em razão da forte interferência de fatores patológicos nas decisões judiciais (por 

exemplo, corrupção, proximidade pessoal ou motivações “ideológicas”); para outros (VILLAS 

BÔAS FILHO, 2010; CAMPILONGO, 2002), trata-se de déficit operativo estrutural do 

Judiciário9 ou mesmo da qualidade da fundamentação das decisões jurisdicionais 

(RODRIGUEZ, 2013). 

Este diagnóstico provoca o seguinte questionamento: considerando-se o déficit do 

Judiciário, como a segurança jurídica é produzida no Brasil10? Veja, por exemplo, os recentes 

                                                      
o Judiciário deve se preocupar com a uniformidade de suas decisões, haja vista que o cidadão delas depende para pautar suas 

condutas no desenvolvimento de suas atividades.” (2010, p.109). 
9 Segundo Celso Fernandes Campilongo, o déficit operativo estrutural do Judiciário brasileiro é explicado pela teoria dos 

sistemas de Luhmann da seguinte maneira: “(...) os sistemas jurídicos periféricos possuem um centro e uma periferia com as 

mesmas estruturas operativas e posições funcionais dos seus similares nos países centrais. A grande diferença está em que, nas 

periferias dos sistemas jurídicos das economias periféricas, legislação e contratos não são capazes de evitar o acesso em juízo 

de questões que não foram suficientemente alocadas em outras instâncias programatórias. A periferia dos sistemas jurídicos 

periféricos é incapaz de oferecer aos Tribunais auto-isolamento cognitivo. O sistema político universaliza temas. A periferia 

do sistema jurídico não é capaz de processá-los em termos jurídicos. Esses temas têm acesso ao centro do sistema jurídico, ou 

seja, aos tribunais, que são obrigados a fornecer decisões baseadas em programas inexistentes, omissos ou parciais, mas não 

podem fugir ao código a que estão obrigados a observar.” (2002, p. 172). 
10 Em atenção à produção da segurança jurídica, da mesma forma pode-se questionar, na atual conjuntura, por exemplo, o plano 

internacional, considerando-se que a regulação é fragmentada e marcada pela presença de vários atores na produção normativa 

e na solução de conflitos pode trazer algum risco de descaracterizar (ou perda da funcionalidade) que caracteriza os 

instrumentos jurídicos. 

Esta preocupação pode ser assim resumida: qual é a dogmática produzida pela periferia, em especial pelo tribunal 

administrativo? O problema da dogmática é saber como a produção de decisões é sistematizada. José Rodrigo Rodriguez 

explicita: “(...) o surgimento de formações dogmáticas autônomas que estabelecem uma regulação especial com lógica própria, 
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resultados do Índice de Confiança na Justiça brasileira (ICJ-Brasil)11, nos trimestres de 2011, 

com relação à utilização da máquina do Judiciário: em todos os relatórios, verificou-se que a 

maioria dos entrevistados mostrava-se favorável aos meios alternativos de resolução de 

conflitos em detrimento do Judiciário. 

Tais dados indicam uma preferência de se recorrer a outros meios jurídicos de solução 

de conflitos que não dependam da provocação ao Judiciário. Não se trata de meios marginais, 

mas soluções oferecidas e construídas pelo próprio direito12, afinal, outros centros decisórios 

também participam deste sistema. 

Apontar-se-á que a produção da segurança jurídica não dependente única e 

exclusivamente da atividade judicial. Ao contrário, a vasta atividade produzida pelo direito, 

inclusive interpretativa, acontece para além da atividade judicial – no caso brasileiro, isso se 

confirma, como visto, por estudos empíricos que revelam que nem todos têm acesso ao 

Judiciário e, portanto, preferem recorrer a outros meios de solução de conflitos. 

Trabalhar-se-á nesta pesquisa a hipótese de cogitar-se a produção extrajudicial de 

segurança jurídica pela atuação de outros órgãos decisórios não judiciais, em especial os 

tribunais administrativos13. A possibilidade de se afirmar a existência de órgãos decisórios na 

Administração Pública decorre do fato de que também integra a função administrativa a 

aplicação do direito, sintetizada na seguinte frase: “Administrar é aplicar a lei de ofício”. 

Contudo, em que pese verificar a atuação desses tribunais, interessa saber se no âmbito da 

                                                      
que pode vir a perder o contrato com um centro que seja capaz de colocar questões relativas à igualdade perante a lei.” (2012, 

p. 23). 
11 O ICJ-Brasil é um levantamento estatístico trimestral, de natureza qualitativa, que busca retratar a confiança do cidadão 

brasileiro no Poder Judiciário (CUNHA, BUENO, OLIVEIRA, TERCEROS, RAMOS, GARCIA, 2011). Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/6618>. Último acesso em: 10/09/2013. 
12 A teoria dos sistemas de Luhmann (2004; 2010) é um importante referencial teórico que esclarece o ponto. Para o sociólogo, 

os tribunais constituiriam o centro do subsistema jurídico, em cuja periferia estariam todos os demais campos do direito –

contratos, textos legais, etc. Ao apresentar a diferenciação interna do direito, Luhmann indica que a produção da periferia é 

extremamente relevante e, embora fronteiriça a outros subsistemas, não tem por função necessariamente decidir, mas “filtrar” 

as irritações provenientes dos demais subsistemas. 

No caso brasileiro, em razão de um déficit estrutural do Judiciário e da própria complexificação do sistema – por exemplo, em 

relação às demandas sociais pela interdependência da sociedade e do subsistema do direito –, a periferia desenvolveu-se 

buscando outros meios pelo direito para a produção da segurança jurídica. 

Neste sentido, este trabalho segue a orientação indicada por Orlando Villas Bôas Filho: “(...) o baixo índice de acesso aos 

tribunais não é, por si só, indício de pouca importância do subsistema jurídico brasileiro que, malgrado as deficiências 

estruturais de seu centro e a incapacidade de sua periferia em filtrar adequadamente as irritações provenientes do ambiente, 

funciona cada vez mais, simbólica e socialmente, como mecanismo de mediação social e, portanto, de estabilização de 

expectativas normativas.” (2009, p. 391). 
13 Vale considerar a ponderação de Odete Medauar: “Há um pensamento que associa justiça exclusivamente ao Poder 

Judiciário. De modo diverso coloca-se uma postura que atribui também à Administração uma tarefa de justiça. Tal postura 

importa em mudanças das condutas administrativas inertes ou negligentes, movidas por má-fé ou não, no atendimento de 

direitos de cidadãos ou servidores. Muito comuns se tornaram as frases, em tom de jactância, do seguinte teor: “Se acha que 

tem direitos, vá procurá-los no Judiciário”, como se a função administrativa pudesse permanecer alheia aos direitos dos 

indivíduos, como se fosse meritório deixar de reconhecer direito de alguém. O processo administrativo direciona-se à realização 

da justiça não só pelo contraditório e ampla defesa, vistos do ângulo do indivíduo, mas também por propiciar o sopesamento 

dos vários interesses envolvidos numa situação.” (2013, p. 185). 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/6618
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função administrativa existe ou não a sistematização e o respeito a decisões passadas de modo 

a evitar a produção de decisões conflitantes. 

Para tanto, o trabalho adotará como recorte o estudo da aplicação de precedentes 

administrativos como meio de fundamentação das decisões do Tribunal Administrativo do 

Cade. 

Tal estudo contribui para este debate pelos seguintes motivos: (i) se identificadas a 

existência e a aplicação de um instituto reconhecido como precedente administrativo no 

ordenamento jurídico brasileiro, vislumbra-se, necessariamente, uma preocupação, no âmbito 

da função administrativa, na produção de segurança jurídica extrajudicial a partir da 

sistematização de decisões administrativas; (ii) há um interesse em racionalizar as decisões de 

modo a deixar claro os posicionamentos destes tribunais administrativos aos cidadãos. 

Brevemente, a análise da aplicação de precedentes no Tribunal Administrativo do Cade 

justifica-se em razão do aumento das suas atuações cotidianamente, aplicando decisões 

passadas como fundamento para novas decisões – mesmo considerando a nova 

operacionalização dada pela nova Lei Antitruste, com a redução de processos, a produção do 

Cade continua intensa14. No último relatório de 2013, inclusive, foi destacado que o Tribunal 

reforçou a repressão de condutas anticompetitivas, “proferiu condenações em 22 processos 

administrativos referentes a condutas anticompetitivas em 2013, aplicando multas que somam 

R$ 491,6 milhões. O número de condenações por infrações à ordem econômica é o maior 

registrado nos últimos cinco anos15.” 

Esta dissertação visa entender empiricamente como os precedentes administrativos são 

utilizados num ordenamento jurídico que não possui sistematização organizada, ou mesmo 

tradição na aplicação de precedentes. A abordagem englobará o tratamento dispensado à prática 

da aplicação de precedentes fora do exercício da função jurisdicional, em especial no direito 

antitruste, com a atuação do Tribunal Administrativo do Cade. 

O intuito principal desta investigação é desenvolver uma metodologia para o estudo da 

aplicação do precedente, sobretudo para identificar os precedentes; posteriormente, pretende-

                                                      
14No relatório de 2013, disponível em http://www.cade.gov.br/upload/Balan%C3%A7o%202013%20.pdf, último acesso em 

04/02/2014, sob a vigência da nova lei, o tempo em média de tramitação de atos de concentração reduziu em 154 dias, no ano 

2011, para 24 dias, em 2013. O número de estoque também reduziu significativamente, sendo que em dezembro de 2013 era 

apenas 17 casos comparados com os 382 dias em maio de 2012. A principal justificativa decorre da introdução da análise prévia 

nos atos de concentração e do rápido tempo previsto em lei. Além disso, houve uma seletividade maior uma vez que a análise 

é exigida nas operações em que o faturamento bruto ou volume de negócios de um dos dois grupos econômicos for igual ou 

superior a R$ 750 milhões no ano anterior e o outro, de pelo menos R$ 75 milhões – aumentando os valores exigidos pela 

antiga lei. 
15 Disponível em http://www.cade.gov.br/upload/Balan%C3%A7o%202013%20.pdf, último acesso em 04/02/2014 

http://www.cade.gov.br/upload/Balan%C3%A7o%202013%20.pdf
http://www.cade.gov.br/upload/Balan%C3%A7o%202013%20.pdf
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se verificar como a produção extrajudicial da segurança jurídica pode ou não ocorrer com a 

aplicação dos precedentes administrativos. 

Ainda que relevante para o estudo do precedente administrativo, foge do alcance desta 

investigação a questão acerca da força normativa dos precedente, a saber, o estudo da força 

vinculante do precedente administrativo, bem como a discussão da revisão judicial das decisões 

administrativas. 

Ademais, o presente estudo não almeja debater como tribunais administrativos deveriam 

aplicar os precedentes, nem definir se deveria ou não haver força vinculante. Em suma, o 

interesse é entender como o Cade utiliza os precedentes e, portanto, verificar se existe produção 

de segurança jurídica extrajudicial por meio da sistematização e do respeito aos precedentes. 

A dissertação está estruturada em oito capítulos, incluindo esta introdução. O segundo 

capítulo esclarecerá alguns pontos iniciais que justificam o estudo da aplicação de precedentes 

administrativos do Tribunal Administrativo do Cade. As considerações alcançadas neste 

capítulo terão importantes implicações no restante do trabalho. 

O terceiro capítulo abordará o tema da relação entre segurança jurídica e precedente, 

sendo esclarecida a relação entre esses dois elementos. No quarto capítulo será discutido a 

noção de precedente administrativo. Nesta ocasião, será explorada a importância da aplicação 

de precedentes nos processos de tomada de decisão no direito, tema aqui discutido. Destaca-se, 

novamente, que não integra a preocupação deste trabalho a justificativa “normativa” do 

precedente, nem mesmo pormenorizar os debates teóricos e o panorama da doutrina brasileira, 

que pouco trata do assunto. Os objetivos são distinguir o precedente administrativo dos demais 

precedentes (judiciais), sublinhando os pontos em comum, e indicar a importância do estudo 

dos precedentes por meio das citações. 

O quinto capítulo apresentará a metodologia trabalhada - social network analysis – para 

o estudo de precedentes. Esta metodologia revela-se de grande valia, sobretudo ao se considerar 

a grande dispersão e a citação caótica de decisões qualificadas como precedentes pelos 

tribunais. Pretende-se, portanto, constatar como ocorre a aplicação de precedentes em outra 

instância decisória não judicial. A estratégia adotada pela investigação é o mapeamento (mapas 

de citação) das decisões de modo que seja possível identificar os precedentes, principalmente a 

partir do grau de centralidade – destaca-se que esta análise não levará em conta o conteúdo das 

decisões, mas unicamente as citações das decisões, uma vez que o interesse é estudar as relações 

estabelecidas. 
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Feitas tais considerações, o sexto capítulo tratará o tema do precedente no antitruste 

brasileiro. Será indicada a relevância deste estudo para a atuação do Cade, bem como serão 

discutidas as implicações da necessária utilização dos precedentes no direito antitruste, 

mormente pela posição ocupada pelas autoridades do antitruste que precisam equacionar o 

problema de transformar inputs da microeconomia em decisões juridicamente vinculantes. 

A partir desta descrição, o sétimo capítulo investigará alguns temas de restrição vertical 

aplicando a metodologia apresentada e indicará como ocorre a aplicação dos precedentes nas 

decisões do Cade. Portanto, será possível verificar se o tribunal administrativo se atenta com as 

decisões anteriormente firmadas, bem como se existe alguma consistência e padrão na aplicação 

de precedentes. O último capítulo apresentará as considerações finais a respeito da pesquisa. 
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2. É POSSÍVEL DISCORRER SOBRE OS PRECEDENTES 

ADMINISTRATIVOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO? 
 

Este capítulo apresenta a discussão dos precedentes administrativos no direito brasileiro 

a partir da atuação do Cade, bem como indica a crítica à aplicação de precedentes no país. As 

considerações alcançadas neste capítulo terão implicações fundamentais em todo o restante do 

trabalho. 

 

2.1 Visão geral 
 

Considerando-se os novos centros de produção de decisão a partir da ampliação e da 

descentralização da Administração Pública, é interessante notar que esta atividade judicante 

apresenta alguns traços em comum com o Judiciário. 

Em que pese a diferença entre função jurisdicional e função administrativa – a primeira 

soluciona conflitos com força de coisa julgada, a segunda não possui a mesma força em razão 

do controle de legalidade; tanto a Administração Pública como o Judiciário são centros 

decisórios e aplicadores de direito e, por isso, enfrentam dificuldades e incertezas inerentes ao 

processo de tomada de decisão. Tais problemas são apresentados nas diversas teorias da decisão 

a partir das possibilidades de escolha que agentes racionais são capazes de fazer. 

Para o direito, as incertezas geradas no processo de decisão são conformadas pelo 

raciocínio jurídico (legal reasoning), que distingue direito/não direito. Tomar decisões no 

âmbito do direito significa operar com termos muitos específicos a partir de uma determinada 

maneira de interpretar e de justificar as decisões. O que se apresenta, aqui, é a questão da 

aplicação do direito, a saber, casos concretos que estão sempre demandando a sua inclusão no 

ordenamento jurídico. 

Para cada situação fática trazida para a decisão no direito há, necessariamente, um 

conjunto de textos legais (leis, regulamentos, decretos etc.) que melhor disciplina aquela 

situação concreta, e isso exige da autoridade determinada escolha para selecionar os textos e 

aplicá-los ao caso concreto16. 

                                                      
16 Interpretar o conjunto de textos legais implica escolher uma entre várias significações possíveis, de modo que a escolha seja 

considerada a melhor decisão possível pelo direito. Assim, em qualquer processo de tomada de decisão no direito (judicial ou 

extrajudicial), há prevalência do raciocínio jurídico (de como interpretar textos legais) para a solução de um caso concreto. 
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Isso pode ser compreendido, a partir do princípio do non liquet, que a autoridade deve 

obrigatoriamente posicionar-se ao enfrentar o exame da aplicação do direito, deve escolher e 

justificar sua decisão com base no material jurídico disponível17. 

Cabe notar que frequentemente são trazidas aos centros de decisão as mesmas questões, 

casos concretos similares ou mesmo idênticos. Neste sentido, aquele que provoca o Judiciário 

ou qualquer outro centro de decisão em condições similares às do caso já decidido possui a 

legítima expectativa de não ser surpreendido por uma nova decisão. 

Uma decisão, judicial ou administrativa, na medida em que deriva de autoridade 

competente, produz efeitos sobre a vida de terceiros, constituindo um precedente que deve ser 

respeitado por quem o produziu e por quem está obrigado a decidir em caso similar. 

Deve-se notar que a decisão não se restringe apenas a resolver um litígio, mas também 

é meio de evitar novas disputas e de instruir a sociedade acerca de uma determinada conduta 

legal/não legal. Neste sentido, a decisão cumpre o papel de definir parâmetros para orientar e 

guiar as condutas dos cidadãos. 

Verifica-se, assim, que qualquer centro decisório, ainda que não pertencente ao 

Judiciário, deve preocupar-se com a uniformidade de suas decisões. Isso decorre da 

preocupação das cortes com relação às suas decisões e ao comprometimento com seus 

jurisdicionados. Qualquer órgão judicante tem, ao aplicar o direito, o dever de saber o que já 

foi decidido anteriormente, sobretudo para não contradizer posicionamentos já firmados18 ou 

mesmo para melhor justificar sua decisão para os cidadãos. Trata-se de observar e continuar 

um diálogo (densidade argumentativa) já existente. 

Nesta linha, é possível falar juridicamente em precedente, judicial ou administrativo, 

identificado a partir de uma dada decisão em relação a um caso concreto. Contudo, nem todas 

                                                      
17 Por vezes isto representa um desafio, já que o intérprete não deve buscar uma resposta ausente no ordenamento jurídico, mas 

sim aquela frente às possibilidades oferecidas pelo próprio ordenamento. Nesse sentido, é possível compreender que haja alguns 

casos mais difíceis que outros, ou hard cases, uma vez que não há uma regra de direito clara, o que confere ao intérprete mais 

alternativas interpretativas. 
18 Não se pretende aqui retomar considerações e comparar a produção de sistemas filiados à tradição do common law a outros 

do civil law, mas fato reconhecido é que a preocupação da corte com as decisões obteve maior destaque na tradição do common 

law por motivos históricos. O modelo que ficou conhecido no common law é o do stare decisis – derivado da frase latina: “stare 

decisis et non quieta movere”, que significa “deixar quieto o que já foi decidido e não alterá-lo” (MELLO, 2008, p.116) –, que 

determina que as cortes sigam os precedentes estabelecidos pelos tribunais hierarquicamente superiores. 

Exemplificando, as considerações de Lenio Luiz Streck e Georges Abboud: “Os precedentes são produtos da evolução histórica 

do common law, surgiram com o intuito de garantir maior poder ao Judiciário frente ao rei na interpretação das leis, desse 

modo, o precedente não apenas garante segurança jurídica, até porque ele é ponto de partida para as discussões dos novos casos, 

ou seja, ele os problematiza e não carrega o mito de que seria possível diversos outros casos de maneira lógico-subsuntiva (...).” 

(2013, p.46). 

Todavia, mesmo com as distinções das tradições do common law e do civil law, não é possível negar a existência desta 

preocupação no ordenamento brasileiro (filiado a uma tradição do civil law), sobretudo porque nos últimos anos, com a Emenda 

Constitucional nº 45, que iniciou a reforma do Judiciário, e mesmo com a introdução de série de dispositivos no Código de 

Processo Civil e com o debate do projeto de lei do Novo Código de Processo Civil, o tema da preocupação da corte com as 

decisões produzidas no passado ganhou destaque no debate jurídico. 
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as decisões são precedentes, tendo em vista que para ser considerada um precedente a decisão 

precisa de determinadas características que lhe permitam servir como paradigma (isto é, de 

força gravitacional) para outras decisões. 

A ideia de precedente no direito decorre da atribuição de importância dada a uma 

decisão pela corte. É fruto da preocupação com a decisão produzida e com a relevância de como 

os argumentos são apresentados e encadeados, tornando uma decisão bem fundamentada. 

Uma decisão é um precedente em virtude dos seus fundamentos, ou à razão de decidir 

(ratio decidendi ou holding), caracterizada como a regra emergente dos fatos de uma demanda. 

Ainda que exista grande discussão sobre como identificar a razão de decidir19, o fundamento é 

necessário para verificar a regra emergente do precedente – pois a partir da fundamentação será 

possível verificar os fatos relevantes, a definição da questão de direito e a deliberação produzida 

pela corte. 

 

(...) há uma razoável convergência dos juristas na adoção da conceituação do 

holding como: a regra explícita ou implicitamente tratada pelo juiz como um 

passo necessário a atingir a decisão, à luz das razões por ele adotadas. Pode-

se dizer, portanto, que, ainda que a fundamentação não seja diretamente 

vinculante dos casos futuros, é a partir dela que se determinará a norma que 

lhes será aplicada. (MELLO, 2008, p. 125) 

 

A fundamentação é a exposição dos raciocínios apresentados pela autoridade para as 

questões submetidas à sua decisão. É nela que são indicadas as razões que a determinaram a 

acolher ou não um determinado pedido, com base nas convicções formadas a partir dos fatos e 

das provas. 

Ademais, o precedente poderá ser identificado apenas a partir da consideração dos seus 

conteúdos e dos posicionamentos apresentados pelo tribunal, indicando como pensam os 

julgadores sobre determinada questão jurídica e possuindo grande relevância para ser seguido 

em outras ocasiões similares. 

Deve-se esclarecer que nenhum precedente tem a pretensão de ser eternamente aplicado 

(não se trata de uma súmula vinculante). Ao contrário, sua aplicação ou não, e mesmo sua 

                                                      
19 Sobre este ponto, Luiz Guilherme Marinoni explica: “Não há sinal de acordo, no common law, acerca de uma definição de 

ratio decidendi ou mesmo de um método capaz de permitir sua identificação. De qualquer forma, dada a sua notoriedade, 

devem ser referidos o denominado teste de Wambaugh e o método de Goodhart (...) Para Wambaugh, ratio decidendi é uma 

regra geral em cuja ausência o caso seria decidido de outra forma (...)O método de Goodhart dá maior ênfase aos fatos do que 

o teste de Wambaugh. Propõe que a ratio decidendi seja determinada mediante a verificação dos fatos tratados como 

fundamentais ou materiais pelo juiz (...) Deixando-se de lado o texto de Wambaugh e o método de Goodhart, que não poderiam 

ser esquecidos em virtude da sua notoriedade no common law, importa deixar claro que a identificação da ratio decidendi 

sempre foi buscada em dois pontos, especialmente preocupado com a identificação dos fatos do caso, já que a ratio seria a 

decisão a respeito deles, e outro com as razões que embasam a conclusão, ou seja, com as razões que anunciam a regra que dá 

solução ao caso.” (2010, pp. 223-4 e 228). 
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modificação e revogação, é algo quase natural em razão dos casos concretos que são 

apresentados. Afinal, o direito desenvolve-se à medida que novas situações são colocadas para 

decisão e, portanto, sempre há novas problematizações e ajustes do posicionamento da corte 

com o passar do tempo. 

Esta situação não é diferente nos centros decisórios da Administração, que também são 

aplicadores e intérpretes do direito. Assim, casos análogos ou substancialmente similares 

submetidos à decisão da Administração devem obter a mesma solução já formada. 

O precedente administrativo justifica-se no ordenamento jurídico brasileiro em 

consonância com alguns princípios do processo administrativo, dentre os quais a legalidade, a 

moralidade (ou a boa-fé) e a eficiência. Tais princípios explícitos na Lei n. 9.784/1999 também 

são evidenciados no artigo 37, caput, da Constituição Federal20. 

O propósito desta dissertação não é justificar o precedente administrativo 

normativamente, no sentido de indicar quais princípios ou regras jurídicas autorizam a 

existência deste instituto no ordenamento brasileiro. Isto porque, como já mencionado, a 

justificativa da noção do precedente judicial ou administrativo sempre remete à questão maior 

da produção de segurança jurídica. Em ocasião anterior, em trabalho monográfico de conclusão 

de curso (BARROS, 2011), este autor sustentou que a segurança jurídica na esfera 

administrativa não coincide com a discussão no Judiciário sobre a imutabilidade dos efeitos da 

sentença. Não existe coisa julgada administrativa, trata-se apenas de decisão que busca proteger 

a confiança (e não a imutabilidade) da situação na relação entre administrado e administrador. 

Além disso, destaca-se que o termo precedente administrativo já está incorporado ao 

discurso jurídico brasileiro. Num estudo jurisprudencial exploratório, que serviu como 

delimitação do objeto desta pesquisa, constatou-se que o termo é utilizado pelas autoridades, as 

quais, inclusive, apresentam divergências na utilização21. Assim, por exemplo, uma busca na 

                                                      
20 As considerações sobre os princípios que justificam a possibilidade de existência do processo administrativo foram 

apresentados no trabalho monográfico de conclusão de curso deste autor. Na ocasião, fora sustentado que: “[d]eve-se lembrar 

que o fundamento de validade da figura em contento é extraído dos principais princípios que regem o Direito Administrativo, 

sendo que o precedente é obrigatoriamente desempenhado por comportamento infralegais e submissos também ao controle de 

legalidade pelo Poder Judiciário. Dentre os principais princípios explícitos e implícitos foram destacados: legalidade, 

moralidade (ou a boa-fé), eficiência, duplo grau de jurisdição e o sobreprincípio da segurança jurídica.” (BARROS, 2011, p. 

57). 
21 Afinal, precedente poderia ser compreendido como sinônimo, por exemplo, de julgado, voto, leading case etc. Não há 

distinção e nem rigor ao se aplicar o termo, o que impossibilita a formulação de uma definição exata deste instituto, apesar de 

esta pesquisa propor-se somente a compreender a maneira como este termo é operado atualmente no direito administrativo 

brasileiro. Também foi possível verificar, sem qualquer metodologia, que a citação do termo no conjunto de acórdãos é variável, 

com algumas possibilidades de utilização: o administrador reforça uma orientação anteriormente definida pela própria corte ou 

outra; o administrador estabelece uma nova orientação para corte; o administrador é coerente com suas próprias decisões 

passadas ou assume uma finalidade meramente retórica. Para uma maior consideração sobre este assunto, recomenda-se o 

artigo “O discurso jurídico das cortes brasileiras e a preocupação com a clareza: um estudo acerca do uso dos termos jurídicos” 

(BARROS, BASTOS, 2013). 
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seção de jurisprudência dos site oficial do Cade, sem filtro temporal, com a palavra-chave 

“precedente” revelou as expressões “precedente do Cade”, “precedente do Conselho” e 

“precedente desta Corte”. 

 

2.2 Exemplo a partir da atuação do Tribunal Administrativo do Cade 

pós-1994 
 

O Conselho Administrativo de Defesa Econômico (Cade) é um tribunal administrativo 

criado em 1962 como órgão do Ministério da Justiça e transformado, em 1994, em Autarquia 

Federal vinculada ao mesmo ministério. Suas novas atribuições como órgão judicante estão 

estabelecidas na recente Lei n.12.529/2011. 

Dentre outras funções, o Cade é órgão responsável pelo julgamento de processos 

administrativos e tutor na prevenção das alterações de mercado em que haja possível prejuízo 

ou restrições à livre-concorrência, por meio dos chamados atos de concentração. 

Todavia, em que pesem suas funções preventivas e repressivas, o papel mais 

significativo desempenhado pelo Cade é o de implementar uma estrutura de defesa de 

concorrência. Neste sentido, Luiz Carlos Delorme Prado afirma que “[a] consolidação do 

sistema brasileiro de defesa da concorrência, que culmina com a aprovação da lei 12.529/11, 

deve ser vista como o resultado de um processo histórico que remonta à década de 1930” 

(FARINA et al., 2012, p. 99). 

Esta consolidação do sistema de defesa de concorrência não ocorreu como um processo 

de simples dotação de fatores, mas antes foi inserida dentro de uma trajetória histórico-

institucional de sucessos e fracassos de modelos (e interesses), numa relação complexa entre 

mercado, regulação e Estado. 

Para além do argumento “as instituições importam”, é relevante reconhecer que o 

desempenho do Cade dependeu de certa habilidade de aprender as lições passadas e assimilarem 

as mudanças, num processo dinâmico de reconstrução permanente do espaço institucional ao 

longo dos seus cinquenta anos de existência22. 

Neste processo de aprendizagem historicamente constatado, o Cade firmou-se como 

liderança numa “constelação” de direitos no Brasil23 e vem desempenhando, juntamente com a 

                                                      
22 Veja que essa ideia está apresentada em recente publicação do Cade, que faz uma retrospectiva da sua atuação. “A história 

do Cade e de como ela afeta a vida das empresas e a economia do país continua. Em boa parte dela, o órgão antitruste pouco 

incomodou as empresas. Criado em 1962, só passou a fazê-lo de fato a partir dos anos 90” (CARVALHO, JOPPERT, 2013, 

p.30). 
23A noção de “constelação” de direitos decorre da existência de diversos centros de produção normativa (FARIA, 2008). 

Importa verificar que a intervenção do Estado contemporâneo na economia ocorre de forma fragmentária; no caso da defesa 
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Secretaria de Acompanhamento Econômico, um papel efetivo para a efetivação do Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC). 

Em poucas palavras, pode-se dizer que a trajetória do Cade foi marcada por uma série 

de fracassos e sucessos, que coincidem com as fases da agenda da concorrência no Brasil. 

 

Figura 1. Fases da agenda da concorrência no Brasil 

Períodos 

 

Fase 

1889-

1930 

1931-

1988 

1989-

1993 

1994-

2011 

2012- 

Desregulação da concorrência      

Defesa da economia popular 

 

     

Transição      

Defesa da concorrência      

Consolidação da defesa da 

concorrência e internacionalização 

     

Fonte: Extraído e adaptado de OLIVEIRA FILHO, G. J. (2001, p. 8) 

 

As passagens desses períodos refletem diversos arranjos e conjecturas enfrentadas pelo 

Cade. As agendas de cada governo alteraram-se e, portanto, a proposta dessa instituição ligada 

ao Estado foi constantemente modificada. Em certos momentos, inclusive, a sua ação com o 

fim de implementar um sistema de defesa de concorrência foi um fracasso – basta citar a 

prematura “Lei Malaia”, que sequer foi implementada, pois foi revogada logo após a queda de 

Getulio Vargas. 

O grande destaque é que o antitruste brasileiro não teve início como uma manutenção 

do exercício da liberdade econômica. Diferentemente do caso estadunidense, com o Sherman 

                                                      
da concorrência, é possível destacar outras instituições que devem ser consideradas, tais como  agências reguladoras, CVM, 

Inpi, Bacen, órgãos públicos, políticas públicas de fomento a setores da atividade econômica. Deve-se, aqui, atentar para a 

questão acerca do monopólio da representação do interesse público como, por exemplo, subentendido na expressão 

“SuperCade”. O que importa é perceber uma eficiente e harmonização institucional para fortalecer o SBDC. Neste mesmo 

sentido, esclarece Celso Campilongo: “É daí que provêm os riscos de se entender os novos poderes do CADE de maneira 

expansiva: como se todos os demais princípios de uma sociedade pluralista não passassem de caminhos periféricos e 

adjacências desimportantes para o entendimento da ordem econômica. A nova posição institucional do CADE, ainda que 

fortalecida, não autoriza esse entendimento.” (FARINA et al., 2012, p. 35). 
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Act, o antitruste brasileiro estruturou-se como uma medida protecionista, possuindo um forte 

viés nacionalista24. 

Os setores industriais foram responsáveis, inicialmente, pelo desenvolvimento das 

estruturas para proteção da economia popular – é inequívoco o apoio que obtiveram entre as 

décadas de 1930 a 1970, quando se formou uma organização de oligopólios e monopólios a fim 

de estimular os setores metal-mecânico, petroquímico e elétrico no país. A articulação e a defesa 

desta concentração de mercado eram justamente asseguradas pelos órgãos públicos, tais como 

o Conselho Interministerial de Preços, o Conselho de Desenvolvimento Industrial, o Conselho 

Administrativo do Comércio Exterior e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. 

Apenas na década de 1990, num período de transição, sobretudo em razão da abertura 

comercial e das privatizações – além, é claro, da estabilização dos preços com o Plano Real –, 

ganhou espaço a discussão de um novo marco legal do antitruste para transformar e efetivar o 

sistema de concorrência no país (OLIVEIRA FILHO, 2001). Foi nesse cenário que a Lei n. 

8.884/1994 fortaleceu o Cade como principal instituição decisória. 

Esta lei inaugurou o sistema de defesa da concorrência brasileiro, integrado pela 

Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) do Ministério da Fazenda e pela Secretaria 

de Defesa Econômica (SDE) do Ministério da Justiça, ambas órgãos de instrução, e pelo Cade, 

tribunal administrativo ligado ao Ministério da Justiça. 

O traço preponderante desse momento foi a construção de um ambiente de difusão e 

defesa da concorrência. O Cade, que até então exercia um papel marginal na vida econômica, 

assumiu a liderança e adquiriu autonomia para tutelar a livre-concorrência25, julgando casos 

que eram trazidos para sua aprovação ou repressão. 

                                                      
24 A questão da concorrência era vista, à época, como uma retórica nacionalista. Basta citar o fracasso do Decreto-lei n. 7.666, 

de 22 de junho de 1945 – conhecido como “Lei Malaia”, que estabeleceu uma série de atos contrários à ordem social e 

econômica, instituindo a Comissão Administrativa de Defesa Econômica. 

Apenas na década de 1960, durante o governo Goulart, surgiu uma nova legislação que permitiu a atuação mais enérgica do 

Estado na economia. Foi a Lei Complementar n. 4.137/1962 que criou, no seu artigo 8º, o novo Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (Cade), com sede no Distrito Federal e jurisdição em todo o território nacional. O Cade de 1962 era um 

órgão colegiado de decisão incumbido de averiguar a existência de abusos do poder econômico, promover o julgamento das 

infrações e requerer ao Poder Judiciário, em certos casos, a aplicação das sanções em situações como dominação de mercados, 

elevação de preços sem justa causa, monopólios naturais e formação de grupos econômicos. 

Todavia, é interessante verificar que o Cade de 1962 não integrava uma estrutura de defesa da concorrência. A discussão da 

formulação de um sistema de defesa da concorrência não estava na agenda política, pois, à época, fatos econômicos, livre-

concorrência e monopólio apareciam como conceitos antiéticos e deveriam ser coibidos pelo Estado, em nome da defesa de 

uma economia popular. 

A fundamentação econômica naquele período buscava proteger a economia popular. Por isso, para a legislação antitruste, 

noções como livre-concorrência ou monopólio eram situações a ser repreendidas. Algumas explicações eram: (i) nenhum 

produtor teria meios de exercer um controle efetivo dos preços numa livre-concorrência; (ii) havia um perigo na livre-

concorrência já que constantemente havia o ingresso de novos fornecedores ou consumidores; e (iii) com monopólio seria 

impossível a entrada de novos fornecedores (VENÂNCIO FILHO, 1998). 
25 Destaca-se que o Cade, antes da lei de 1994, não possuía muita credibilidade perante a sociedade empresarial e, ainda, não 

havia consolidado uma atuação sólida para proteger a competição dos mercados nacionais, sobretudo em razão da atuação do 

Poder Judiciário, que acabava suspendendo as decisões administrativas. Neste sentido, as considerações de Daniel Strauss: “Na 
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É possível afirmar, portanto, que a lei de 1994 modernizou as estruturas do SBDC e 

atribuiu grande poder decisório para o tribunal administrativo – ao longo da década de 1990, 

com a atuação do Conselho, a jurisprudência consolidou de maneira inédita uma série de 

entendimentos acerca das infrações à ordem econômica assegurando, supostamente, certa 

previsibilidade e segurança jurídica para as ações dos agentes econômicos no Brasil. Hoje, o 

Cade possui uma atuação intensa. 

Na figura abaixo, nota-se a distribuição das atividades no período entre os anos de 2012, 

2013 e começo de 2041. É possível notar uma redução do volume de julgamentos, sobretudo 

atos de concentração em razão das alterações trazidas pela nova lei antitruste. Todavia, isso não 

significa uma redução na intensidade do trabalho da corte – basta verificar o aumento no 

número de decisões de processo administrativo de 15 em 2012 para 36 em 2013. 

 

Figura 2. Processos julgados pelo plenário do Cade (2012-2014) 

 
Fonte: Cade em números, <http://www.cade.gov.br/Default.aspx?1d1d1fe12eec2f0b2525>. Último acesso em: 

04.02.2012 

 

Fato é que no início do século XXI a atuação do Cade foi intensificando-se e ganhando 

importância. Isso se constata, por exemplo, no crescimento da arrecadação das multas em 

virtude de prática de infração ou de apresentação intempestiva de ato de concentração: em 2009 

foram arrecadados 46 milhões de reais e depois de quatro anos, em 2013, foram arrecadados 

mais de 91 milhões de reais. 

 

 

                                                      
primeira fase do CADE, de 1963 até 1990, período em que foi uma entidade judicante vinculada à Presidência da República, 

foram instaurados 117 de processos, dos quais somente 16 deles houve condenações. Entretanto, essas condenações foram 

suspensas pelo Poder Judiciário, diante dos recursos dos representados. Além disso, nenhum desses processos administrativos 

chegou a condenar empresa de grande porte no país.” (2005, p. 125). 
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Figura 3. Arrecadação pelo Cade entre 2009-2013 

 
Fonte: Cade em números, <www.cade.gov.br/Default.aspx?e041c34cd04fd168f859>. Último acesso em: 

04.02.2014 

 

Nessa evolução de distribuição e julgamentos de processos importa considerar também 

a capacidade que o Cade possui de reforçar sua jurisprudência e zelar pela manutenção dos seus 

entendimentos perante a revisão do Poder Judiciário – hipótese que poderia ser vista como 

análise da qualidade da atuação do próprio Cade26. Sobretudo, é necessário preservar a 

racionalidade e a rigidez técnica da análise antitruste, pois é preciso observar certa lógica da 

análise econômica do direito e sincronização nas instâncias administrativa e judicial – caso 

contrário, poder-se-ia conduzir a graves problemas para a atividade econômica e a própria 

redução da segurança jurídica. 

Segundo o Relatório Anual de Gestão do Cade de 2010, a defesa judicial do Cade 

continua a ser aprimorada, sendo que em 84% dos casos a decisão do órgão foi confirmada pelo 

                                                      
26 Trata-se de hipótese não justificada. Aliás, no recente estudo “Revisão judicial das decisões do Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (CADE): pesquisa empírica e aplicada sobre os casos julgados pelos Tribunais Regionais Federais (TRFs), 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF)” produzido pela SBDP concluiu-se que num conjunto 

analisado de 18 atos de concentração e 21 processos administrativos a tecnicidade da decisão do Cade era afastada pelo Poder 

Judiciário em razão de uma série de vícios observados. Segue trecho da conclusão: “Por fim, cumpre ainda destacar que a 

tecnicidade da decisão do CADE não constituiu um argumento considerado pelo Poder Judiciário para afastar a análise do 

mérito da decisão administrativa. Apenas em quatro casos dentre os analisados argumentou-se no sentido de ser a decisão 

administrativa estritamente discricionária, não sendo possível a sua modificação judicial. Estes posicionamentos não se 

consolidaram, uma vez que, em casos que trataram do mesmo tema e que foram julgados em momento posterior, verificou-se 

a revisão judicial exatamente das mesmas questões pontuadas como discricionárias.” (ALMEIDA, 2011, p. 114). 

http://www.cade.gov.br/Default.aspx?e041c34cd04fd168f859
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Poder Judiciário – o que também pode indicar um sensível aperfeiçoamento do seu 

desempenho27. 

É inegável reconhecer que ao longo da década de 1990 e nos anos seguintes houve um 

aumento do respeito institucional ao Cade por parte do Judiciário28 e o reforço da sua 

credibilidade na sociedade em geral (nacional e internacional). Fato é que o Cade de 1994 foi 

desenhado para contornar a incapacidade técnica do Judiciário brasileiro para resolver temas 

complexos ligados à defesa da concorrência. Veja no gráfico abaixo o aumento de decisões pró-

Cade no Judiciário ao longo dos anos. 

 

Figura 4. Decisões favoráveis X decisões desfavoráveis do Cade no Judiciário (2009-2013) 

 

Fonte: Cade em números, <www.cade.gov.br/Default.aspx?e041c34cd04fd168f859>. Último acesso em: 

04.02.2014 

 

O sistema brasileiro foi reestruturado, com a promulgação da Lei n. 12.529/2011, 

sobretudo para que as respostas do Cade surtissem efeito no mesmo tempo em que as transações 

e operações econômicas exigiam. Dentre as principais mudanças destacaram-se o novo desenho 

                                                      
27 Novamente, tal hipótese deve ser analisada a partir de um estudo empírico, uma vez que já foi contraditada pelo estudo 

mencionada da SBDP de 2011. Na conclusão, os autores afirmam: “Dos 21 recursos conhecidos e transitados em julgado, 11 

foram favoráveis ao CADE e 10, desfavoráveis. Em suma, não se identificou qualquer tendência genérica de julgamento nos 

tribunais pró ou contra o CADE.” (ALMEIDA, 2011, p. 113). 
28 Recentemente, em atenção aos escândalos da licitação do metrô, o Cade voltou aos holofotes e, novamente, o Judiciário 

reforçou a autonomia deste como centro investigatório. Veja a seguinte notícia: “Em agosto, a Justiça Federal de Brasília havia 

rejeitado o pedido. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou mais cedo considerar ‘lamentável’ que o 

estado precisasse acionar a Justiça para ter acesso a documentos da investigação promovida pelo Cade. O governo queria acesso 

a todos os dados da apuração do órgão, vinculado ao Ministério da Justiça. O juiz federal Gabriel José Queiroz Neto entendeu, 

ao analisar mandado de segurança apresentado pelo governo paulista, que o Cade pode manter os dados sob sigilo. O magistrado 

é da 1ª Vara Federal, mas o caso está sob os cuidados da 2ª Vara. Ele atuou como substituto. Para o juiz, o estado pode fazer 

sua própria investigação.  O magistrado que analisou o pedido do governo de São Paulo destacou que não seria possível separar 

os documentos gerais da apuração do Cade do acordo de leniência. Além disso, frisou que só se poderia permitir "mitigação" 

do sigilo para a própria administração federal, mas não para outras esferas.” Cíntia Acayaba, “Cade e SP acertam entrega de 

dados de suspeitas de cartel para dezembro” Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/09/cade-e-sp-

acertam-entrega-de-dados-de-suspeitas-de-cartel-para-dezembro.html>. Último acesso em: 22/09/2013. 

http://www.cade.gov.br/Default.aspx?e041c34cd04fd168f859
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/09/cade-e-sp-acertam-entrega-de-dados-de-suspeitas-de-cartel-para-dezembro.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/09/cade-e-sp-acertam-entrega-de-dados-de-suspeitas-de-cartel-para-dezembro.html
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institucional, para evitar a morosidade da apreciação e decisão dos processos nos “guichês”29, 

e a antecipação das análises dos atos de concentração, uma vez que os negócios devem ser 

submetidos previamente e podem ser concluídos somente após a aprovação do Cade. 

Em suma, desde 1994 há um aumento da atuação desse tribunal no país, determinante 

para a consolidação do Cade como centro de produção de segurança jurídica extrajudicial para 

os agentes econômicos. 

Estudar e sistematizar a produção dogmática do Cade é extremamente relevante para 

entender como a segurança jurídica extrajudicial é ou não produzida no país, em especial no 

direito concorrencial. Esse aumento de decisões foi acompanhado pela produção de precedentes 

pelo próprio tribunal sobre diversas questões do antitruste – e não apenas reproduzindo ou 

aplicando precedentes estrangeiros de países com mais tradição e experiência. Além disso há 

uma característica essencial que favorece os Conselheiros recorrer aos precedentes uma vez que 

prevalece no direito antitruste uma necessidade premente de definir as situações de fato. Tal 

fato supostamente reforça a ideia da produção da segurança jurídica a partir de certo grau de 

formalização e padronização das respostas aos agentes econômicos. 

Contudo, algumas suspeitas indicam que essa produção de segurança jurídica 

extrajudicial ainda carece de melhor compreensão – da mesma forma que acontece com o 

Judiciário. Vale destacar, por exemplo, que nem a Lei n. 12.529/2011 nem o regimento interno 

do Cade referem-se à produção e aplicação de precedentes administrativos, embora quase todos 

os conselheiros utilizem-nos em seus votos. 

Cogita-se que talvez falte um debate nos tribunais acerca dos critérios que funcionam 

como base para a formalização e a fundamentação das decisões com base em precedentes. 

Como será visto adiante, no caso do antitruste, mesmo que se considerem as metodologias e a 

fundamentação microeconômica, essas decisões possuem também um papel relevante, afinal, 

revestem-se da forma do direito – as decisões do Cade não deixam de ser dogmáticas. 

Urge saber se existe risco de ecletismo na produção dessas decisões – o que, em outras 

investigações sobre questões processuais da atuação do CADE, foi constatado como 

insuficiência dogmática do processo administrativo para tratar das questões processuais do 

Cade (LIMA, 2009). É o que será explicado a seguir. 

                                                      
29 Frise-se que, pela lei de 1994, o SBDC era extremamente complexo, com três autoridades (SDE, Seae e Cade), sendo que as 

decisões do plenário exigiam muitos pareceres – SDE, Seae, ProCade e Ministério Público –, ou seja, o julgamento de alguns 

processos era extremamente demorado. Dessa forma, em alguns casos era impossível impedir que fossem produzidos efeitos 

no mercado pelos atos de concentração, ou mesmo cumprir as decisões. Atualmente, o Cade é composto pela Superintendência 

Geral e pelo Departamento de Estudos Econômicos, ambos órgãos de instrução de processos administrativos para análise ou 

apuração de informações, e pelo Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, responsável pelo julgamento. 
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2.3 Crítica à aplicação de precedentes no Brasil: o perigo do ecletismo 

também importa a atuação do Tribunal Administrativo do CADE? 
 

O risco do ecletismo na produção de decisões decorre da aplicação equivocada dos 

precedentes como maneira de argumentar e decidir – o termo é aqui utilizado como sinônimo 

do pot-pourri de julgados citados para fundamentar uma decisão judicial ou administrativa. 

A crítica versa sobre a aplicação dos precedentes no direito brasileiro, isto porque “(...) 

não temos no Brasil a formalização de argumentos, de razões para decidir, mas apenas 

resultados, das respostas que serão oferecidas diante de determinada espécie de pedido” 

(RODRIGUEZ, 2012, p. 146). É recorrente o uso descontextualizado de julgados a fim de 

fundamentar decisões. 

Decidir com base em precedentes não é simplesmente aplicar resultados passados, existe 

um compromisso de justificação. Assim, deve ser esclarecido que esta conduta não é 

equivalente a citar uma quantidade enorme de decisões30, afinal, recorrer à força do precedente 

significa admitir um critério normativo para a decisão em razão de certa semelhança material 

(fática), com base numa dada solução pretérita – e não num vasto conjunto de decisões – para 

nova avaliação da questão enfrentada.  

O precedente é importante instrumento no common law para a compreensão de casos 

particulares (contextualizados) e sua aplicação é valida para que seja afirmada a viabilidade de 

determinada interpretação para dada situação particular pretérita. Afinal, “o precedente 

constitui-se em um critério jurídico que serve como problematização e fundamentação para 

casos análogos” (STRECK, ABBOUD, 2013, p. 64). 

É por isso que no stare decisis há obrigatoriedade de o intérprete verificar a 

aplicabilidade do precedente – ele é uma decisão concreta, vinculada ao caso particular, o que 

requer o exame das circunstâncias capazes de justificar ou não sua aplicação aos casos 

considerados similares. 

                                                      
30 Adriana de Moraes Vojvodic também trabalha com esse diagnóstico: “Ocorre que há uma diferença ao se falar em precedente 

e em jurisprudência, ou em linhas jurisprudenciais. É comum encontrar esse tipo de diferenciação na literatura brasileira, sendo 

em alguns momentos atribuída a força vinculante somente às linhas jurisprudenciais (ou à jurisprudência dominante) e nunca 

ao precedente isoladamente.” (VOJVODIC, 2012, p. 73). A crítica é contundente, pois é justamente a partir da confusão desses 

institutos no direito brasileiro que se provoca a utilização do precedente como “forma meramente ornamental”, aniquilando a 

possibilidade de se levar a sério o precedente como forma de argumentação. A autora indica que o interesse está mais voltado 

às questões de vinculação, e não às justificativas das decisões. Veja suas considerações: “(...) usar o aspecto vinculante como 

critério de identificação de precedentes acaba sendo empobrecedor por desconsiderar outros aspectos relativos à aplicação de 

precedentes, em especial em relação à interpretação, que ficam de fora quando se foca somente a vinculação.” (Ibidem, p. 90) 
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Importa ressaltar que o ordenamento jurídico brasileiro não disciplina e sequer se 

estrutura como o precedente do common law. Em outras palavras, no país o precedente não é 

produto da evolução histórica ou resultado da autonomização do sistema, o que impossibilita 

igualar a experiência brasileira com a experiência do common law31. Trata-se, antes, de uma 

apropriação que repercutiu outros efeitos. 

 

(...) a invocação de precedentes, no Brasil, tem seguindo uma lógica de 

aleatoriedade que é estranha a qualquer sistema de case law que se conheça, e 

em especial ao inglês e ao norte-americano. Sequer os rudimentos da teoria de 

precedentes, destilada durante séculos nos países que têm essa tradição, são 

conhecidos por aqui. O resultado é um ecletismo improvisado entre duas 

tradições diversas, sem que haja uma real interlocução entre elas. (RAMIRES, 

2010, p. 31). 

 

É possível, no entanto, defender a aplicação dos precedentes no Brasil. Não se nega o 

fato de que o sistema jurídico brasileiro é permeável à utilização de precedentes, judiciais ou 

administrativos, na fundamentação das decisões. Todavia, é necessário definir e entender em 

que medida a aplicação dos precedentes ocorre nos tribunais, verificando o propósito e a 

viabilidade da aplicação deste instituto como fundamento das decisões. 

Deve-se destacar que há uma forte tradição de elaborar e prestigiar as ementas com 

pretensões universalizáveis no Brasil, uma “jurisprudência dos conceitos à brasileira” 

(RAMIRES, 2010, p. 46) que desconsidera o simples fato de a tomada de decisão jurisdicional 

ser a solução de um problema jurídico particular. Essa é a nossa realidade: “[o]s códigos 

comentados e os livros de doutrina estão cheios de verbetes jurisprudenciais em tons 

conceituais, com pretensão de validade universal e, pior, são tomados por universalmente 

válidos pela comunidade jurídica32” (Ibidem, p. 50). 

Ao deixar de lado os argumentos apresentados e construídos nas outras instâncias, 

inclusive administrativas, nota-se um esvaziamento das possibilidades argumentativas, que 

podem provocar obscuridades e prejudicar os jurisdicionados na medida em que decisões 

conflitantes poderão ser produzidas. 

                                                      
31 A passagem esclarece o ponto: “(...) no common law, a força do precedente reside na tradição, não estando estabelecida em 

qualquer regra escrita, quer na Constituição e tampouco em regra de ofício. Causa espécie, pois, o estabelecimento, no Brasil, 

da obrigatoriedade da obediência ao ‘precedente sumular’ por intermédio de emenda constitucional em um sistema jurídico 

filiado à família romana-germânica. Por outro lado, lembremos, com Harold Berman, que a regra do stare decisis do common 

law, é fruto de evolução histórica, tal como outros institutos desse sistema jurídico são oriundos de um modelo de procedimento 

informal, não escrito e livre. Esses institutos e modelos de procedimento existem na mente dos cidadãos e na consciência da 

comunidade.” (STRECK, ABBOUD, 2013, p. 62). 
32 O grande efeito que decorre desta situação é a posição privilegiada dos tribunais superiores como “porta-vozes” da produção 

jurisprudencial em detrimento daquilo que foi produzido pelos outros tribunais, inclusive administrativos, mormente em relação 

ao debate da questão material, muitas vezes desconsiderada em prol de uma preocupação mais conceitual. 
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Almeja-se, aqui, evitar o mero transplante dos precedentes do common law e aproveitar 

a experiência brasileira e as possibilidades permitidas no nosso ordenamento para entender a 

aplicação de precedentes. Pelo exposto, deve-se esclarecer que: (i) não é possível comparar a 

aplicação de precedentes com a citação aleatória de julgados ou aquilo que se convencionou 

chamar jurisprudência (citação de ementas), sobretudo porque precedentes não são equivalentes 

a resultados de decisões; (ii) a aplicação de precedentes exige do intérprete que conheça e saiba 

identificar num quadro da totalidade da prática jurídica estabelecida até então qual é o 

precedente em questão – se inexiste o respeito aos precedentes, dificilmente o intérprete saberá 

identificar o precedente daquele determinado caso33; (iii) a utilização do precedente requer uma 

rigorosa análise, principalmente para justificar a sua aplicação ou a sua não aplicação e, até 

mesmo, a sua modificação; e, ainda, (iv) mesmo que o Brasil não possua a mesma tradição do 

common law (não siga o modelo do stare decisis), deve ser reconhecida a aplicação de 

precedentes como meio de justificação. 

Ressalva-se, ademais, que a importância de reconhecer e estudar a experiência brasileira 

de aplicação de precedentes decorre do fato de que um sistema organizado de razões de decidir, 

e mesmo a aplicação de precedentes a partir da formalização de argumentos estabelecidos caso 

a caso, contribui para a produção da segurança jurídica. Para que o cidadão possa esperar um 

comportamento ou posicionar-se de determinado modo, é necessário que exista certa 

previsibilidade e continuidade de respostas produzidas pelos tribunais que aplicam o direito. 

No limite, o direito existe somente quando é aplicado e, dessa forma, a previsibilidade 

não é assegurada pelo texto legal, mas pela interpretação da autoridade que aplica o direito, ou 

“é evidente que a segurança jurídica está ligada à decisão judicial e não à norma jurídica em 

abstrato.” (MARINONI, 2010, p. 126). As autoridades não podem interpretar aleatoriamente, 

pois os resultados são desastrosos. 

  

                                                      
33 Esta dificuldade será explorada na apresentação da metodologia da investigação desta dissertação. Se inexiste um sistema de 

precedentes no Brasil, mesmo que existam precedentes, a dificuldade é saber como identificá-lo ante o caos de citação aleatória 

de julgados. Essa dificuldade é o ponto central da ferramenta metodológica utilizada nesta pesquisa. 
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3. SEGURANÇA JURÍDICA E PRECEDENTES 
 

Este capítulo apresenta a relação entre segurança jurídica e precedentes trabalhada na 

pesquisa. Será inevitável, na explicação, apresentar o conceito de segurança jurídica abordado 

ao longo da dissertação, bem como indica alguns apontamentos teóricos que esclarecem a 

relação da segurança jurídica a partir da aplicação de precedentes. 

 

3.1 A relação entre segurança jurídica e precedentes 
 

Constata-se que o Brasil está atravessando um processo de valorização constante da 

jurisprudência como fonte de direito que, em algumas hipóteses, lhe confere, inclusive, efeitos 

vinculantes (MELLO, 2008, p. 105). 

Basta observar as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de 

controle concentrado de constitucionalidade de normas em face da Constituição Federal –por 

meio das ações diretas de inconstitucionalidade, das ações declaratórias de constitucionalidade 

ou das arguições de descumprimento de preceito fundamental – ou verificar as 32 súmulas 

vinculantes aprovadas ou até mesmo as decisões produzidas pelos Tribunais de Justiça no 

controle concentrado da constitucionalidade de normas municipais e estaduais em face das 

constituições estaduais. Em todos esses exemplos evidencia-se que esses precedentes 

estabelecidos devem ser seguidos em casos análogos, sob pena de cassação dos julgados 

conflitantes. 

Como será indicado no capítulo 4, no âmbito das atuações jurisdicional e administrativa, 

a possibilidade de recorrer aos precedentes está assegurada em diversos diplomas legais que 

autorizam a aplicação das decisões passadas como justificativas, tanto em alguns casos 

operando com efetiva força vinculante como em outros com efeitos persuasivos, que fornecem 

subsídios para a justificação das decisões. 

Para além da discussão da força normativa dos precedentes, deve-se destacar que a 

aplicação de precedentes também está assegurada a partir de princípios gerais, como o da 

segurança jurídica – do qual decorre a exigência de estabilidade e previsibilidade –, o da 

igualdade na interpretação e na aplicação da lei e o da coerência, independentemente de 

positivação expressa. Fato é que são inúmeros os motivos que as autoridade utilizam para 

recorrer aos precedentes nas suas decisões. 
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Neste amplo espectro de motivos, esta pesquisa visa discutir a ideia de produção de 

segurança jurídica já apresentada aqui como motivação básica do direito, isto porque este busca 

promover a certeza e a confirmação das expectativas normativas. 

Percebe-se, assim, que a noção de segurança jurídica trabalhada está relacionada com a 

própria manutenção da ordem do direito pelo direito. Esta segurança deve promover a 

estabilidade e a continuidade do ordenamento, bem como assegurar a previsibilidade das 

atuações das autoridades e sinalizar os posicionamentos a que todos os jurisdicionados estão 

submetidos num Estado de Direito. 

Neil MacCormick explicita o ponto: 

 

No que tange ao Estado de Direito, as pessoas podem ter, antecipadamente, 

razoável certeza a respeito das regras e padrões segundo os quais sua conduta 

será julgada, e sobre os requisitos que elas devem satisfazer para dar validade 

jurídica às suas transações. Elas podem ter razoável segurança em suas 

expectativas acerca das condutas das demais pessoas e, em particular, acerca 

daquelas que detêm posições de governo nos termos do Direito. Elas podem 

desafiar ações governamentais que afetem seus interesses exigindo bases 

jurídicas claras para a ação oficial, ou pleiteando a nulidade de atos praticados 

em desacordo com o Direito por meio do controle desses atos por um 

Judiciário independente. (MACCORMICK, 2008, p. 18) 

 

É nesse sentido que se justifica a aplicação de precedentes, uma vez que, num Estado 

de Direito, é necessário que prevaleça, na prática dos tribunais, a preocupação com a 

estabilidade e a previsibilidade de suas decisões. Inegável reconhecer, também, que a aplicação 

de precedentes auxilia nas sinalizações de condutas e comportamentos pelos quais os 

jurisdicionados devem pautar-se. 

Confira-se, na sequência, uma breve consideração sobre os dois principais elementos 

que integram a noção de segurança jurídica, a saber, a estabilidade e a previsibilidade. 

 

3.1.1 Estabilidade 

 

Toda e qualquer decisão emanada da autoridade competente precisa atender a uma 

mínima exigência de estabilidade a fim de assegurar sua efetivação prática. Isto porque decisões 

não podem ser arbitrariamente modificadas e necessitam produzir os efeitos determinados pela 

autoridade. Caso contrário, numa situação de instabilidade, seria possível supor que esta mesma 

autoridade poderia arbitrariamente decidir de modo diverso a partir de fatos semelhantes, 

prejudicando seus jurisdicionados. 
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Não se questiona a possibilidade de mudança da decisão – considerando-se a 

transitoriedade das situações possíveis que justificam a tomada de nova decisão34 –; 

questionam-se, justamente, as modificações abruptas ou contraditórias que as autoridades 

podem produzir de modo a comprometer as relações sociais que disciplinam quando provocadas 

acerca de fatos semelhantes. 

No limite, destaca-se que as autoridades julgadoras não podem desconsiderar as 

decisões passadas nos novos processos de tomada de decisão. Neste sentido, verifica-se o ponto 

apresentado por Luiz Guilherme Marinoni: 

 
Não há como ter estabilidade quando os juízes e tribunais ordinários não se 

veem como peças de um sistema, mas se enxergam como entes dotados de 

autonomia para decidir o que bem quiserem. A estabilidade das decisões, 

pressupõe uma visão e uma compreensão da globalidade do sistema de 

produção de decisões (...) (MARINONI, 2010, p. 131) 

 

É possível perceber que a noção de estabilidade, inerente ao conceito de segurança 

jurídica, pressupõe um funcionamento amplo e interligado do sistema de decisões, uma vez que 

não existe um único juízo definidor de todas as demandas, mas uma diversidade de centros 

produtores de decisão – judiciais e extrajudiciais – que devem atentar-se à produção de suas 

decisões. 

Esta é a situação evidente do Judiciário, um sistema estruturado sobre tribunais e 

recursos, “de modo que a lógica e a racionalidade do sistema estruturado sobre juiz e tribunal 

exigem, inevitavelmente, a formação de jurisprudência estável e, ainda, o seu respeito por parte 

dos juízes inferiores” (MARINONI, 2010, p. 167). 

Neste sentido, num ambiente em que se verificar um maior respeito aos precedentes, 

não haverá como não os seguir a fim de não comprometer a própria estabilidade das decisões, 

pois as mesmas soluções devem orientar a decisão independente do juiz. Prevalecerá, portanto, 

a impessoalidade. 

 

3.1.2 Previsibilidade 

 

                                                      
34 Destaca-se que esta transitoriedade é relativa, uma vez que o direito brasileiro consagrou a garantia do ato jurídico perfeito, 

do direito adquirido e da coisa julgada na Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXXVI. 
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A previsibilidade refere-se em especial à exigência de certeza e de calculabilidade, por 

parte dos jurisdicionados, quanto aos efeitos das decisões. Trata-se do próprio conhecimento 

das normas jurídicas e, por assim dizer, das aplicações por meio das decisões. 

Novamente, importa, aqui, prevenir surpresas abruptas e assegurar a confiança dos 

cidadãos. É imperioso que o indivíduo saiba quais as possíveis normas jurídicas que incidirão 

sobre seu comportamento e dos demais jurisdicionados; caso contrário, não seria possível que 

as autoridades exigissem os respectivos comportamentos – remete-se ao artigo 3º da Lei de 

introdução às normas brasileiras, segundo o qual ninguém pode escusar-se de cumprir a lei 

alegando que não a conhece. 

É possível desdobrar a previsibilidade em duas ideias, a saber, de sinalização e de 

transparência, na medida em que ambas indicam a clareza necessária para gerar tal 

previsibilidade das decisões. 

Neste caso, a preocupação também está relacionada com o próprio conteúdo das 

decisões – e não apenas com o conhecimento das leis. A partir do detalhamento e da clareza 

dos comandos emanados das autoridades os jurisdicionados conseguem orientar suas condutas 

segundo o conhecimento prévio de seus direitos e obrigações. É dizer: não basta reconhecer a 

precisão legal dos textos – como será apontado, a própria Lei Antitruste é de caráter geral, mas 

sua amplitude não pode comprometer sua aplicação clara e individualizada –, o que realmente 

importa é conhecer as possíveis interpretações das autoridades a fim de que as decisões sejam 

calculáveis ao máximo. Interpretação e previsibilidade estão, assim, intrinsecamente 

relacionadas. 

Interpretação compreendida aqui como a argumentação jurídica apresentada na decisão. 

Importante colaboração para pensar o caso brasileiro é o diagnóstico35 apresentado por José 

Rodrigo Rodriguez (2013), que afirma “no Brasil, a argumentação jurídica sistemática ocupa 

um segundo plano; é de importância secundária o funcionamento de nossas instituições e para 

                                                      
35 Na obra Como decidem as cortes?: para uma crítica do direito (brasileiro) (2013), José Rodrigo Rodriguez sugere que “o 

Brasil está vivendo um processo de questionamento da argumentação por autoridade em razão de uma crescente judicialização 

das demandas sociais, cujo marco temporal é a Constituição de 1988” (p.64). A presente pesquisa compartilha o diagnóstico 

traçado na obra, sobretudo na indicação que prevalece no Brasil um argumentação não sistemática e legitimada simbolicamente 

a partir da autoridade do juiz ou da corte em detrimento da densidade (ou da qualidade) argumentativa. 

A pesquisa também concordar que o direito brasileiro não é disfuncional, afinal “funciona a contento para facilitar o 

desenvolvimento do nosso país” (p.18). Todavia, discorda da constatação do autor que a segurança jurídica judicial é produzida 

plenamente, sobretudo porque não há uma qualidade argumentativa produzida pelas cortes suficiente para gerar previsibilidade. 

Não se trata aqui de uma crítica baseada em um suposto “padrão” ideal de funcionamento, mas uma constatação da prática do 

exercício da jurisdição contenciosa e do constante crescimento dos meios alternativos de solução de conflitos (não judiciais) 

no país. Além disso, certamente as recentes discussões acerca dos precedentes judiciais e da fonte de direitos por meio da 

valorização da jurisprudência no Brasil também são fortes indícios do questionamento da previsibilidade produzida pelas cortes. 
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a legitimação de nosso direito” (p.23). Diante deste cenário, a proposta do autor é discutir os 

modelos de racionalidade jurídica (padrões interpretativos para justificar as decisões) 

constatados na prática. Certamente, o estudo da aplicação dos precedentes – como meio de 

fundamentação de decisão - está relacionado com a proposta. 

 

3.2 Schauer, MacCormick, Dworkin: um enfoque a partir da teoria dos 

precedentes 
 

A possibilidade de se admitir o direito como prática social e eleger a segurança jurídica 

como motivação essencial do sistema é um resultado que coincide com a natureza do Estado de 

Direito. Em qualquer Estado no qual se reconheça, em termos igualitários, paridade de meios 

de defesa aos particulares contra atos arbitrários das autoridades, o direito caracteriza-se como 

instrumento imparcial de decisão baseado em troca de argumentos com o intuito de obter, ao 

final, uma tutela. Neste processo a justificação é obrigatória, uma vez que “o direito em ação é 

sempre um locus de argumentação e interpretação” (MACCORMICK, 2011, p. 35). 

No processo contencioso, de disputa, há uma dinâmica de argumentação, interpretação 

e aplicação do texto legal. Desta forma, sempre existe uma argumentação melhor, uma 

interpretação melhor e uma aplicação melhor do texto legal, as quais devem ser consideradas 

na decisão. Isso também se aplica ao precedente como fundamentação, afinal, sempre há uma 

maneira melhor de aplicar o precedente como argumento. 

Menciona-se, por ora, que a melhor forma de aplicar o precedente é aquela que prestigia 

e produz segurança jurídica, garantindo a imparcialidade e a previsibilidade da atuação das 

autoridades e a estabilidade do direito. Para tanto, deve prevalecer, no momento de decisão, a 

preocupação da autoridade em dialogar com as decisões relevantes passadas a fim de produzir 

a melhor decisão possível. 

É interessante ver, detalhadamente, os motivos deste ponto a partir de algumas 

considerações teóricas de Schauer, MacCormick e Dworkin, que desenvolveram abordagens 

próprias sobre a relação entre segurança jurídica e aplicação de precedentes. 

Frederick Schauer baseia sua teoria do precedente no funcionamento de assimilação e 

generalizações. O autor afirma que a tarefa de uma teoria do precedente é explicar, em um 

mundo em que um único evento possa ser enquadrado em várias categorias diferentes, como e 

por que algumas assimilações são plausíveis e outras, não. 

http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Frederick+F.+Schauer%22
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Em “Thinking like a lawyer: a new introduction to legal reasoning” (2009), o precedente 

funciona para Schauer como uma restrição, é dizer, quando um tribunal é confrontado com um 

precedente, vertical ou horizontalmente, deve, obrigatoriamente, segui-lo, independentemente 

da ideia de correção36. Vale destacar o posicionamento: “[É] a fonte ou o status do precedente 

que lhe dá força, não é a solidez dos seus fundamentos, nem a crença do tribunal no acerto do 

resultado” (2009, p. 41 – tradução livre). 

Certamente, nesta concepção, o precedente funciona como uma regra a ser seguida no 

processo de tomada de decisão37. Por isso, há uma expectativa de que cortes inferiores sigam, 

em razão de uma “cadeia de comandos”, os precedentes dos tribunais superiores, bem como 

que uma corte siga, horizontalmente, seus precedentes por conta da estabilidade produzida com 

o passar do tempo. 

Interessa destacar que Schauer justifica a aplicação dos precedentes em virtude da 

expectativa em relação à fundamentação das decisões passadas das cortes, o que, a longo prazo, 

assegura estabilidade e consistência. 

 

Stare decisis, longe de ser um mecanismo para tomada de decisão cujo 

objetivo principal é tomar a melhor decisão no momento, reflete, na verdade, 

algo profundo e duradouro sobre um sistema de tomada de decisões, que 

muitas vezes serve os valores de estabilidade, consistência, previsibilidade e 

respeito pelo passado em detrimento de outros ramos do governo e de outros 

sistemas de tomada de decisão que são mais flexíveis, menos estáveis, menos 

previsíveis e mais orientados para o futuro. (2009, p. 44 – tradução livre38) 

 

A fundamentação das decisões é uma garantia do Estado de Direito, pois, além de 

permitir que jurisdicionados compreendam os motivos de determinada decisão, consiste num 

                                                      
36 A distinção que Schauer faz entre o objetivo de correção e o da existência do precedente é, na verdade, a diferenciação entre 

a utilização da analogia e a do precedente. Para o autor, decidir com base em precedentes não é a mesma coisa que argumentar 

com analogias, uma vez que há uma obrigação no stare decisis – que inexiste no caso da analogia – de se recorrer ao precedente, 

possibilitando-se ao jurista, ao advogado, ou ao juiz escolher o melhor caso para argumentar. Diz ele: “Perhaps the most 

striking difference between precedential constraint and the classic case of reasoning by analogy is the typical lack of freedom 

that a follower of precedente perceives in the selection of the precedente. Whereas analogical reasoners are widely understood 

to have a choice among various candidate source analogs, such freedom is typically absent with respect to the genuine 

constraints of precedent” (2009, p. 90). 
37 Antonio Moreira Maués, no interessante artigo “Jogando com os precedentes: regras, analogias, princípios”, identifica na 

teoria de Schauer a noção de precedentes como generalizações enraizadas: “Com base no conceito de regras como 

generalizações enraizadas, Schauer desenvolveu sua teoria de precedentes. Segundo ele, nos sistemas de common law, em que 

os juízes decidem aplicando os princípios que justificam decisões anteriores, algumas dessas justificativas tornam-se 

recorrentes com o passar do tempo, levando ao desenvolvimento de um conjunto de prescrições gerais que aparecem como 

regras e, assim, são tratadas pelos juristas. Embora tais regras não estejam codificadas, elas são coercitivas e vinculam os 

juízes.” (2012, p. 596). 
38 Versão original: “Stare decisis, far from being a silly appendage to a decision-making system whose principal aim is to make 

the right decision now, in fact reflects something deep and enduring about a decision-making system that often serves the 

values of stability, consistency, settlement, and respect for the past just as other branches of government and other decision-

making systems remain more flexible, less stable, less predictable, and more focused on the future.”  
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importante mecanismo de controle do poder judicial, uma vez que as autoridades são obrigadas 

a considerar aquilo que já foi decidido no passado – o que permite aventar que a mesma 

fundamentação será aplicada no futuro. 

Para Schauer, na verdade, o processo de justificação de decisões cumpre uma função de 

orientação geral, isto porque o alcance da justificativa (ou das razões oferecidas para 

fundamentar a resposta) é maior e ultrapassa a própria decisão (ou resposta). Em outras 

palavras, justificar uma decisão particular implica transcender a individualidade do caso para 

indicar a razão que legitima aquela decisão em todo e qualquer caso. 

Na obra, Schauer cita o exemplo do guarda-chuva: pergunte a um sujeito por que está 

carregando um guarda-chuva e ele responderá: “A previsão do tempo é chuva no final da tarde”. 

Destarte, sempre que a previsão for chuva, o sujeito carregará seu guarda-chuva. 

Esta situação não está tão distante da fundamentação das decisões no direito, no caso da 

aplicação de precedentes em casos similares, porque as razões já indicadas pela corte devem 

ser suficientes para justificar tal aplicação. A fundamentação alcança todos os casos novos em 

razão da sua generalização. 

A generalização assegura, da mesma forma, o comprometimento do tribunal com o 

futuro, já que a decisão compromete-se com as novas situações e, portanto, serve de modelo 

para os jurisdicionados guiarem suas condutas.39 

É possível perceber que essa noção não se altera em outros teóricos da aplicação do 

precedente, em especial Ronald Dworkin e Neil MacCormick. Embora esses autores não 

compartilhem as mesmas visões acerca do papel do precedente – um parte de um modelo 

construtivista, e outro, de um modelo pós-positivista –, a ideia da segurança jurídica está 

presente em ambas as considerações. 

Novamente, a percepção, aqui, é o resultado da compreensão da aplicação do precedente 

num Estado de Direito. Segundo MacCormick, em “Retórica e Estado de Direito” (2008), a 

justificativa é imprescindível para a garantia de imparcialidade, e “num estado moderno, com 

muitos juízes e muitas cortes e uma hierarquia estruturada de recursos, as mesmas regras e 

soluções devem orientar a decisão independente do juiz do caso” (2008, p. 173). 

                                                      
39 Schauer afirma: “[W]hen a court gives a reason for its decision, it creates a commitment for that court and an expectation 

on the part of those who seek to be guided by judicial opinions (…) what a court actually says makes a large difference in legal 

practice and legal argument.” (2009, p. 179). 

Neil MacCormick também compartilha esse entendimento, expresso no artigo “Direito, interpretação e razoabilidade”: “A 

mesma universalidade está necessariamente envolvida em qualquer resposta que um juiz ou um tribunal elabore para as 

questões-problemas por nós formuladas. Uma vez decidido o que se considera, identificadas na argumentação, fica-se 

comprometido a tratar essas mesmas características como relevantes, do mesmo modo, em qualquer outro contexto decisório 

futuro. A decisão individual precisa ser universalizável e, de fato, será normalmente expressa de forma universal. Trata-se de 

uma característica inerente à lógica da fundamentação.” (2011, p. 39). 
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A fundamentação de determinada intepretação que não precise levar em conta o que já 

foi decidido nada significa em termos de garantia de imparcialidade – certamente, isso acontece 

com frequência quando novas demandas, com novos argumentos, são levadas para decisão das 

autoridades. Todavia, se um juiz ou tribunal pronunciou-se a respeito no passado, isso não pode 

ser desconsiderado nas futuras manifestações. Casos iguais não podem ser decididos 

diferentemente. 

Na teoria de MacCormick, que compreende o direito como ordenamento normativo 

institucional40, um elemento importante que justifica a aplicação de precedentes é a ideia de 

coerência – tratada no sentido de que “numerosas normas de um sistema jurídico desenvolvido 

deveriam fazer sentido quando consideradas em conjunto” (2006, p. 197). 

O direito não se limita apenas aos textos legais; para ele, com a interpretação das leis e 

o desenvolvimento das atividades dos tribunais, o direito acaba sendo tudo o que é aplicado, 

uma “expressão sólida” para direitos e deveres jurídicos de toda sorte. 

Destarte, deve haver atenção em relação à coerência de toda a produção do direito para 

que este “faça sentido”. A possibilidade de se cogitar o duplo juízo sobre o mérito, estruturado 

sobre as decisões de primeira e segunda instâncias, acarreta a formação de posicionamentos 

coerentes na interpretação dos textos legais, uma vez que, em alguns casos, a parte vencida 

recorrerá ao tribunal, que deverá pacificar o entendimento. Se fosse possível cogitar que juízes 

inferiores decidissem questões sem considerar os posicionamentos dos tribunais, certamente 

haveria um grande problema em relação à coerência das decisões.41 

Ressalta-se que esta coerência pode ser analisada por duas perspectivas principais. Por 

um lado, em consideração à justificativa interna da decisão, esta será coerente se o conjunto 

(fatos, afirmações, regras etc.) fizer sentido; por outro lado, a coerência também deve estar 

presente na relação entre a decisão e o ordenamento jurídico, que exige que um sistema de 

decisões esteja orientado segundo princípios e valores comuns, de modo que seja estabelecida 

uma ordenação e sejam observadas as decisões passadas. 

                                                      
40 Thomas da Rosa de Bustamante explica: “[A] teoria institucionalista de Neil MacCormick tem importantes pontos de contato 

tanto com Hart quanto com Dworkin. De Hart, MacCormick extrai a ‘tese de validade’, segundo a qual todos os sistemas 

jurídicos compreendem, ou pelo menos incluem, um conjunto de regras identificáveis por referência aos critérios comuns de 

reconhecimento...[d]e Dworkin, por outro lado, MacCormick incorpora a noção de coerência – tida como um dos parâmetros 

mais relevantes de sua teoria da argumentação jurídica para o fim de justificar racionalmente uma decisão (...)” (2012, p. 139). 

41 Neil MacCormick já se posicionou a esse respeito: “Um conjunto incoerente de normas pode ser tal que cada uma possa ser 

cumprida sem infringir qualquer outra, e, mesmo assim, o todo parecer não fazer sentido na constituição de uma ordem razoável 

de conduta – imagine uma casa na qual os habitantes devem deixar seus quartos tão desarrumados quanto possível às segundas, 

quartas e sextas-feiras, e então arrumá-los à máxima perfeição às terças, quintas e sábados, ficando domingo como um dia de 

descanso. É possível ter e observar tais regras da casa – mas qual o seu sentido?” (2008, pp. 223-4). 
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As considerações de MacCormick acerca da coerência são tributárias do trabalho de 

Dworkin, sobretudo a noção de integridade – isto porque a teoria deste também se preocupa 

com as decisões produzidas pelos tribunais. 

Em sua obra “O Império do Direito” (2007), Dworkin apresenta o direito como um 

fenômeno social e complexo cuja principal característica é a argumentação e cujo objetivo é 

“encontrar a melhor interpretação possível” para a tomada de decisão. 

Para além do aguilhão semântico42, Dworkin rejeita definir a ciência como uma simples 

questão de fato e procura verificar, na prática, do ponto de vista interno (do juiz), qual é sua 

melhor teoria interpretativa. O próprio autor sintetiza sua busca: 

 

Nos capítulos seguintes, estudaremos três concepções antagônicas do direito, 

três interpretações abstratas de nossa prática jurídica que deliberadamente 

elaborei sobre esse modelo como respostas a esse grupo de perguntas (...) 

Chamarei essas três concepções de ‘convencionalismo’, ‘pragmatismo 

jurídico’ e ‘direito como integridade’. Sustentarei que a primeira delas, ainda 

que a princípio pareça refletir o entendimento que tem do direito o cidadão 

comum, é a mais vulnerável; que a segunda é mais poderosa, e só pode ser 

vencida quando nossa esfera de debates se amplie para incluir também a 

filosofia política; e que a terceira é a melhor interpretação daquilo que fazem 

– e de grande parte do que dizem – advogados, professores de direito e juízes. 

(2007, p. 118) 

 

O teórico defende a concepção de direito como integridade que promove a união da vida 

moral e política dos cidadãos – em suas palavras, “a integridade é o nosso Netuno”. A 

integridade assegura uma associação por princípios compartilhados numa dada comunidade e 

sustenta que o direito deve defender a melhor interpretação da prática jurídica, segundo o ideal 

da comunidade política e destes princípios compartilhados. Nesta perspectiva, os direitos e os 

                                                      
42 Na obra “O Império do Direito” (2007), Dworkin indica que as divergências sobre o que é direito decorrem, na verdade, de 

diferentes concepções sobre qual é o verdadeiro conteúdo do direito – o que impossibilita identificá-lo somente pelo uso 

linguístico convencional, em sua identificação apenas como resultado do fato social. Desta forma, não seria suficiente 

estabelecer como único critério de validade o fato social, que em nada resolveria os problemas do direito. 

Para ele, dizer que a validade do direito está na autoridade também é insuficiente, na medida em que se exige sua justificação 

e avaliação – o que envolve, necessariamente, um argumento moral. Em suas palavras, “(...) para nós, o argumento jurídico 

ocorre em um espaço de consenso aproximado de que se o direito existe, ele provê uma justificativa para o uso do poder coletivo 

contra cidadãos ou grupos individuais. As concepções gerais de direito, como as três que mencionei [convencionalismo, 

pragmatismo jurídico e direito como integridade], começam por uma ampla tese sobre se e por que as decisões políticas do 

passado de fato fornecem tal justificativa, e essa tese oferece uma estrutura unificadora à concepção como um todo.” (2007, p. 

134). 

Na base do sistema jurídico, segundo ele, prevalece uma moral coletiva que atua de acordo com princípios dentro da 

comunidade. Os sujeitos de direitos e deveres seguem ordens porque compartilham determinados princípios comuns e não 

existe um acordo político em questão. A autoridade é a fraternidade, explica: “Uma comunidade de princípios, fiel a essa 

promessa, pode reivindicar a autoridade de uma verdadeira comunidade associativa, podendo, portanto, reivindicar a autoridade 

moral – suas decisões coletivas são questões de obrigação, não apenas de poder – em nome da fraternidade.” (2007, p. 258). 

 



 

 

32 
 

deveres políticos não se esgotam nas decisões particulares, mas dependem, num sentido mais 

amplo, do sistema de princípios que essas decisões pressupõem e endossam. 

Importa compreender, ainda, que a própria concepção de direito como integridade exige 

uma continuidade de interpretação, própria da etapa pós-interpretativa, segundo Dworkin, como 

um romance em cadeia, a fim de obter a “melhor interpretação possível” a cada momento. 

A metáfora do romance em cadeia indica o modo como a integridade opera no campo 

do direito. Admitindo-se que escritores escreverão um romance em série, cada um deve 

interpretar os capítulos anteriores para escrever o próximo, assim, a cada capítulo subsequente 

o romance deve melhorar. 

O fato de o livro ser escrito por diferentes escritores também não importa, pois o 

conjunto deve ser desenvolvido como se o fosse por apenas um escritor, numa unidade. Neste 

sentido, para Dworkin o escritor é o juiz, o qual, segundo seu modelo construtivista, trabalha 

na construção do direito por meio das decisões que toma – ou seja, o julgador não é totalmente 

livre ao decidir, ao mesmo tempo em que deve considerar decisões anteriores, uma vez que é 

membro de uma corte. 

Deste exercício constante, o que se observa é um conjunto de decisões – na verdade, um 

conjunto em rede, com cadeias conectadas, e não necessariamente linear. Normalmente, uma 

decisão d¹ fundamenta outra d²; esta, por sua vez, fundamenta d³, e assim sucessivamente. 

Questão é que nem sempre o ato de escrever um romance equivale a decidir com base 

em decisões passadas. O conjunto da obra pode ser caótico e, quanto mais longa e imbricada 

for a cadeia de decisões, mais complexa será a rede de fundamentação, dificultando o trabalho 

do juiz, uma vez que d¹ pode fundamentar d² e d³ e d² pode nada fundamentar. Em outras 

palavras, a combinação pode ser aleatória. 

Todavia, deve-se reconhecer que, independentemente do conjunto de decisões, as 

escolhas feitas pelos juízes interferem nas demais decisões. É o que o autor denomina força 

gravitacional das decisões – as decisões anteriores exercem uma força sobre as novas –, e esta 

órbita certamente deve ser considerada. Admite-se uma explicação em termos relacionais. 

 

Os juízes e os juristas não pensam que a força dos precedentes se esgota, como 

aconteceria no caso de uma lei, devido aos limites linguísticos de uma 

determinada formulação. (...) Ele insistiria em que a decisão anterior exerce 

uma força gravitacional sobre as decisões posteriores, mesmo quando se 

situam fora de sua órbita particular. (DWORKIN, 2002, p. 174) 
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A força gravitacional justifica-se em razão dos princípios utilizados para fundamentar 

as decisões, não se restringindo, no caso concreto, àquilo que foi decidido anteriormente. Neste 

sentido, destaca-se que para Dworkin o juiz também participa da comunidade de princípios, 

devendo, portanto, orientar-se nas suas decisões por tais princípios, como um conjunto 

coerente.43 

Em suma, as três ideias básicas retratadas (de generalização, de coerência e de 

integridade) sustentam a aplicação do precedente como fundamentação nas decisões, judiciais 

ou administrativas, em situação de semelhança, promovendo a segurança jurídica. 

De um lado, o valor da coerência é atendido, sendo que a autoridade deve tentar 

harmonizar o direito de forma a compreender e ordenar a decisão em atenção ao conjunto já 

existente de decisões passadas ao mesmo tempo em que a generalização assegura a sua 

aplicação no futuro; de outro, há a necessidade de se buscar, continuamente, um 

aperfeiçoamento das decisões e de se exigir da autoridade sempre a melhor decisão possível 

que assegure a produção da segurança jurídica. 

 

3.3 Segurança jurídica extrajudicial 
 

Verifica-se, até o presente momento, que a produção da segurança jurídica está mais 

diretamente relacionada com a interpretação dos textos legais do que propriamente com a 

previsão legal – norma jurídica em abstrato. É justamente porque os textos legais podem ser 

interpretados de diferentes maneiras que a discussão sobre segurança jurídica e aplicação de 

precedentes mostra-se relevante. 

Fato destacado é que a atividade interpretativa não acontece unicamente nos tribunais 

judiciais. A interpretação do direito ocorre em muitos outros lugares, fora do âmbito judicial. 

Basta pensar nas discussões contratuais entre particulares, nas atuações das câmaras de 

arbitragem ou mesmo nos tribunais administrativos44. Há uma outra dimensão da segurança 

jurídica, que não prescinde da atuação judicial, mas que reclama também por observação da 

previsibilidade de resultados. 

                                                      
43 Confira-se a explicação de Antônio Moreira Maués: “Trazendo a metáfora do romance em cadeia para o exercício da 

jurisdição, nota-se que a integridade trata o direito como um conjunto coerente de princípios, sejam eles explícitos ou implícitos, 

orientando o juiz a se perguntar sobre a adequação e justificativa de sua decisão em face desses princípios. Ao mesmo tempo 

em que deve se ajustar aos precedentes, a decisão de um caso concreto também deve oferecer a melhor justificativa para o uso 

do poder coercitivo do Estado, a fim de continuar desenvolvendo a história do direito da comunidade de modo compatível com 

os princípios que a regem.” (2012, p. 609). 
44 Basta pensar nas várias formas de controle de constitucionalidade pela Administração Pública, o veto do Chefe do Poder 

Executivo, por decisão administrativa que não aplica lei inconstitucional que ingressou na ordem jurídica e, inclusive, a recusa 

de cumprimento pela Administração Pública à lei por si reputada inconstitucional por meio de propositura de ADI. 
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Admitir um ordenamento destituído de capacidade permitir previsões para confirmar 

expectativas na sociedade é, no limite, atestar a falência do sistema do direito. No âmbito 

administrativo, é evidente a observação da segurança jurídica, como garantia dos administras 

não sofrerem abusos ou ilegalidades em razão de atos arbitrários ou aplicações legais 

equivocadas. 

Percebe-se, assim, que a ideia de segurança jurídica também não pode ser afastada da 

atuação da Administração Pública, que a todo momento atua para produzir certeza e 

estabilidade. Pode-se recorrer a alguns exemplos acerca da produção de segurança jurídica nas 

relações administrativas, lembrando da Lei de Processo Administrativo45 que determina: a 

necessidade de motivação quando não se aplicar jurisprudência administrativa ou súmula 

vinculante (artigos 50, VII, e 64-A); a vedação de interpretação retroativa de norma 

administrativa (artigo 2º, XIII); a necessidade de motivação das decisões (artigo 53); a 

decadência de cinco anos o poder de anular atos administrativos com efeitos favoráveis, salvo 

comprovada má-fé (artigo 54) e a possibilidade de convalidação de atos com defeitos que não 

provocam lesão ao interesse público (artigo 55). 

Outro exemplo, na contratação administrativa ou na parceria público-privada, o parceiro 

público deve zelar pela estabilidade nas relações com o objetivo último de cumprir o ajustado, 

podendo a Administração, por exemplo, convalidar excepcionalmente atos irregulares. Ainda 

nas contratações, importante perceber que a Administração deve zelar por um seguro processo 

para atrair investidores estrangeiros – aliás, não se pode negar que esse foi um dos principais 

motivos pela introdução das leis gerais de processo administrativo no país, no contexto da 

abertura econômica dos anos noventa. 

Segurança jurídica, com efeito, é indispensável na atuação da Administração Pública – 

o que se refere aqui como segurança jurídica extrajudicial, aquela produzida pela 

Administração, sobretudo em razão do desempenho da função judicante. 

  

                                                      
45 Uma das grandes conquistas da Lei federal apresentada foi fixar de modo geral os limites para a atuação da administração, 

sobretudo no que diz respeito a observância do devido processo legal em procedimentos de invalidação de atos administrativos. 

Nesse sentido foi possível observar, à luz da jurisprudência do STF, em perfeita harmonia com a Constituição de 1988, nos 

incisos LIV e LV do artigo 5º, o desenvolvimento e a limitação do exercício da autotutela administrativa. 
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4. PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 

Este capítulo apresenta a figura dos precedentes administrativos. Será abordada a visão 

que esta dissertação assume do precedente, bem como indicar que sua compreensão prescinde 

do exame das citações. 

 

4.1 O que são precedentes administrativos? Precedentes não judiciais 
 

Precedentes são decisões anteriores que funcionam como modelo para novas decisões 

em situações similares. São um mecanismo de tomada de decisão em geral, e não 

exclusivamente jurídico. 

Decidir recorrendo às soluções do passado é um ato usual no dia a dia, caracterizado 

como perspicácia. Geralmente, prefere-se percorrer um caminho já conhecido ao invés de 

buscar um nova solução, seja na matemática, utilizando fórmulas já conhecidas, seja numa 

situação hodierna, como repetir o trajeto para ir ao trabalho. René Descartes já apontava que 

“para que o espírito se torne perspicaz, deve exercitar-se em procurar o que já por outros foi 

encontrado, em percorrer metodicamente todas as artes ou ofícios dos homens (...).” 

(DESCARTES, 1985, p. 57). 

Certamente, é mais fácil decidir novamente quando já se conhece os argumentos para 

a resposta do problema. Contudo, no caso do direito, o precedente não é mero sinônimo de 

repetição ou de mera experiência acumulada. Aplicar o precedente como fundamento de uma 

decisão não significa, necessariamente, recorrer à mesma razão anteriormente afirmada, mas 

sinalizar a existência de uma decisão relevante para a tomada de uma nova decisão. 

O precedente é o ponto de partida para a nova decisão; ele não é um facilitador do 

raciocínio jurídico, mas um caminho para raciocinar – em certos sistemas, é um caminho 

obrigatório. Como já visto, Frederick Schauer afirma que seguir o precedente não deriva 

necessariamente da sua percepção de correção, mas sim da sua existência. Em suas palavras, 

“seguir o passado sem considerar a sua correção é fundamental para entender como a lei 

funciona46” (tradução nossa, 2009, p.44). 

O papel atribuído aos precedentes varia nos sistemas jurídicos, e questões como grau 

de eficácia horizontal e vertical dos precedentes, respeitos às decisões passadas e identificação 

de precedentes recebem diferentes tratamentos. Historicamente, é reconhecida a primazia de 

                                                      
46 Trecho original: “following the past without regard to its rigthness is pivotal to how law operates”. 
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aplicação dos precedentes ao common law, uma vez que as decisões formuladas pelos tribunais 

de Westminster eram as principais fontes do direito inglês (MELLO, 2008). Todavia, não é 

possível afastar a realidade de que a aplicação de precedentes, sobretudo como forma de 

justificação, também ocorre em sistemas tributários da tradição do civil law – como é o caso do 

direito brasileiro. 

Afirmar que o ordenamento jurídico brasileiro segue filiado à tradição do civil law e 

rigorosamente aplicar a dicotomia dos sistemas para afastar a influência dos precedentes nas 

decisões é empobrecedor frente à rica história do desenvolvimento do sistema do direito e da 

complexidade de organização do ordenamento. Sem dúvida, o sistema pátrio tornou-se híbrido, 

pois reúne, hoje, institutos e mecanismos pertencentes às duas tradições (common law e civil 

law). 

 

O ordenamento jurídico brasileiro recebeu influências tanto do civil law 

quanto do common law. Primeiramente, em virtude da colonização 

portuguesa, recepcionou o sistema romano, adotado por Portugal, e sobre ele 

firmou suas raízes. A herança lusitana trouxe a concepção da lei como a 

principal fonte do direito (...) Em sede de controle de constitucionalidade, o 

Brasil foi profundamente influenciado pelos Estados Unidos, adotando, a 

partir da Constituição de 1981, um sistema difuso de judicial review, ao qual 

foi acrescida, pela Constituição de 1934, a possibilidade de suspensão pelo 

Senado Federal da execução das leis ou de atos declarados inconstitucionais, 

justamente com o escopo de suprir a necessidade de um mecanismo que 

conferisse força obrigatória às decisões, como ocorria no modelo norte-

americano. (MELLO, 2008, p. 55) 

 

Nota-se, ao longo dos anos, a constante valorização da jurisprudência, que alcançou 

patamares mais elevados em nosso sistema jurídico após a Constituição Federal de 1998, a qual 

ampliou o controle material das leis. É possível constatar o importante papel desempenhado 

pela jurisprudência em diversos diplomas infraconstitucionais, como o Código de Processo 

Civil em seus parágrafo único do artigo 120; parágrafo único do artigo 481; artigo 557 e §1°-

A, entre outros dispositivos. 

Esses institutos de valorização de jurisprudência visam viabilizar maior celeridade nos 

julgamentos, porque dispensam o órgão julgador de mencionar outros julgados no mesmo 

sentido, e, ainda, criam condições de maior isonomia no tratamento dos cidadãos em face do 

grau de previsibilidade de que questões similares receberão, a seu tempo, o mesmo julgamento. 

Deste modo, estes institutos não podem ser confundidos com a figura do precedente 

para evitar o risco do ecletismo, porém, mesmo a noção de decidir com base em precedentes, 
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isto é, em decisões anteriores, também está recepcionada no ordenamento brasileiro, sendo, por 

vezes, aplicada como fundamento das decisões. 

Tanto no cumprimento da função administrativa, em que a decisão ocorre de ofício e 

reflete a proteção e a promoção do interesse público, como na função jurisdicional, 

caracterizada pela exclusividade do exercício do juiz para declarar o direito e realizá-lo 

concretamente em razão da provocação, o cidadão possui assegurado o direito à igualdade da 

aplicação do direito, como previsto no artigo 5º, caput, da Constituição Federal47. 

É por isso que as decisões administrativas devem guardar um mínimo de coerência, 

não se admitindo que uma decisão seja diversa em relação a outros casos similares. Para o 

direito administrativo, que aplica a lei de ofício, uma decisão isolada e discrepante da orientação 

pode significar desvio de poder ou finalidade. A igualdade deve estar presente nas decisões, e 

não apenas no tratamento igualitário dos litigantes no processo. 

Se o objetivo da autoridade é definir o sentido e o alcance de certo comando existente 

no ordenamento jurídico para decidir, e se determinada decisão é fundamentada com base em 

precedentes, esses precedentes em toda e qualquer situação devem ser aplicados – tratar 

igualmente os casos iguais (MARINONI, 2010, p. 175). Em contrário, se as definições 

atribuídas pelas autoridades a um mesmo texto legal são variáveis, torna-se impossível 

reconhecer determinada decisão como um padrão a ser considerado. 

Destarte, são os mesmos motivos que justificam o precedente judicial ou 

administrativo. A Administração Pública deve aplicar o direito da mesma maneira em situações 

similares já decididas anteriormente – sendo um caminho para justificar, e não um facilitador 

do raciocínio. Aplicar precedentes não significa reduzir a motivação; o precedente 

administrativo é uma decisão seguida por outras em razão de uma situação individual - 

definição em termos relacionais -, trata-se de uma definição estabelecida pela prática decisória 

administrativa reiterada e que exige justificação. 

Deve-se destacar que a distinção entre o precedente administrativo e o judicial 

trabalhada nesta dissertação não decorre da própria noção de precedente, mas da maneira como 

ele é utilizado. O precedente administrativo cumpre uma função administrativa (e não 

jurisdicional), de forma que, por exclusão, é possível afirmar que o precedente administrativo 

                                                      
47 Neste sentido, a pontuação de Luiz Guilherme Marinoni: “Como é óbvio, tanto o Estado quanto os particulares estão 

submetidos aos princípio da igualdade. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário sofrem a mesma incidência do princípio. Não 

obstante, se o administrador tem a sua atividade estritamente regulada pela igualdade e se o legislador certamente não pode 

editar leis que procedam a desequiparações infundadas, o Judiciário, no sistema brasileiro, submete-se à igualdade apenas no 

que diz respeito ao tratamento igualitário das partes no interior do processo.” (2010, p. 142). 
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é a decisão não judicial que em determinadas circunstâncias é seguida por outras decisões sobre 

situações similares. 

Independente de considerar a inexistência de coisa julgada administrativa, haja vista 

que somente no exercício da função jurisdicional é possível estabilizar a relação jurídica, fato 

é que existe uma vinculação da decisão administrativa aos seus motivos fáticos. Há também 

uma estabilidade decisória da Administração em jogo, que exige que a autoridade não seja 

errática e arbitrária nas suas decisões. 

Quando a autoridade analisa as alegações deduzidas no processo administrativo com 

as provas e aplica determinado texto legal, vincula-se aos fatos declarados em sua decisão como 

fundamentos da mesma. Assim, desde logo, percebe-se que a autoridade está vinculada a decidir 

da mesma maneira os casos faticamente semelhantes48, sobretudo quando a decisão está afeto 

a uma finalidade que atende ao interesse público – o que demanda respeito aos princípios da 

Administração Pública, dentre eles o da segurança jurídica. 

Cabe, ainda, reiterar que não se intenta discutir a eficácia vinculante dos precedentes49 

e nem mesmo justificá-los como fonte do direito brasileiro, temas que fogem ao alcance dos 

propósitos deste trabalho. 

 

4.2 A resposta da doutrina: dos conceitos jurídicos indeterminados à 

autovinculação da Administração Pública  
 

Algumas considerações acerca da doutrina sobre os precedentes administrativos devem 

ser pontuadas. Em primeiro lugar, destaca-se a ausência deste tema entre doutrinadores 

brasileiros, inclusive entre administrativistas50. Em verdade, como já destacado, o assunto do 

precedente encontra grande destaque na discussão da atuação judicial e em relação aos novos 

institutos de valorização da jurisprudência e debates do projeto de lei do novo Código de 

Processo Civil. 

                                                      
48 Isso se aproxima com a própria atividade judicial tendo em vista que é o mesmo processo lógico-jurídico: “Ao se analisar a 

anatomia da prolação do ato decisório terminativo de um processo administrativo, inevitavelmente, constata-se a natural 

similitude com o processo lógico de prolação de uma sentença judicial. Vê-se que, materialmente, ao se analisar somente o 

raciocínio lógico da subsunção do fato à norma sem considerar as naturais distinções de regime jurídico entre a sentença judicial 

e a decisão administrativa, as duas atividades, em sua essência, assemelham-se como processos lógico-jurídicos análogos” 

(SOUZA;LUNA, 2013,p.398) 
49 Como já destacado nas considerações iniciais, o precedente administrativo encontra seus fundamentos nos princípios do 

processo administrativo, todavia, para além de querer justificar sua eficácia vinculante, é importante entender a aplicação desses 

precedentes como justificativas nas decisões. 
50 Diferente é o caso da Espanha, por exemplo, cuja principal referência é a jurista Silvia Díez Sastre que tratou profundamente 

sobre os precedentes administrativos, no qual define como: “(...) ato anterior com relevância que pode projetar efeitos jurídicos 

ao futuro, condicionando o comportamento de distintos sujeitos – os cidadãos, os Tribunais ou a Administração em casos 

similares” (2008, p. 70). 
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Em segundo lugar, frisa-se que o tema dos precedentes está relacionado ao assunto da 

interpretação e da aplicação de conceitos jurídicos indeterminados e de cláusulas gerais, que 

supostamente, possuem um alto grau de abertura e vagueza semântica51, dependendo da 

construção do intérprete para apresentar a solução adequada ao caso concreto. São normas 

inacabadas, que dependem da aplicação do intérprete para conseguir uma completa 

significação. 

A doutrina relaciona o debate de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados 

à discussão da técnica legislativa e a uma suposta integração pela ação dos juízes, os quais se 

valem de textos legais vagos para chegar a uma solução jurídica adequada ao caso concreto – 

certamente, o ponto alcança também a discussão da impossibilidade de o texto legal prever 

todas as situações possíveis. 

Novamente, volta-se à questão do precedente, e o suposto aumento do poder judicial 

implica também verificar o acréscimo de critérios de controle das decisões produzidas. É dizer, 

“[a] ampliação da latitude do poder judicial com base nas cláusula gerais não apenas exige um 

sistema de precedentes, como ainda reclama um aprofundamento de critérios capazes de 

garantir o controle das decisões judiciais” (MARINONI, 2010, p. 155). 

A doutrina do direito administrativo brasileiro reconhece que conceitos vagos também 

são estabelecidos e precisam ser preenchidos pela Administração, pelo que deve ser mais 

intensa a motivação quanto maior a imprecisão do conceito. Assim, se não houver invalidação 

pelo Judiciário, a definição de uma cláusula geral pela Administração vincula o próprio Poder 

Público em casos futuros como precedente administrativo (PIRES, 2009, p. 126). 

Inclusive, considerando o exercício da competência discricionária, entende-se que está 

submetido a aplicação de precedentes – “vetores restritivos às competências” (PIRES, 2013) -, 

caso sejam demandas semelhantes. O que se observa tanto na definição da cláusula geral pela 

Administração como na restrição da competência discricionária, é que o reconhecimento dos 

                                                      
51 Não se pretende discutir as diferenças entre cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, como referência segue 

trecho de Paulo Renato Gonzalez Nardeli que explica essa distinção: “Primeiramente, as cláusulas gerais (Generalklauseln) 

são normas orientadoras sob forma de diretrizes, dirigidas precipuamente ao juiz, vinculando-o, com certa de margem de 

liberdade, uma vez que são formulações de caráter significativamente genérico e abstrato, cujo conteúdo deve ser preenchida 

pelo próprio julgador no processo de hermenêutica; autorizado que está, para assim agir, em decorrência da  formulação legal 

da própria cláusula geral. Distinguem-se dos conceitos legais indeterminados, no que se refere à finalidade e à eficácia, pois os 

conceitos jurídicos indeterminados, uma vez diagnosticados pelo juiz no caso concreto, já têm sua solução preestabelecida na 

lei, cabendo ao julgador, tão somente, aplicar referida solução. Por outro lado, as cláusulas gerais, ao contrário do que se disse 

com relação aos conceitos jurídicos indeterminados, se diagnosticadas pelo juiz, permitem-lhe preencher os claros com os 

valores designados para aquele caso, para que se lhe dê a solução que ao juiz parecer mais correta, ou seja, concretizando os 

princípios gerais de direito e dando aos conceitos legais indeterminados uma determinalidade pela função que têm de exercer 

naquele caso concreto.” Disponível em<http://www.webartigos.com/artigos/clausulas-gerais-e-conceitos-juridicos-

indeterminados-analise-comparativa-breve/5580/>. Último acesso em: 03/08/2013. 

http://www.webartigos.com/artigos/clausulas-gerais-e-conceitos-juridicos-indeterminados-analise-comparativa-breve/5580/%3e
http://www.webartigos.com/artigos/clausulas-gerais-e-conceitos-juridicos-indeterminados-analise-comparativa-breve/5580/%3e
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precedentes se aproxima com o dever da autoridade motivar as decisões, sobretudo quando se 

tratar de casos já anteriormente decididos as autoridades devem recorrer aos precedentes. 

Por fim, o tema dos precedentes relaciona-se com o da autovinculação administrativa, 

segundo o qual a autoridade administrativa está vinculada às decisões passadas. 

Neste sentido, a discussão sobre a aplicação de precedente aproxima-se da teoria dos 

atos próprios quando aquele é utilizado como forma de impedir toda e qualquer atuação 

contrária à conduta administrativa anterior e vinculante, cujo pressuposto é sempre a 

legalidade52. A teoria dos atos próprios (venire contra factum proprium) guarda, portanto, 

alguma semelhança com a aplicação dos precedente no direito administrativo, embora com 

nítidas diferenças, vez que o precedente opera em diferentes relações jurídicas. O administrado 

que invoca o precedente não é o mesmo em relação ao qual o precedente foi produzido. 

Para alguns autores53, as diferenças entre a teoria dos atos próprios e os precedentes 

administrativos são mínimas, pois ambos compartilham os mesmos fundamentos 

principiológicos (princípio da igualdade, da boa-fé, da segurança jurídica, da confiança 

legítima, entre outros) e efeitos. Em razão desta posição, é preferível utilizar a expressão “teoria 

das autolimitações administrativas”, que engloba as duas vertentes em comento. 

Este estudo não tem o objetivo de se posicionar sobre o tema, mas apenas destacar que 

a utilização do precedente administrativo vem consolidando-se para além das hipóteses de uma 

suposta autolimitação administrativa. O espectro é muito mais amplo, pois o precedente é 

decisão passada que pode ser aplicada como justificativa para a decisão em situações de 

semelhança e, neste caso, a autolimitação seria apenas um dos efeitos possíveis. 

A teoria dos atos próprios impede toda e qualquer atuação contrária à conduta 

administrativa anterior e vinculante quando se verifica uma identidade subjetiva e uma objetiva, 

isto é, quando o ato anterior e o ato posterior emanam da mesma Administração Pública e são 

produzidos no âmbito da mesma relação jurídica, porém se mostram incompatíveis em uma 

relação contraditória. Deste modo, a presente teoria funciona como um desdobramento do 

princípio da legalidade do ato anterior vinculante e condiciona todo e qualquer ato futuro 

idêntico em relação ao praticado no passado54. 

                                                      
52Destaque para o seguinte posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “A teoria dos atos próprios impede que a 

Administração Pública retorne sobre os próprios passos, prejudicando terceiros que confiaram na regularidade de seu 

procedimento.” (REsp n. 141.879/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 22/06/1998, p. 90). 
53 Destaque para o artigo “Teoria das autolimitações administrativas: atos próprios, confiança legítima e contradição entre 

órgãos administrativos”. (ARAGÃO, 2006). 
54 Exemplo paradigmático é o acórdão do STJ que limitou o poder de anulação de contratos de promessas de compra e venda 

de lotes de imóvel municipal celebrados por determinado município. A pretensão de anulação estava fundada na 

impossibilidade de regularização dos lotes, e a decisão judicial concluiu pela necessidade de manutenção dos contratos e 
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Verifica-se, em suma, que inexiste tratamento específico pela doutrina brasileira sobre 

a aplicação e a produção de precedentes na esfera administrativa. 

 

4.3 Precedentes por meio das citações 
 

Após essas considerações, a ideia de precedente, seja administrativo ou judicial, que se 

adota neste de trabalho é aquele oriundo das citações (definição em termos relacionais). É dizer, 

a definição de precedente prescinde da observação prática das decisões dos tribunais, quando 

se verifica a força gravitacional de uma decisão em razão da citação por outra decisão posterior. 

Se assim não fosse, seria muito difícil identificar qual seria o precedente uma vez que qualquer 

decisão pode ser parâmetro para uma nova tomada de decisão. 

Estudar os casos por meio das citações depende necessariamente da organização das 

decisões – uma busca por “linhas ou paradigmas jurisprudenciais”, pois, no limite, o que se 

estudará não são meras decisões isoladas, mas uma maneira de sistematização dos casos 

construídos por meio da atuação do tribunal. São as relações estabelecidas entre decisões que 

estão em jogo. Diante dessa constatação, nesta dissertação buscar-se-á reconstruir o modo como 

as decisões do tribunal do Cade relacionam-se em alguns temas do antitruste. 

Como já visto, sabendo-se que o reconhecimento de um precedente explicita a relação 

com o passado, será possível verificar se as autoridades do Cade preocupam-se em dialogar 

com as decisões anteriores e se buscam a sistematização dos casos nesses temas. 

Destaca-se que a busca por “linhas ou paradigmas jurisprudenciais” não é uma tarefa 

muito fácil, sobretudo porque no ordenamento jurídico brasileiro não existem critérios para a 

citação de julgados. Assim, uma mesma decisão pode ser citada diversas vezes por muitas 

outras decisões subsequentes e com diversos termos. 

Exemplificativamente, na pesquisa “Fundamentação e previsibilidade no Supremo 

Tribunal Federal: um estudo empírico de recursos extraordinários”, conduzida no âmbito do 

Núcleo de Justiça e Constituição da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas 

– Direito GV55 (2013), que teve como objetivo analisar a atuação do STF enquanto corte 

                                                      
regularização dos lotes, pois a anulação geraria prejuízos aos adquirentes, que confiaram na regularidade do procedimento. 

REsp n. 141.879/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 22/06/1998, p.90. 
55 O objeto deste estudo consistiu no exame do processo de tomada de decisão do STF nos recursos extraordinários julgados 

em plenário, entre 05 de setembro de 2007 a 1º de setembro de 2009, período no qual a composição do tribunal permaneceu 

estável. Foram mapeados e sistematizados 53 acórdãos selecionados que permitiram testar a hipótese – que foi confirmada – 

de que as características do modo de argumentação e de deliberação do STF oferecem pouca previsibilidade para decisões 

futuras. 

Na análise qualitativa da pesquisa, buscou-se destrinchar os argumentos apresentados nos acórdãos que utilizavam decisões 

anteriores para fundamentar seus votos. Foram observados (i) quais os termos usados pelos ministros para se referirem a 
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recursal, verificou-se que não há uniformidade no uso dos termos para se referir aos julgados 

anteriores, nem mesmo quando predicam como precedente ou leading case o julgado citado. 

Neste sentido, constatou-se que os ministros não utilizam com frequência o termo precedente, 

mas, quando o fazem, demonstram pouco rigor. 

Assim, é possível colocar em questão a metáfora apresentada do romance em cadeia de 

Dworkin56, uma vez que a busca de citações ocorre numa rede bastante imbricada – e não numa 

linha contínua de interpretação. Neste sentido são feitas as considerações de Adriana Vojvodic, 

em tese de doutorado que investigou a citações em alguns casos do STF: 

 

Ligeiramente diferente da ideia de linhas, o que de fato se encontra na 

jurisprudência ao se realizar a organização das citações de precedentes, é um 

aglomerado de decisões relativas a um mesmo problema jurídico, ou a um 

mesmo princípio, que se conectam de maneira não linear, mas em forma de 

rede. Essa rede é formada por inúmeras decisões, importantes ou não, e se 

torna mais densa ao longo do tempo, conforme mais decisões são tomadas 

sobre o mesmo assunto. (2012, p. 120) 

 

A formação de rede não necessariamente representa um prejuízo para a produção de 

segurança jurídica baseada na aplicação de precedentes. Isso porque a rede pode identificar 

padrões de citação e trazer contribuições para uma melhor compreensão da atuação do Tribunal 

Administrativo do Cade bem como revelar o papel do precedente nas decisões do tribunal. 

Entender como e com que frequência os precedentes são aplicados permite vislumbrar 

como os conselheiros utilizam-se deste instituto para justificar suas decisões. 

Na sequência, verificar-se-á como estudar a aplicação de precedentes do Cade. 

 

  

                                                      
decisões anteriores; (ii) qual a função substantiva do uso das decisões judiciais: confirmar o seu entendimento, afastar um 

julgado que não se aplica ao caso em análise ou superar o entendimento do julgado mencionado; e (iii) qual a finalidade de 

menção à decisão judicial: mostrar coerência com a corte, coerência individual ou coerência com decisões de outro tribunal. 
56 O próprio Dworkin já colocou em questão ao estabelecer isso como uma tarefa do juiz Hércules, a fim de determinar o peso 

que uma decisão anterior exerce sobre a nova decisão. Esse exercício deverá ser realizado pelo juiz ao reconstruir o princípio 

com base no qual o caso anterior foi decidido, devendo conciliá-lo com o conjunto de textos legais, o que pode considerado 

uma tarefa sobre-humana. Tal ponto já foi objeto de crítica de MacCormick (2008). 
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5. MAPAS DE CITAÇÃO 
 

O propósito deste capítulo é indicar a trajetória da pesquisa sobre os usos dos 

precedentes administrativos pelo Tribunal Administrativo do Cade em alguns casos de 

restrições verticais, notadamente nos julgados venda casada e bonificações, descontos 

condicionados e políticas promocionais. 

Esclarecer-se-á como foi definido o encaminhamento do estudo, sobretudo a partir de 

determinadas leituras de trabalhos envolvendo pesquisas sobre a aplicação de precedentes. O 

objetivo primeiro foi compreender como é possível verificar se há preocupação do tribunal em 

estabelecer um processo decisório coerente e consolidado no tempo a partir da utilização dos 

seus próprios precedentes57. 

A estratégia adotada pela pesquisa é o mapeamento das citações das decisões – por meio 

dos chamados mapas de citação. Com efeito, com o mapa de citações, o pesquisador poderá 

identificar as decisões mais relevantes pelo mapa. É dizer, somente com a compreensão da 

organização do tribunal e do mapa das citações, pode-se verificar se existe um modo 

sistematizado de citação e de utilização dos precedentes, sempre definidos caso a caso58. 

O que interessa é verificar como a corte trabalha, com a consolidação ou não de uma 

racionalidade própria. O tribunal recorre com frequência a citação de decisões para fundamentar 

seus posicionamentos? Há algum padrão decisório? Quais são esses padrões e como estão 

relacionados? Existem decisões isoladas? Os mapas de citação bem elaborados podem auxiliam 

o pesquisador a responder todos esses questionamentos. 

Por fim, serão indicadas algumas anotações sobre a construção gráfica dos mapas de 

citação por meio do programa Ucinet.  

 

                                                      
57 Deve-se pontuar que o estudo dos precedentes não pode se restringir apenas à compreensão semântica dos diferentes usos 

do termo “precedente”, empregado no interior de votos, pareceres ou acórdãos – estratégia pretendida que foi reconsiderada 

tendo-se em vista os objetivos desta pesquisa. A possibilidade de pesquisar o significado do termo é viável para a determinação 

do conceito de precedente segundo o entendimento predicado pela corte. A compreensão semântica é simplesmente o 

entendimento do significado das palavras, o que para o nominalismo seria equivalente a perguntar: “o que o termo X supõe 

por?”. Neste sentido, ao se observar o discurso jurídico de um determinado tribunal, a pergunta pode ser colocada da seguinte 

maneira: “O que esse tribunal supõe pelo termo X?” Essa pergunta indica que o tribunal predica algo chamado de X, e o interesse 

é justamente compreender essa relação dos termos pela corte empregados. Para um exemplo deste estudo, cite-se o artigo “O 

uso da linguagem no discurso do direito: um estudo acerca da predicação dos termos que se supõe por julgados anteriores pelo 

Supremo Tribunal Federal” (BARROS, BASTOS, 2013). Tal abordagem é relevante para constatar e discutir a possibilidade 

de racionalidades institucionais autônomas como, por exemplo, quando o tribunal estabelece o próprio conceito e o padrão de 

aplicação do precedente. Todavia, tal estratégia não contribui para esclarecer como ocorre a observação dos precedentes, isto 

é, a dinâmica das operações da corte em relação às suas decisões passadas. 
58 Esta é uma preocupação que se coloca no horizonte do pesquisador, mesmo que na prática a citação de decisões ocorra de 

modo aleatório e, eventualmente, a contento (uso não estratégico do precedente). 
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5.1 Como estudar a aplicação de precedentes? Mapas de citação 
 

A preocupação de verificar como um tribunal, qualquer que seja sua competência, 

pertencente ou não ao Judiciário, utiliza seus precedentes exige do pesquisador a tarefa de 

identificar e organizar essas informações que orientam a prática decisória59. 

Esse é o grande traço comum de qualquer pesquisa que envolva estudo de 

jurisprudência, sobretudo pelo fato de que no contexto brasileiro não existe um esforço de 

sistematização de precedentes e nem a obrigatoriedade das cortes de fundamentar suas decisões 

a partir dos precedentes.  

Assim, é inevitável constatar a necessidade de organizar e mapear o conjunto de 

precedentes para compreender como, por exemplo, a corte define o conceito de precedente e 

qual é o valor atribuído para a fundamentação que os utiliza. Compartilha-se o entendimento 

de Adriana Vojvodic de que “(...) o mapeamento das citações de precedentes encontradas no 

conteúdo das decisões permite um primeiro entendimento sobre o papel dos precedentes neste 

conjunto de decisões do tribunal.” (2012, p. 118). 

Determinou-se, aqui, que seria interessante elaborar alguns mapas de citação para 

análise, sobretudo porque o tema de precedentes administrativos é pouco explorado nos estudos 

jurídicos. Para tanto, escolheu-se estudar os comportamentos do Tribunal Administrativo do 

Cade. 

Como já visto, a justificativa para esse recorte decorre da relevância da atuação dessa 

corte nos últimos anos, transformando o sistema brasileiro do antitruste, bem como da 

importância das definições de situação de fato que justificam a importância do precedente no 

Cade – como será indicado no capítulo 6. 

Deve ser destacado que o Cade possui um sistema de consulta de jurisprudência, apesar 

de limitado no tempo - já que nem todas as decisões constam no banco de dados no site, computa 

somente a partir das atas de julgamento de 1996 -, que foi utilizado para construir as amostras 

desta pesquisa. 

Considerando-se a atuação do Cade e o interesse de estudo, a primeira tentativa da 

pesquisa delimitou a busca para selecionar decisões nas quais o termo “precedente” era 

expresso, independentemente de recorte temático ou tipos de processos. 

                                                      
59 Num sentido próximo: “[i]sso porque a pesquisa de jurisprudência é uma tarefa complexa que exige uma reflexão crítica 

sobre o material selecionado. Uma pesquisa de jurisprudência não é somente a coleta de decisões judiciais e sua eventual 

menção em um texto científico, mas trata-se de um exercício que seja capaz de sistematizar o conjunto de decisões selecionadas 

e, eventualmente, analisar determinadas linhas argumentativas adotadas nos julgados.” (PALMA, FEFERBAUM, PINHEIRO, 

2012, p. 299). 
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Pretendia-se, para além de constatar a existência explícita do precedente administrativo, 

justamente revelar o significado segundo a corte daquele termo predicado como precedente. 

Como apontado nos capítulos 3 e 4, o conceito de precedente nunca foi um consenso entre os 

teóricos e, na prática, é aplicado aleatoriamente pelos tribunais, portanto, sendo inevitável 

precisar o termo antes de realizar qualquer outro estudo sobre precedente60.  

Acreditava-se que essa busca seria suficiente para constatar os possíveis usos e 

comportamentos da corte ao aplicar os precedentes. Todavia, descobriu-se, a partir de críticas 

do projeto e leituras de outros trabalhos, que era preciso verificar como, em relação às decisões 

passadas, o precedente foi observado. Tal propósito exige um estudo também da dinâmica e das 

relações das decisões citadas, fazendo-se um recorte temático. 

A alteração foi necessária para precisar o objeto de pesquisa. Além de perquirir o 

significado estabelecido pelo termo precedente pelo Cade, propôs-se o estabelecimento de duas 

amostras com recortes temáticos diferentes sobre condutas para verificar como funciona, em 

cada questão, essa dinâmica de observação dos precedentes citados e como se valoriza isso 

enquanto meio discursivo para justificar a decisão. 

Isso permitirá identificar uma linha de precedentes de determinados casos, buscando 

encontrar por meio das leituras dos argumentos e julgados citados o desenvolvimento de um 

raciocínio jurisprudencial próprio da corte. 

Observa-se que o precedente apresenta-se para o tribunal como um discurso de 

justificação; com efeito, apenas selecionando uma temática propriamente será possível 

constatar como a corte trabalhou-o ao longo do tempo. 

Interessante notar que a atuação da corte não ocorre de forma linear – para além da 

noção do romance em cadeia de Dworkin. O que se encontra na jurisprudência, quando da 

organização de citações de precedentes, é um aglomerado de decisões relativas – como uma 

rede, e não como uma linha de precedentes61. 

A figura abaixo indica esse mapa de citação; no caso, das citações referentes aos casos 

de aborto aplicados pela Suprema Corte dos Estados Unidos. É possível verificar que o 

resultado é uma combinação interligada de diversas decisões, algumas citadas diversas vezes 

                                                      
60Trata-se de rigor necessário para todo e qualquer estudo, afinal, o pesquisador deve precisar os termos de sua investigação. 
61 Outras pesquisas (VOJVODIC, 2012; FOWLER, JEON, 2008) já apontaram nessa direção. Alguns estudos jurisprudenciais 

estão começando a desenvolver a organização por redes para compreender como as decisões de um tribunal estão se 

relacionando entre si. Destaca-se o pioneirismo das pesquisas desenvolvidas por James Fowler e Sangick Jeon (2008) que 

criaram uma rede de mapa de citações da Suprema Corte dos Estados Unidos, disponível em< 

http://jhfowler.ucsd.edu/judicial.>  

http://jhfowler.ucsd.edu/
http://jhfowler.ucsd.edu/judicial
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(ponto maior no mapa), outras, poucas, que formam uma grande massa revelando a intensidade 

por reincidência de citação de precedentes. 

 

Figura 5. Exemplo da rede de precedentes de decisões sobre o aborto citados pela 

Suprema Corte dos Estados Unidos da América 

 

 
Fonte: <http://jhfowler.ucsd.edu/network_analysis_and_the_law.pdf>. Último acesso 

em: 02/12/2012. 

 

Como mencionado, a estratégia adotada é a análise de mapas de citação. Deve-se 

pontuar que os de mapas de citação são uma representação gráfica da análise de dados da rede 

(social network data). Essas pesquisas possuem o interesse de investigar a conexão entre os 

elementos, possibilitando verificar a posição de uns em relação aos outros. 

Com a sistematização de dados, é possível analisar a rede como um todo, bem como 

verificar a densidade dos elementos e as conexões – de modo geral, uma rede com alta 

densidade representa um número maior de conexão entre os elementos; em contrapartida, uma 

rede menos densa significa um número menor de conexões – e sua reciprocidade. 

Em “Introduction to social network methods” (2005), Robert Hanneman e Mark Riddle 

explicitam o propósito das análises de rede, diferenciadas das pesquisas tradicionais baseadas 

em dados estatísticos: 

 

Análise de redes sociais é mais um ramo da sociologia ‘matemática’ do que 

da análise estatística ou quantitativa, embora os analistas de redes sociais 

http://jhfowler.ucsd.edu/network_analysis_and_the_law.pdf
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certamente pratiquem ambas as abordagens. A distinção entre as duas não é 

clara. Abordagens matemáticas para análise de rede tendem a tratar os dados 

de maneira ‘determinística’. Ou seja, eles consideram que as medições e as 

conexões entre os elementos refletem com precisão ‘real’, ‘final’ ou 

‘equilibrada’ do status da rede. Tipos matemáticos também tendem a assumir 

que as observações não são uma amostra, mas, sim, que são, geralmente, 

consideradas como o conjunto da população. Analistas estatísticos tendem a 

considerar os resultados como realizações estocásticas ou probabilísticas em 

relação a uma tendência constatada ou distribuição de probabilidade dos 

elementos. Analistas estatísticos também tendem a pensar de um determinado 

conjunto de dados de rede como uma ‘amostra’ de uma classe maior ou 

população dessas redes ou de elementos de rede – e têm uma preocupação de 

saber com os resultados do estudo seriam confirmados em estudos, com 

amostras semelhantes.(tradução livre62) 

 

Vale destacar que nas medições dos estudos de mapas de citação (ou redes sociais em 

geral), as informações que são coletadas podem ser medidas e organizadas por diferentes 

escalas, implicando diferentes algoritmos que servem para descrever os padrões e testar as 

inferências estabelecidas sobre os elementos pesquisados. 

No caso em tela, aplicar-se-á uma medida binária (cita/não cita) para verificar as 

relações entre as decisões, por isso, não será possível medir qualitativamente o tipo de relação 

de precedentes existente nos casos – o que exigirá um complemento com a análise. 

Na sequência, verificar-se-á como os mapas de citação são construídos. 

 

5.2 Construindo os mapas de citação 
 

A seleção dos casos aconteceu por meio da consulta das atas de julgamento a partir de 

1996 do Cade e, após uma revisão63, chegou-se as duas amostras desta pesquisa, com um total 

de 61 casos analisados – considerando o baixo número de casos obtidos, verificou-se que era 

desnecessário realizar um recorte por tempo. 

                                                      
62 Trecho original: “Social network analysis is more a branch of ‘mathematical’ sociology than of ‘statistical or quantitative 

analysis’, though social network analysts most certainly practice both approaches. The distinction between the two approaches 

is not clear-cut. Mathematical approaches to network analysis tend to treat the data as ‘deterministic’. That is, they tend to 

regard the measured relationships and relationship strengths as accurately reflecting the ‘real’ or ‘final’ or ‘equilibrium’ 

status of the network. Mathematical types also tend to assume that the observations are not a ‘sample’ of some larger 

population of possible observations; rather, the observations are usually regarded as the population of interest. Statistical 

analysts tend to regard the particular scores on relationship strengths as stochastic or probabilistic realizations of an 

underlying true tendency or probability distribution of relationship strengths. Statistical analysts also tend to think of a 

particular set of network data as a ‘sample’ of a larger class or population of such networks or network elements – and have 

a concern for the results of the current study would be reproduced in the ‘next’ study of similar samples.”  
63 Agradeço o professor Caio Mario da Silva Perreira Neto por disponibilizar uma lista atualizada dos casos de venda casada, 

que serviu de parâmetro para a revisão da amostra. 
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Após a seleção dos casos64, iniciou-se as leituras de todos os votos para organizar a lista 

das decisões citadas pelos Conselheiros65 – Anexos II e V – computando-se um total de 128 

decisões citadas. 

A lista obtida foi aplicada no programa Ucinet, a partir da elaboração de uma matriz 

binária 0/1 (não cita/cita), para a produção dos diagramas apresentados no capítulo 7. Na 

sequência será apresentada algumas referências da social network analysis  para possibilitar a 

compreensão do estudo de mapa de citações. 

 

5.3 Interpretando os mapas de citação  
 

Os mapas de citação partem de duas premissas: (i) admite-se qualquer elemento (decisão) 

como algo que consegue se comunicar/relacionar com outro elemento e (ii) existe uma 

comunicação/relação entre esses elementos – os elementos isolados, aqueles que não se 

comunicam/relacionam são irrelevantes para esse tipo de análise. 

O principal objetivo do mapa de citação é identificar padrões a partir da construção de 

redes relacionais, isto é, a partir da sistematização da relação estabelecida entre os elementos 

selecionados. 

Admite-se como exemplo o seguinte caso abaixo ilustrado para explicar alguns 

parâmetros. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
64 A seleção dos casos que foram incluídos na lista final da pesquisa aconteceu em 14/11/2013. 
65 A única exceção ocorreu com a averiguação preliminar nº 08000.015354/1994-14, isto porque os votos não estavam 

disponível no site. 
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Figura 6. Diagrama exemplificativo 

 

Estão representados no diagrama acima cinco elementos (A, B, C, D e E). Todos estão 

relacionados de uma determinada maneira. É possível perceber que as relações estão indicadas 

e direcionadas por meio das flechas. Assim, por exemplo, A se refere exclusivamente E e B. 

Em contrapartida, A está reciprocamente relacionado C e não está relacionado com D da mesma 

forma que E e B não se referem a A. 

O que isso significa em termos relacionais? Isso significa que o grau de centralidade dos 

elementos é variável, ou seja, a quantidade de relações estabelecidas por elemento varia. Veja, 

por exemplo, que é o elemento A o maior no mapa já que possui o grau de centralidade 3, B 

possui grau 2 e C, E e D possuem o grau 1. Vale dizer, ambos estão apenas relacionados com 

um outro elemento. 

Outro conceito que pode ser destacado também é a noção de densidade, que é uma fração 

do número de relações atuais dividida pelo número de relações possíveis na rede – como o 

número de relações atuais nunca pode ser inferior a zero e nunca pode ultrapassar o número de 

relações possíveis, os resultados de densidade variam de 0 a 1. No caso em apreço, o número 

de densidade é 0,3 (ou 30%), isto porque verifica-se apenas 6 relações atuais de um total de 20 

possíveis.  

Esses tipos de análises em grande escala são importantes para se verificar as dispersões e 

padrões. Para o propósito desta pesquisa, essa ferramenta de análise servirá para identificar os 

precedentes a partir do grau de centralidade desempenhado pelas decisões, bem como será 

possível identificar as dispersões das decisões. 
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Por fim, deve ser destacado que os mapas de citação prescindem da análise qualitativa 

uma vez que, como visto, apenas é identificado as relações entre os elementos. No exemplo, 

pela análise no diagrama, nada poderia ser inferido acerca do motivo do grau de centralidade 

do elemento A, além do fato que é 3. 

Na sequência, será abordado propriamente a questão da aplicação do precedente no Cade. 
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6. PRECEDENTE ADMINISTRATIVO NO TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO DO CADE 
 

Este capítulo discute a ideia da aplicação de precedentes no âmbito da atuação do 

Tribunal Administrativo do Cade. Serão explorados alguns temas que justificam esta aplicação 

pelas autoridade do Cade, bem como elucidado de que maneira o precedente é usado como 

meio de argumentação nas decisões no direito antitruste. 

 

6.1 Visão geral 
 

O direito concorrencial pode ser compreendido como um conjunto de diplomas legais 

que disciplinam a forma de intervenção ex ante e ex post do Estado na liberdade dos agentes 

econômicos com o objetivo de regular riscos do abuso do exercício do poder de mercado. 

Neste sentido, Luis Fernando Schuartz aponta o traço distintivo da área: 

 

O direito da concorrência pode ser entendido como caso particular de 

regulação de riscos de normas que restringem a liberdade decisória de agentes 

econômicos (juridicamente qualificáveis) fundamentadas na ideia de que 

algumas de suas decisões têm que ser evitadas enquanto causas prováveis de 

externalidades contra as quais outros devem ser protegidos (...) (2007, p. 19) 

 

Nesta apresentação, há clara referência a um juízo prospectivo envolvido nos 

procedimentos de aplicação do direito antitruste, a saber, na investigação de condutas e de 

operações, uma vez que todo o problema é transformar inputs da microeconomia em decisões 

juridicamente vinculantes. Em outras palavras, as autoridades do antitruste tomam decisões 

baseadas em “estados do mundo” cuja ocorrência não é possível determinar com certeza. 

A complexidade da análise do antitruste reside na própria relação imbricada entre direito 

e economia.66 Vale dizer, as supostas práticas anticoncorrenciais previstas em lei, sejam de 

caráter repressivo (condutas) ou preventivo (estruturas), existem somente em concreto, se 

referidas a um determinado mercado e se considerarem os efeitos atuais ou potenciais, e, 

portanto, dependem de análise econômica que comprove os prejuízos ou as eficiências a fim de 

justificar ou não a atuação da autoridade. 

É por isso que a aplicação das normas de direito da concorrência aos casos concretos 

assemelha-se mais à aplicação dedutiva – própria da ciência econômica –, bem como aproxima-

                                                      
66 Outro fator importante que amplia esta complexidade, não abordado neste trabalho, é a compreensão do direito antitruste 

como técnica de implementação de políticas públicas. 
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se de uma análise consequencialista, já que alguns critérios para a tomada de decisão são 

baseados numa estratégia “top-down” (da teoria à interpretação das normas e dos fatos).67 

Basta pensar na própria definição de mercado relevante, conceito presente em toda 

análise do antitruste que define o universo de atuação do agente econômico. Para a delimitação 

dos mercados afetados pela operação, é necessário recorrer a alguns testes, ou a “uma operação 

lógica em que deve ser adotado um procedimento peculiar que nos permite identificar as 

relações de concorrência de que participa o agente econômico” (FORGIONI, 2013, p. 235). 

Assim, é comum verificar que as autoridades recorrem a diversos métodos para definir o 

mercado, como o teste “monopolista hipotético”, o da “elasticidade preço da demanda”, o da 

“elasticidade cruzada preço da demanda”, entre outros. 

Também é possível pensar na aplicação da regra da razão68, aplicada para análises de 

casos que consideram ilegais apenas as práticas que restringem a concorrência de forma não 

razoável, ou seja, não são permitidas as práticas que causem restrição injustificada. 

A regra da razão é a exigência de uma análise mais ampla sobre as circunstâncias 

tratadas como relevantes – o contraponto seria a regra per se, que não implica uma análise 

profunda, uma vez que, dadas as condições, sua aplicação é imediata, próxima à dos crimes de 

“mera conduta” (a conduta do agente, por si só, configura o ilícito) –, recorrendo, novamente, 

às análises econômicas para explicar ou não a justificativa de determinada operação. 

Evidencia-se, nestes exemplos, a inexistência de fórmulas exatas para o direito 

antitruste, mas apenas de métodos das análises que servem como “porto seguro” para as 

autoridades decidirem. 

Vale destacar a posição de Paula Forgioni sobre o assunto: 

 

Somos levados às doutrinas econômicas que, algumas vezes, acenam com um 

porto seguro, qual seja, a possibilidade de fórmulas matemáticas fixas e 

                                                      
67 A referência é Richard Posner, no artigo “Legal reasoning from the top down and from the bottom up: the question of 

unenumerated constitucional rights” (1992). Segundo o autor, “[i]n top-down reasoning, the judge or other legal analyst 

invents or adopts a theory about an area of law – perhaps about all law – and uses it to organize, criticize, accept or reject, 

explain or explain away, distinguish or amplify the existing decisions to make them conform to the theory and generate an 

outcome in each new case as it arises (…)” (p. 433).  
68 Conforme Paula Forgioni, “[n]o Brasil, não há infrações per se, pois as condutas do §3º, para serem declaradas ilícitas, 

necessitam de comprovação de seus efeitos abusivos ou anticompetitivos, conforme exigido pelos caput do art. 36.” (2013, p. 

133). Nesse mesmo sentido veja a consideração do economista José Fagundes, nos casos de restrição vertical, acerca da 

necessidade da aplicação da regra da razão: “A possível presença de efeitos anticompetitivos líquidos – ou seja, não totalmente 

compensados por eventuais ganhos de eficiência – oriundos de práticas verticais é um dos temas mais polêmicos tanto na 

literatura como na jurisprudência antitruste. Por um lado, a jurisprudência internacional, historicamente vinha considerando 

muitas dessas práticas suficientemente anticompetitivas a ponto de trata-las como ilegais per se; por outro lado, a extensa 

literatura antitruste de comentário legal e de orientação mais econômica, ao contrário, tem admitido que tais práticas podem 

proporcionar importantes ganhos de eficiência, geralmente associados à redução de custos de transação, que devem ser 

considerados e avaliados em cada caso.” (FAGUNDES, 2005, p.3). 
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previsíveis a serem utilizadas pelos intérpretes, dando-lhes a ilusão de 

segurança e de previsibilidade. Mas também essas fórmulas logo se mostram 

insuficientes para acomodar a pululante realidade a ser disciplinada pelo 

antitruste. (2013, p. 252) 

 

Prevalece, no antitruste, uma insegurança constitutiva, uma vez que não se trata de 

ciência exata e, portanto, as possibilidades de decisões ampliam-se muito mais do que em outros 

ramos do direito. Diante desse cenário, coloca-se importante questão em relação às necessárias 

previsibilidade e estabilidade do sistema de defesa da concorrência quanto à atuação dos 

agentes econômicos. 

Esta pesquisa assume como compreensão que as análises do antitruste estão baseadas 

na abordagem caso a caso, isto é, fundamentadas numa casuística construída pelos conselheiros. 

Cada caso deve ser analisado individualmente, conforme suas particularidades, o contexto 

econômico no qual se insere e os efeitos com ele relacionados. 

Destaca-se, na análise do antitruste, a própria interpretação para a situação de fato; 

destarte, não basta apenas a discussão metodológica – avalição da ciência econômica –, mas é 

necessária a compreensão total da dinâmica do mercado analisado para aferir se há ou não 

infração à concorrência. 

Neste sentido, é suficiente observar que a lei antitruste é uma norma extremamente 

ampla, que não contém critérios objetivos de análise de condutas e operações, o que exige da 

autoridade uma melhor compreensão dos fatos para uma tomada de decisão mais segura.69 Esta 

amplitude justifica-se, também, em grande medida porque o direito antitruste baseia-se em 

fundamentos econômicos. 

Existe um conhecimento empírico acumulado essencial para o desenvolvimento do 

direito antitruste, que, associado às metodologias de análise, assegura certa previsibilidade para 

a atuação das autoridades. Há, portanto, uma importante interação entre metodologia e 

                                                      
69 Este mesmo argumento acerca da amplitude das normas também pode ser aproveitado a partir da apresentação da ideia de 

desconstitucionalização do direito de defesa da concorrência por Luis Fernando Schuartz, que indica que, mesmo considerando 

as referências expressas nas constituições federais (1946, 1967, 1969 e 1988) sobre a repressão ao abuso do poder econômico 

entre tantos ditames constitucionais sobre a liberdade de iniciativa, função social e defesa do consumidor, o direito antitruste 

desenvolveu-se à margem (ou com indiferença) destas previsões pois se tratava de ramo ligado essencialmente à teoria da 

ciência econômica, ou seja, com uso mais especulativo. O autor explica: “[A]pesar das óbvias conexões semânticas entre as 

partes constitucional e infraconstitucional da afirmação da defesa da concorrência no direito brasileiro, bem como da aparente 

semelhança estrutural entre as formas desta admiração nos arts. 170 e 173, § 4º da CF, e 1º e 20 da Lei 8.884/94, os processos 

de decisão das autoridades responsáveis pela implementação da Lei Antitruste têm permanecido impermeáveis a argumentos 

substantivos de natureza constitucional. Em particular, a fundamentação das decisões tem dispensado quaisquer referências aos 

princípios constitucionais expressos, inclusive, no art. 1º da Lei, e seguindo um caminho alternativo à divisão das normas em 

princípios e regras e à construção dos argumentos a partir da sua combinação (entre si e uns perante as outras) segundo métodos 

de decisão jurídica razoavelmente difundidos” (e.g., ‘a ponderação de princípios’, 2008, p. 2). Certamente, esta 

impermeabilização é possível somente em razão da amplitude da norma que assegura um maior escopo para a integração das 

autoridades antitruste, inclusive permitindo-lhes recorrer às teorias econômicas como fundamento de suas decisões. 
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precedente, sendo este último utilizado como meio de argumentação e fundamentação das 

decisões do direito antitruste. 

 

6.2 Plurissignificação do texto de lei, definição de situações de fato do 

direito antitruste e importância do repertório jurisprudencial para o 

Tribunal Administrativo do Cade 
 

Qualquer texto legal constitui mera possibilidade do direito – como já mencionado no 

capítulo 3 –, afinal, depende da construção de conteúdos de sentido pela própria autoridade. 

Não é diferente a Lei Antitruste, que serve de objeto constante de interpretação pelo Cade. 

Destaca-se que a tarefa de interpretar textos legais não se resume à mera explicitação do 

texto legal, é dizer, à interpretação literal ou à aplicação automática do dispositivo, nem mesmo 

a outros métodos interpretativos consagrados, como o histórico70, o teleológico71 e o 

sistemático72. Não existe uma interpretação mais “autorizada” que outra. 

Ao contrário, a ideia de interpretação de textos legais ultrapassa as próprias construções 

do direito, é dizer, “[r]econhecer, interpretar e aplicar a norma jurídica válida exige referências 

cognitivas e capacitação profissional muito diversas dos planos de observação da sociedade 

ocupados por filósofos, sociólogos (...)” (CAMPILONGO, 2013, p. 124). O que prevalece é a 

melhor interpretação para cada caso, como uma adequação conforme as necessidades 

observadas na análise. 

No caso do direito antitruste, a relação e a influência das análises econômicas na 

interpretação resta evidente, mas isso não significa comprometimento da dogmática jurídica 

produzida, e sim uma distinção da própria área e dos profissionais do direito antitruste, que 

reclamam por uma exigência de referências a partir da microeconomia.73 

O objetivo, aqui, não é destacar os profundos debates acerca da argumentação, 

interpretação e aplicação do direito ou sobre a interação entre direito e economia, mas destacar 

que a (i) existência da plurissignificação do texto da lei, (ii) no caso do direito antitruste, em 

razão da importância da definição da situação de fatos e da valorização da casuística, (iii) abre 

                                                      
70 Aquele que destaca o contexto histórico do texto legal, seja o momento de edição, seja o de tramitação legislativa, bem como 

o intuito do legislador. 
71 É o que enfoca o bem jurídico tutelado pela lei, ou, em outros termos, o valor e a finalidade extraída do texto legal. 
72 Aquele que interpreta o texto legal em relação ao contexto normativo no qual se insere, isto é, a partir da relação com outros 

textos legais. Prevalece, aqui, a ideia de uma interpretação global e estrutural do texto. 
73 Luis Fernando Schuartz destaca o ponto: “O salto qualitativo deve-se, sobretudo ao fato de essa reorientação metodológica 

garantir o “acoplamento estrutural” entre o direito antitruste e a ciência econômica, com a qual se abre uma via de mão dupla 

a conectar esses dois âmbitos, estimulando um fluxo intensivo de informações (...)” (2007, p. 3) 
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um espaço oportuno para as autoridades recorrerem a utilização de precedentes conjuntamente 

com as metodologias de análise em suas decisões. Esta relação entre precedentes e 

metodologias reforça e possibilita uma maior clareza nas decisões do Cade. 

De fato, o texto da lei possibilita uma ampla variedade de interpretações, dependendo 

da construção e da apresentação do enunciado – e por isso a aplicação da lei depende da própria 

dicção –, que conferem maior ou menor espaço para a autoridade atuar na definição do 

significado normativo. Além disso, a lei é interpretada não apenas para ser aplicada pela 

autoridade, mas para que o seu significado seja apreendido e deduzido. 

No caso da Lei Antitruste, considerada uma lei de caráter geral e ampla uma vez que 

visa disciplinar o comportamento dos agentes que atuam no domínio econômico em diversas 

situações, é inegável reconhecer o amplo espectro de possibilidades de interpretação dos seus 

dispositivos. 

A título de ilustração, o texto do caput do artigo 36 da Lei Antitruste é bastante amplo, 

abrangendo infinitos atos que podem ser praticados em restrição à concorrência e, inclusive, 

indicando um rol exemplificativo (e não exaustivo) de condutas no §3º. Evidencia-se, aqui, que 

a mera verificação dos efeitos atuais ou potenciais é suficiente para comprovar a ilegalidade do 

ato. 

Outro exemplo é o artigo 31, sobre os sujeitos da Lei Antitruste, o qual utiliza termos 

amplos para definir que tanto pessoas físicas como jurídicas de direito privado ou público, bem 

como outros entes com ou sem personalidade jurídica, podem praticar ato restritivo da 

concorrência e devem ser atingidas pelas disposições da lei.74 

Estes exemplos justificam a caracterização da Lei Antitruste como de caráter geral e 

ampla a partir da redação de seus dispositivos. 

Para além da discussão da redação da lei, importa destacar que leis com grande 

amplitude e de caráter geral exigem do intérprete uma série de critérios para bem definir as 

situações de incidência. Por isso, é imprescindível delimitar as situações de fato às quais se 

pode aplicar a legislação antitruste. 

Cite-se, como exemplo, a interpretação do artigo 36, §2º, que estabelece os critérios para 

definir a posição dominante. A Lei Antitruste estabelece dois parâmetros para a aferição da 

posição dominante, a saber, o agente possuir 20% ou mais do mercado relevante ou a 

                                                      
74 O grande risco de uma norma geral e ampla é a possível vagueza na sua redação. Neste sentido, a recente Lei Antitruste 

recebeu algumas críticas à redação de alguns dispositivos, entre elas a da jurista Paula Forgioni: “[A] Lei 12.529/2011 é não 

apenas complexa, mas também confusa no que diz respeito aos procedimentos administrativos no âmbito do Cade.” (2012, p. 

146). 
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verificação empírica de que o agente é capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as 

condições de mercado. 

Em que pese a lei trazer o critério objetivo da participação no mercado, mesmo o agente 

que não possua 20% da participação pode ocupar uma posição dominante, afinal, outras 

evidências podem justificar ou não a posição dominante75. 

Neste sentido, este critério de participação é relativo e outros indícios podem ser 

observados, justificando o segundo critério, incluindo barreiras à entrada de novos agentes, 

comportamento e dependências dos consumidores e fornecedores, potência econômica da 

empresa, domínio de tecnologia, grau de crescimento do setor, entre outros. Tais indícios não 

são apresentados na lei, mas retirados da própria experiência econômica que possibilita definir 

melhor a situação de fato. 

A mesma situação ocorre em todos os casos de conduta repressiva, que prescindem da 

aplicação da regra da razão para verificar se há ou não infração à ordem econômica. Assim, por 

exemplo – este tema será tratado no capítulo 7 a partir dos estudos do mapa de citação –, uma 

política de descontos que, a priori, não pareça anticompetitiva, uma vez que a redução de preços 

é tida como eficiência positiva, pode camuflar efeitos anticompetitivos. Ainda, a prática de 

preço predatório, cujo objeto ou efeito é a eliminação ou a diminuição da participação do rival 

no mercado, nem sempre pode ser caracterizada como ilícita, sobretudo se for praticada a curto 

prazo. 

Percebe-se, portanto, a importância da análise de cada caso, com a determinação da 

situação de fato. Neste sentido, prevalece uma técnica casuística para analisar e qualificar os 

fatos, exigindo-se da autoridade um raciocínio mais sofisticado do que a mera subsunção à lei. 

Destarte, é possível afirmar a existência de uma “intensidade fática” própria do direito 

antitruste.76 Verifica-se, assim, que a decisão no direito antitruste com frequência resulta de 

critérios que não estão diretamente presentes na legislação, mas decorrem da análise do caso 

concreto, que justificam sua aplicação por meio das metodologias. Como consequência, as 

expectativas que recaíam na lei transferem-se para a própria decisão do Cade. 

A decisão da autarquia está vinculada à produção de segurança jurídica, responsável 

pela estabilidade e previsibilidade do sistema de defesa da concorrência. Para o direito 

                                                      
75 Paula Forgioni explica: “[A] posição dominante deriva não da parcela de mercado de que a empresa é titular, mas do poder 

econômico que detém e que lhe permite independência e indiferença em relação ao comportamento de outros agentes, 

colocando-lhe a salvo de pressões concorrenciais.” (2012, p. 271). 
76 O termo “intensidade fática” é de autoria do Prof. Dr. Celso Fernandes Campilongo, que durante o exame de qualificação 

desta dissertação destacou a importância da definição da situações de fato nos casos submetidos para a decisão do Tribunal 

Administrativo do Cade. 
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antitruste, a decisão não configura mera aplicação da Lei Antitruste, pois exige da autoridade 

um grande esforço de justificação. 

É possível afirmar que esta situação de exigência de justificação também repercute de 

outra maneira, uma vez que a autoridade não pode decidir de maneira diferente casos 

semelhantes. Há, então, uma exigência de que o Cade observe as decisões passadas – o revela 

a importância da aplicação de precedentes como justificativas, bem como da construção de uma 

repertório jurisprudencial a fim de facilitar as análises de condutas. 

Em suma, os precedentes, para o Cade, servem como um facilitador para melhor definir 

as situações de fato, bem como auxiliam e reforçam, conjuntamente com as metodologias de 

análise, as justificativas quando as situações de semelhança autorizam sua aplicação. 

Além disso, considerando-se o Cade como agente implementador de políticas públicas, 

certamente o tribunal é consciente de que sua decisão pode servir de sinalização para o mercado, 

indicando uma preocupação em relação ao futuro. 

 

6.3 A aplicação de precedentes na argumentação do Tribunal 

Administrativo do Cade 
 

Após apontar a relevância, no Cade, das decisões passadas em atenção às definições da 

situação de fato, importa indicar o papel dos precedentes na argumentação deste tribunal 

administrativo, ou seja, como são utilizados para justificar as decisões. 

Admitir a relevância da aplicação de precedentes na argumentação de qualquer tribunal 

significa atribuir-lhes um peso importante na densidade argumentativa. Em outras palavras, 

aplicar precedentes exige da autoridade o conhecimento de uma cadeia de argumentos que 

justificam detalhadamente como resolver o caso. 

Neste sentido, cada nova decisão que a autoridade toma considerando os precedentes 

relativos ao tema em discussão aumenta as chances de fortalecimento dessa densidade 

argumentativa – ou dialogar com aquilo que o tribunal já decidiu. Por isso, a importância ou 

não de seguir os precedentes está em grande medida pautada pela valorização do próprio 

tribunal no que tange à sua jurisprudência. 

Em várias circunstâncias de aplicação de precedentes, é comum observar o esforço da 

autoridade em reconstruir os argumentos da decisão passada para, então, melhor definir a 

proximidade do caso atual com o passado, bem como possibilitar o grau de aproveitamento, por 

exemplo, questionando-se a semelhança entre eles. No processo administrativo nº 

08012.000172/98-42 – que será analisado oportunamente – é possível observar, no voto do 
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Conselheiro Pfeiffer, o cuidado nas aproximações feitas entre o caso atual e o precedente do 

caso Kodak, tendo sido apresentadas as semelhanças e as distinções de ambos. 

Aplicar um precedente a uma nova situação depende da aproximação factual dos casos. 

De modo geral, num sistema baseado em precedentes, se há analogia estrita de casos, a 

aplicação de precedentes é obrigatória. Todavia, é muito comum verificar, na prática, a não 

realização deste exame de aproximação no momento de citar precedentes – na verdade, observa-

se apenas a referência a uma relação de processos, sem que a autoridade especifique-os.77 

Como já apresentado nos capítulos 2 e 4, o precedente pode ser identificado como a 

razão de decidir de um caso particular envolvendo as soluções das questões relevantes. A 

identificação do precedente decorre de alguma peculiaridade da justificativa daquela decisão 

que determina o status de precedente. Assim, exige-se, ao se discutir precedentes, a 

identificação de determinada decisão que adquire força de precedente. 

Além desta identificação dos precedentes, é importante destacar a possibilidade de 

utilização do precedente como argumento para a nova decisão. É relevante saber quando um 

precedente é aplicável para solução de uma questão e quando não o é. Se a autoridade é 

provocada a responder a mesma questão ou semelhante, o precedente aplica-se ao caso, 

adaptando-se e aproveitando-se os argumentos possíveis. Todavia, se a questão não for idêntica 

nem semelhante, então é o caso de se afastar (distinguishing) a aplicação do precedente. Estas 

distinções necessitam ser consistentes, isto é, precisam ser aplicadas a partir de uma real 

diferenciação subjacente entre as questões enfrentadas pela autoridade78. 

A superação do precedente evidencia a necessidade de proteção daqueles que o tinham 

em consideração para fazer as suas escolhas e da manutenção da igualdade de todos perante a 

ordem jurídica, porque o afastamento do precedente não pode provocar surpresa injusta nem 

ocasionar um tratamento não isonômico entre as pessoas. 

Além disso, é preciso destacar o papel que o precedente pode cumprir com a sinalização 

de um movimento esboçado pelo tribunal a respeito da solução de determinada questão – isto 

pode ser bem compreendido a partir do enfoque do direito antitruste como técnica de 

                                                      
77 Uma justificativa para esse comportamento das autoridades decorre do entendimento equivocado de que inexiste qualquer 

obrigatoriedade em recorrer aos precedentes no ordenamento pátrio – o que já foi contestado e superado no capítulo 4 deste 

trabalho. Neste caso, os precedentes exerceriam uma função secundária (retórica) na fundamentação das decisões, pouco 

importando a análise mais aprofundada das funções dessa ferramenta e do modo como ela é usada nos tribunais – a aplicação 

de precedentes equivaleria apenas a um argumento de autoridade. Todavia, aqui, a aplicação de precedentes supera essa ideia 

e admite-se a importância da sua sistematização para a própria produção de segurança jurídica. 
78 No stare decisis, por exemplo, existe o afastamento do precedente, pois em alguns casos o próprio sistema demanda a 

revogação ou superação (overruling) daquele determinado precedente, seja porque o entendimento do Tribunal mudou, porque 

novas circunstâncias fáticas surgiram ou até mesmo porque houve um equívoco. Neste caso, a superação pode ocorrer mediante 

a transformação ou reescrita do precedente. 
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implementação de políticas públicas para influir nos mercados. A sinalização com base no 

precedente pode servir como indicativo aos interessados acerca de um novo entendimento da 

autoridade sobre determinado mercado ou mesmo designar tendências que grandes empresas 

devem observar conforme as orientações da agenda de desenvolvimento do país. 

 

6.4 Fatores institucionais que determinam a aplicação de precedentes no 

Tribunal Administrativo do Cade 
 

Como mencionado, para saber como ocorre a aplicação de precedentes em determinado 

tribunal é determinante entender prima facie qual a compreensão do tribunal acerca do papel e 

da importância de um sistema de precedentes. Evidentemente, caso um tribunal não recorra aos 

precedentes nas suas decisões, com certeza não figurará nas preocupações de seus pares a 

aplicação de decisões passadas, bem como a atenção a assuntos que o tribunal já enfrentou. 

Deve-se destacar neste tópico que essa compreensão implica entender os fatores 

institucionais que determinam a aplicação de precedentes no Cade. 

O desenho institucional do tribunal administrativo é um fator importante. No que se 

refere à sua organização, o órgão colegiado é composto por seis conselheiros e um presidente, 

todos com mandato de quatro anos – eliminada a possibilidade de recondução – e notório saber 

jurídico ou econômico, nos termos definidos pelo artigo 6º da Lei Antitruste. 

Em relação à antiga Lei nº 8.884/94, houve ampliação dos mandatos dos membros do 

tribunal, o que supostamente otimizou a experiência adquirida pelos conselheiros. Ainda, deve-

se destacar a importante independência técnica dos mandatários e o afastamento de posições 

ideológicas nas atuações dos conselheiros –a lei proíbe o desempenho de atividade político-

partidária por eles. 

Outro traço relevante é que o Cade zela pela qualidade técnica de seus conselheiros – 

afinal, as nomeações exigem a sabatina no Senado Federal –, ao mesmo tempo em que busca 

diversificar os perfis de seus membros do Conselho. Em suas composições não há apenas 

advogados ou juristas, mas também engenheiros, economistas, entre outros profissionais que 

atuam no âmbito do antitruste, o que pode justificar a pluralidade de opiniões no Plenário do 

Tribunal. 

Tais fatores são importantes quando se considera que o Tribunal é um órgão colegiado 

que se propõe a debater as questões. Neste sentido, dado o funcionamento das sessões de 

julgamentos, nas quais existe o debate e a troca de argumentos entre os pares, há, de certa forma, 

uma situação propícia para o convencimento comum que pode gerar a possibilidade de algumas 
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decisões formarem uma tendência jurisprudencial ou estabelecerem uma orientação própria da 

corte (e não dos conselheiros). 

Além disso, o elemento mais importante para se determinar a importância do precedente 

no tribunal talvez resida na própria previsão legal de se prestigiar a utilização de decisões 

passadas como meio de justificação, isto é, nas normas positivadas que dispõem sobre sua força 

jurídica na corte. 

Como já mencionado no capítulo 3, algumas normas que justificam os precedentes estão 

em diplomas legais diversos do ordenamento jurídico pátrio, como, por exemplo, a Constituição 

Federal e as leis gerais de processo administrativo. Não obstante, princípios gerais como o da 

segurança jurídica – do qual decorre a exigência de estabilidade e previsibilidade –, o da 

igualdade na interpretação e na aplicação da lei e o da coerência justificam a possibilidade de 

se recorrer aos precedentes independentemente de uma positivação expressa. 

Contudo, também importa observar quais regras específicas permitem a aplicação dos 

precedentes. Esse é o caso do inciso XX, artigo 9º do Regimento Interno do Cade, que prevê 

expressamente a possibilidade de uniformização de jurisprudência pelo Plenário do Tribunal. 

In verbis: 

 

uniformizar, a partir de proposta de qualquer Conselheiro, do 

Superintendente-Geral ou do Procurador-Chefe, por maioria absoluta, a 

jurisprudência administrativa  mediante a emissão de enunciados que serão 

numerados em ordem crescente e publicados por três vezes no Diário Oficial 

da União, constituindo-se na Súmula do Cade; 

 

Sem a pretensão de discutir o instituto da súmula, é oportuno frisar que esta representa 

a cristalização de determinado entendimento que, por sua vez, indica a importância dada pelo 

Cade à estabilidade das decisões passadas. Ainda, segundo o Regimento Interno do órgão, os 

julgamentos de casos tomados pelo voto da maioria absoluta dos membros que integram o 

Plenário em, pelo menos, dez precedentes concordantes podem ser objetos de súmula. Resta 

evidente que se exige um posicionamento reiterado da corte que justifique a uniformização.79 

Por fim, destaca-se também a relevância do aprendizado institucional. Toda instituição 

de sucesso sempre renova suas propostas e reconsidera suas ações, e apenas o faz considerando 

sua própria trajetória. Charles Sabel e Sanjay Reddy, no artigo “Learning to lear: undoing the 

                                                      
79Todavia, em que pese a previsão da uniformização da jurisprudência, são poucas as súmulas do Cade. Ainda, após a nova Lei 

Antitruste, a grande maioria está desatualizada, devendo ser revista para alteração ou supressão dos enunciados revogados pela 

Lei. 
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gordian knot of development today” (2003), já destacavam que o importante no debate sobre o 

desenvolvimento das instituições é discutir o aprofundamento das condições de aprendizado. 

Neste sentido, é preciso reconhecer, por exemplo, que a consolidação do sistema de 

defesa de concorrência não ocorreu como um processo de simples dotação de fatores, mas foi 

inserida dentro de uma trajetória de sucessos e fracassos. Houve vários modelos de tribunal até 

que se chegasse, hoje, ao previsto na Lei Antitruste. 

As soluções são construídas a partir de um processo de aprendizado individual e 

coletivo. Evita-se, aqui, o equívoco de uma solução única, pronta e acabada, uma vez que deve-

se atentar às necessidades específicas e considerar como fundamental a experimentação local. 

Trata-se de verificar “o aprendizado centrado para o desenvolvimento” (the learning centered 

approach to development) como um processo resultado de uma habilidade coletiva de construir 

e aperfeiçoar as instituições80 – denominado, nesse estudo, aprendizagem institucional. 

Não se pode desconsiderar a existência de um aprendizado considerável no espaço 

institucional, pois as instituições produzem conhecimentos em seus procedimentos, suas 

normas e, sobretudo, na rotina com seus funcionários, que deve ser internalizada. 

Este acúmulo de conhecimento ao longo do tempo reflete certo ajuste ou reformulação 

de práticas que acabam sendo espontânea ou legalmente implementadas pelas instituições. O 

aprendizado não consiste apenas em reconhecer o erro e corrigi-lo, mas em reconstruir os 

projetos e planos das instituições segundo os novos contextos e o conhecimento produzido na 

prática. Assim, por exemplo, foi importante a implementação de um setor de cumprimento de 

decisões coordenado pelo ProCade81, criado em maio de 2009 por meio da Emenda Regimental 

nº 02/2009, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar o cumprimento das decisões proferidas 

pelo Plenário do Cade, dos Termos de Compromisso de Cessação e dos Termos de 

Compromisso de Desempenho. Este novo setor propiciou o aumento do conhecimento técnico 

de cobrança, racionalizando os escassos recursos humanos e os materiais da autarquia. 

Não se busca, aqui, discutir modelos de aprendizagem institucional, mas constatar o 

ganho qualitativo quando é observado e implementado o aprendizado institucional pelos 

                                                      
80 Sabel e Reddy sustentam: “The learning centered approach recognizes the fundamental and pervasive incompleteness o our 

perceptions and cognitive capacities as human beings, and our need for one another in other partially to overcome this 

incompleteness.” (2003, p. 2). 
81 A Procuradoria Federal, junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (ProCade), é um órgão da Procuradoria-

Geral Federal (PGF) da Advocacia-Geral da União (AGU) e tem como funções prestar consultoria e assessoramento jurídico 

ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), representar esta autarquia federal em juízo, inscrever seus créditos 

em dívida ativa e cobrá-los amigável ou judicialmente e, ainda, zelar pelo cumprimento das determinações de seu Plenário, 

promovendo, se for o caso, execuções fundadas nas decisões por ele proferidas. 
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conselheiros e à medida que se aperfeiçoam as rotinas, os procedimentos ou as estratégias das 

instituições. 

Este é o caso da aplicação de precedentes pelo tribunal, pois o que está em evidência é 

a própria história institucional – como aquela corte posicionou-se sobre determinado assunto. 

Negar a importância dessa observação é, de certa forma, negar a importância de se conhecer a 

trajetória do tribunal como um todo. 

 

6.5 Consideração sobre a aplicação de precedentes administrativos pelo 

Tribunal Administrativo do Cade e a possibilidade de revisão judicial: qual 

o balanço desta relação? 
 

É preciso destacar uma breve consideração acerca da aplicação de precedentes 

administrativos e da possibilidade de revisão judicial. Afinal, aceitar a valorização do 

precedente do Cade impossibilitaria o exercício da revisão judicial? Qual seria o balanço desta 

relação? 

Não há nenhum óbice a respeito da revisão judicial das decisões do Cade – há previsão 

da inafastabilidade da tutela jurisdicional no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal –, 

mesmo quando fundamentadas nos próprios precedentes do tribunal, que reforçam a sua 

autonomia decisória. O que se veda, na seara administrativa, é o reexame da questão, nos termos 

do §2º, artigo 9º, da Lei Antitruste. 

A possibilidade da revisão judicial não retira a importância e nem a possibilidade de 

aplicação de precedentes pelo Cade, uma vez que a eficácia dos julgamentos administrativos 

perduram até ulterior decisão judicial, isto é, gozam de presunção de legitimidade. Ainda, 

recorrer à força dos precedentes do Cade em determinadas situação pode, inclusive, funcionar 

como reforço e controle de legalidade da própria decisão. 

O Cade é um órgão técnico e, neste sentido, em sede de revisão judicial, o juiz deve 

apreciar seu pronunciamento como se fosse o trabalho de um assistente – o que pode, portanto, 

reforçar a importância de recorrer a precedentes para assegurar os argumentos técnicos –, de 

modo que o questionamento no Judiciário deve escorar-se somente em dados técnicos, com o 

auxílio, se for o caso, de expertos no assunto. 

Não se questiona, aqui, o alcance do reexame das decisões do Cade, isto porque decisões 

administrativas devem ser submetidas ao reexame de legalidade, e inclusive questões técnicas 

podem ser reconsideradas pelo Judiciário com base em dados técnicos. Todavia, isto não 

prejudica a defesa da aplicação de precedentes pelo Cade. 
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Ao contrário, como mencionado, dependendo da forma como o tribunal recorre aos 

precedentes, pode-se assegurar um melhor controle das próprias decisões exaradas pelo tribunal 

administrativo em razão (i) do desestímulo à litigância, uma vez que a previsibilidade das 

decisões pode dissuadir a proposituras de demandas, (ii) da racionalização do processo de 

reexame, pois precedentes administrativos reconhecidos pelo Judiciário podem facilitar o 

reexame e o controle de legalidade, ou (iii) do reforço da legitimidade e da credibilidade dos 

posicionamentos técnicos do Cade e (iv) da facilidade de efetivação da decisão, considerando-

se a possível demora no processo de revisão judicial.82 

  

                                                      
82 Neste sentido, a aplicação do precedente pode contribuir para melhorar a seguinte situação: “A tutela administrativa dos 

direito difusos, em especial ‘do direito à higidez da ordem econômica’, também padece de enormes dificuldades para sua 

efetivação. Isso porque as decisões do Cade, como atos administrativos que são, estando sujeitos ao controle judicial, costumam 

demorar anos para serem efetivamente implementadas, graças a liminares concedidas initio litis.” (BADIN, 2007, p. 30). 
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7. ESTUDOS A PARTIR DA ANÁLISE DO MAPA DE CITAÇÃO SOBRE 

TEMAS DO ANTITRUSTE BRASILEIRO 
 

Os dados apresentados nesta seção foram obtidos por meio da aplicação da 

metodologia apresentada no capítulo 5. Esta pesquisa não pretende generalizar os resultados, 

sendo que as conclusões obtidas restringem-se apenas à amostra analisada. 

A intenção é verificar como a produção da segurança jurídica extrajudicial pode 

ocorrer com a sistematização e o respeito aos precedentes do Cade em dois temas da Lei 

Antitruste, a saber, infração de venda casada (artigo 36, §3º, XVIII) e, de maneira mais ampla, 

casos de bonificações (ou programas de fidelidade), descontos condicionados e políticas 

promocionais nos quais há abuso de posição dominante do agente econômico infrator. 

Vale destacar que estas duas condutas são classificadas pela doutrina83 de restrições 

verticais, que pressupõe uma relação de insumo entre fornecedor e distribuidor/cliente. Vale 

dizer, limitações impostas pelos produtores a outros agentes que se relacionam ao longo de uma 

cadeia produtiva. 

Já se ressaltou que a atuação repressiva do Cade nos casos de abuso de posição 

dominante é pautada em especial pela casuística, ou seja, pela análise de condutas segundo 

determinados critérios e metodologias a fim de verificar as ilegalidades – de modo geral, o Cade 

recorre às diretrizes de análise estabelecidas na Resolução 2084, Anexo II, aplicando um teste 

de três etapas para constatar a infração que consistem em (i) caracterização da conduta a partir 

de evidências; (ii) análise da posição dominante do agente, com a delimitação e a estimativa da 

participação no mercado relevante e (iii) análise dos efeitos anticoncorrenciais vis-à-vis as 

possíveis eficiências econômicas da conduta. 

Todavia, o cotidiano demonstra que a complexidade das infrações, por vezes 

associadas a várias condutas conjuntamente – como, por exemplo, as políticas promocionais ou 

descontos, que geralmente estão ligadas à prática de preços predatórios e acordos de 

exclusividade –, exige uma maior sofisticação de análise. A variedade de tipos e 

comportamentos do mercado e de condutas, entre outros fatores, indica ser insuficiente a mera 

aplicação do teste de três etapas, exigindo do Tribunal a elaboração de estudos minuciosos85, 

                                                      
83 FORGIONI, 2012; SALOMÃO FILHO, 2007; GABAN, 2013. 
84 Resolução do Cade que dispõe de forma complementar sobre o processo administrativo. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/upload/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20n%C2%BA%2020,%20de%209%20de%20junho%20de%

201999.pdf>. Último acesso em 08/01/2014.  
85 Em certo sentido, a importância da aplicação rigorosa das metodologias foi parte do escopo da pesquisa “For a rigorous 

‘effects-based’ analysis of vertical restraints adopted by dominant firms: an analysis of the EU and Brazilian Competition 

Law”, dos autores Damien Geradin e Caio Mario da Silva Pereira Neto (2013). Considerando-se a complexidade do antitruste, 

o objetivo da pesquisa era “develop tests relying on objective criteria and to establish safe harbours for conducts deemed legal. 

http://www.cade.gov.br/upload/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20n%C2%BA%2020,%20de%209%20de%20junho%20de%201999.pdf
http://www.cade.gov.br/upload/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20n%C2%BA%2020,%20de%209%20de%20junho%20de%201999.pdf
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do que se depreende a relevância dos estudos de análises de mapa de citações no direito 

antitruste, uma vez que estes podem possibilitar a identificação de padrões e, eventualmente, 

auxiliar na sistematização a fim de facilitar a aplicação de metodologias e desenvolver novas 

formas de análises das condutas conforme a sua grande diversidade. 

Num primeiro momento, identificou-se como são organizadas as decisões do Cade e, 

quando possível, foram localizados padrões a partir das citações. No segundo momento, foram 

abordadas as principais decisões identificadas na primeira etapa, com o intuito entender como 

ocorreram as citações. 

 

7.1 Venda casada 
 

A infração de venda casada ocorre somente quando o ofertante de determinado bem 

ou serviço impõe, para a venda, a condição de que o comprador também adquira outro bem ou 

serviço, gerando efeitos anticoncorrenciais de alavancagem de poder de mercado de produto ou 

serviço para um outro, de aumento de preços aos consumidores e de bloqueio na distribuição 

ou nos mercados de pós-vendas para os concorrentes. 

Neste sentido, para a configuração da prática como infração, faz-se necessária a 

aplicação da regra da razão sobre os casos de venda casada para verificar se não há justificativas 

plausíveis (racionalidade econômica) que fundamentem o procedimento.86 Em outras palavras, 

se não identificados, a priori, os efeitos prejudiciais que justificam economicamente a prática 

como ilegal, a venda casada pode ser caracterizada como prática normal de mercado em razão 

das eficiências econômicas produzidas. 

 

 

 

 

 

                                                      
These tests and safe harbour allow competition enforcers to reduce the occurrence of erros (taking the form of over – or – 

under enforcement) and thus increase the credibility of their action.” (p. 5) 

Uma das conclusões acerca da Resolução 20 do Cade foi que “the wording of Resolution 20 is quite broad and abstract in 

designing such an effects-based analysis, leaving substantial room for enforcement authorities to develop more precise criteria 

through case law” (p.31). Assim, novamente, a exigência da casuística do antitruste revela a importância da sistematização de 

decisões do Cade. 
86 Segundo as lições de Paula Forgioni: “[P]odemos colocar os seguintes requisitos para a configuração de venda casada 

anticoncorrencial: a) deve existir um produto principal e um produto imposto; b) deve haver coerção para o adquirente do 

produto; c) o fornecedor deve ser titular de certo grau de poder de mercado” (2012, p. 297). 



 

 

66 
 

Diagrama 1.  Mapa de citações dos casos relacionados com a conduta de venda casada 

(uma versão ampliada está disponível no Anexo III) 

 

Serão apresentadas as decisões citadas na amostra de venda casada (Anexo I). A 

pesquisa computou a citação de 76 julgados em 47 casos analisados. 

Os casos mais citados foram 22 decisões administrativas (processos administrativos 

do Cade), 20 atos de concentração, 19 decisões judiciais, 11 decisões estrangeiras e atos de 

concentração e 4 averiguações preliminares. Todo o conjunto de decisões citados está 

representado no diagrama acima. 

Estes dados revelam uma grande variação de citação de julgados pelo Cade – o que 

corrobora o fato de que prevalece uma grande “intensidade fática” na atuação do Tribunal, 

porém as citações são concentradas em alguns poucos casos. A maioria das citações ocorreu 

nos processos administrativos nº 08012.000172/1998-42 (Caso Matec) e 08000.025966/1996-

69 (Caso Unimed Santo Angelo e outros), o que se explica porque apenas em três casos 

analisados houve condenações (casos Matec, Unimed Santo Angelo e Xerox), tendo sido os 

demais 44 casos analisados arquivados. 

Assim, é possível supor que prevaleça uma menor exigência de justificação da 

autoridade em casos de arquivamento, seja em razão da imediata aplicação de regras 

processuais – próximas de atos vinculados –, como nos casos de prescrição intercorrente da 

Administração Pública87, seja porque o próprio processo administrativo do Cade permite, 

                                                      
87 Em alguns casos os processos administrativos e as averiguações preliminares foram arquivados em razão da prescrição 

intercorrente. Conforme preceitua a Lei nº 9.873/99, artigo 1º, §1º, incide a prescrição no procedimento administrativo 
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havendo convergência nas opiniões de pareceres da antiga Secretaria de Direito Econômico do 

Ministério da Justiça (SDE/MJ), da Procuradoria-Geral do Cade (ProCade) e do Ministério 

Público Federal, ou mesmo com a nova modificação da estrutura do Cade – assegurada pelo 

§1º do artigo 50 da Lei nº 9.784/99 –, o aproveitamento dos pareceres anteriores como 

fundamento da decisão, diminuindo, por assim dizer, a carga de justificação da autoridade. 

Outra constatação importante é de que há poucas interações entre os casos analisados 

– o que se verificou a partir do repertório jurisprudencial do Cade. A única ocorrência foi a 

averiguação preliminar nº 08012.008005/2008-19 (caso Totvs S.A.), que cita as decisões do 

caso Matec e do caso Microsoft. 

Ainda deve ser feita uma ressalva: se forem destacados apenas os casos que 

representam exclusivamente a venda casada, o número de citações também diminui, como é 

possível observar no diagrama 2. 

 

Diagrama 2. Mapa de citações dos casos relacionados exclusivamente com a conduta 

venda casada 

 

Fato curioso é que, nesta seleção envolvendo exclusivamente venda casada, é possível 

verificar que a grande maioria das citações é de decisões estrangeiras, o que reforça o argumento 

da ausência de repertório jurisprudencial do Cade sobre o tema. 

                                                      
paralisado por mais de três anos pela Administração Pública. Na amostra, estes foram os casos das averiguações preliminares 

nº 08012.001861/2000-96, nº 08000.000145/1996-92, nº 08000.015354/1994-14, nº 08001.003288/1999-15, nº 

08012.005757/1998-11, nº 08012.000820/2000-82, nº 08012.003453/2000-79, nº 08012.010269/1998-17, nº 

08012.001861/2000-96 e nº 08000.018955/1997-11. 
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Na sequência, serão examinados de maneira mais detida os dois únicos casos de relação 

de citação entre os  identificados exclusivamente com a conduta venda casada, bem como um 

caso ilustrativo das situações isoladas representadas no diagrama 2. 

 

7.1.1 Processo administrativo nº 08012.000172/1998-42 (Caso Matec) 

 

O principal precedente relacionado à infração de vendas casadas no repertório 

jurisprudencial do Cade é o processo administrativo nº 08012.000172/1998-42 (Caso Matec).88 

Como destacado no diagrama 1, o caso cita 27 decisões e, em razão de uma semelhança 

fática, boa parte das justificativas para a condenação da Representada são fundamentadas a 

partir da aplicação análoga do caso Eastman Kodak Co. v. Image Techinical Services (Caso 

Kodak), julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1992. 

A Representada foi acusada pela empresa Power-Tech (Representante) – prestadora 

de serviços independente – de ter se negado a vender-lhe peças de manutenção da central 

telefônica modelos MD 110, de fabricação da Empresa Ericsson, da qual a Representada é 

representante no Brasil. Segundo a Representante, a suposta recusa de venda de peças de 

reposição necessárias para a manutenção de centrais estaria provocando efeitos que 

dificultavam ou impediam a entrada de novos competidores no mercado. 

Conforme a análise do Conselheiro Relator Celso Campilongo, a Matec era detentora 

de um monopólio natural na venda das peças de sua marca (Ericsson) e, ao mesmo tempo, 

também oferecia os serviços de manutenção – caracterizando dois mercados distintos e 

verticalmente integrados. Para o Conselheiro, “por deter um poder monopolístico quanto às 

peças, a Representada alavanca e potencializa seu poder também no mercado secundário de 

serviços (justamente em razão de algumas peças estarem disponíveis apenas através da Matec)” 

(voto do relator do PA nº 08012.000172/1998-42, p. 4). 

O voto-vista do Conselheiro Pfeiffer também acompanhou o entendimento do Relator, 

uma vez que estava evidenciada no caso a impossibilidade do acesso, pela  Representante, a um 

insumo essencial à sua sobrevivência no mercado como firma independente. Tal situação 

possibilitou aos Conselheiros traçar um paralelo com a doutrina da “essential facility”89 para os 

                                                      
88 Deve-se destacar que esse caso não representa tipicamente a infração de venda casada, uma vez que o processo apurou os 

efeitos da conduta de recusa de venda de peças de reposição. Todavia, os principais efeitos quanto à alavancagem de poder de 

mercado de um produto para outro estão presentes e permitem que este caso seja tratado como um exemplo de venda casada. 
89 Segundo o voto do Conselheiro Relator Celso Campilongo, “[a] doutrina das ‘infra-estruturas essenciais’, ou ‘essential 

facilities’, desenvolveu-se de modo mais robusto, na Europa, depois que teve início o processo de privatização de rodovias, 

portos, aeroportos. Aplica-se melhor a empreendimentos que detenham essa natureza. Porém, de forma parcimoniosa e com 

muita cautela, a idéia de que – quando um determinado bem ou serviço for absolutamente indispensável ao ingresso e 

permanência em um mercado –, a teoria do ‘essential facilities’ é aplicável também aos negócios privados vem, gradativamente, 
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negócios privados – a recusa de venda de um insumo essencial pode ser considerada conduta 

anticompetitiva caso não exista benefícios econômicos justificáveis – e, neste sentido, algumas 

jurisprudências estrangeiras foram apontadas como fundamento para a condenação no caso da 

Matec. 

A principal referência foi o caso estadunidense da Kodak, e destaca-se aqui o 

apontamento feito pelo Conselheiro Relator: 

 

Ademais, como sugerido no caso Kodak – aqui tomado de empréstimo pela 

grande semelhança entre as questões discutidas em ambos os casos – 

teoricamente, baixos preços de manutenção poderiam ser bastantes 

convenientes para aumentar as vendas de equipamentos. Porém, tanto no caso 

Kodak quanto nos caso destes autos, paradoxalmente, os fabricantes dos 

equipamentos combateram e combatem aqueles prestadores independentes de 

serviços que praticavam preços menores. Evidentemente, nos dois casos, 

outras razões – como, por exemplo, a preservação da imagem das marcas e a 

justificadoras desse combate aos “independentes”. Mas as diferenças de 

preços na prestação dos serviços e o fechamento do acesso ao mercado de 

manutenção (pela recusa de venda de peças) criam uma forte convicção de 

que a conduta da Representada é anticompetitiva. (voto do relator do PA nº 

08012.000172/1998-42, p. 5) 

 

O caso Kodak é uma referência para as hipóteses de venda casada – veja, no diagrama 

2, que a averiguação preliminar nº 08012.008005/2008-19 (caso Totvs S.A.) também cita a 

decisão, sobretudo para a definição de mercado relevante nos casos de produtores de 

equipamentos e prestadores de serviços de manutenção de tais equipamentos, uma vez que 

apresentou um novo paradigma para a análise das infrações per se90. 

De maneira semelhante ao caso em apreço91, a Image Technical Services, uma 

prestadora de serviço independente (ISOs) que atuava com produtos Kodak, alegou que esta 

                                                      
ganhando corpo da doutrina e jurisprudência. Não seria exagero dizer que, no caso dos autos, o fornecimento das partes, peças 

e programas necessários à manutenção dos equipamentos deveriam receber o tratamento de ‘essential facilities’. No mercado 

relevante examinado – circunscrito aos equipamentos MD 110 Matec/Ericsson – sem essas peças é impossível permanecer de 

modo consistente como concorrente. Por isso, a recusa de venda, in casu, viola a legislação antitruste.” (voto do relator do PA 

nº 08012.000172/1998-42, p. 8). 
90 Paula Forgioni explica a importância do caso: “O mais interessante, porém, é atentar para a estreita definição do mercado 

relevante e a afirmação de que a Kodak, mesmo possuindo menos de 20% do mercado de copiadoras, seria titular de posição 

dominante no aftermarket. À época do julgamento, a doutrina norte-americana entendia que, não obstante as atenuações 

ocorridas ao longo do tempo, as vendas casadas ainda estavam sujeitas à proibições per se. No entanto, ao mesmo tempo, 

somente poderiam ser consideradas ilícitas se preenchessem os seguintes requisitos: (a) existências de dois produtos; (b) 

coerção para o adquirente; e (c) posição dominante do fornecedor. Do ponto de vista técnico-jurídico, a própria subsunção do 

ato à ilicitude per se já demandava profunda pesquisa sobre o caso concreto. Isso afastava o método de análise daquele 

tradicionalmente ligado às infrações per se, permitindo investigação bem mais ampla.” (2012, p. 307). Para maiores 

esclarecimentos relacionados ao caso Matec, vide voto do Conselheiro Ronaldo Porto Macedo Junior. 
91 O Conselheiro Pfeiffer destaca, com muita cautela, a apropriação do caso Kodak em seu voto, apontando as diferenças e as 

semelhanças fáticas que puderam ser consideradas para a análise e permitiram adotá-la como precedente para o caso: 

“Interessante destacar que, tanto no caso Kodak como neste, havia a demanda separada por dois produtos e um serviço: a) 

compra de equipamentos; b) compra de peças de reposição; c) serviços de manutenção. Nos dois casos, apresentam-se empresas 

especializadas em serviços de manutenção (ainda que nos presentes autos apenas haja apenas uma independente e não inúmeras 
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última estaria restringindo a concorrência por recusar-se a vender peças de reposição a 

prestadores de serviços independentes. A Suprema Corte norte-americana entendeu que houve 

abuso, pois os consumidores das copiadoras viam-se obrigados a contratar serviços prestados 

pela empresa, que estabelecia uma ilícita venda casada entre a manutenção da máquina e a 

venda de peças de reposição – impossibilitando a inserção e o trabalho das ISOs. 

As próprias circunstâncias fáticas permitiram que os fundamentos do caso Kodak 

fossem aproveitados, afinal, ambos discutiram a teoria sistêmica do produto – a produção e a 

venda do equipamento está de tal forma associada à prestação dos serviços de manutenção que 

o produto a ser considerado envolve toda a cadeia produtiva relacionada. Sem a pretensão de 

desenvolver o ponto, cabe apontar que tanto a Matec como a Kodak alegaram, em defesa, que 

não havia dois mercados, mas apenas um, uma vez que a prestação de serviço não poderia ser 

considerada de forma autônoma. 

Todavia, considerando que esses insumos não eram substituíveis por outras peças e, 

ainda, acatando a confissão da Matec, que alegou vender diretamente peças para clientes, o 

Cade entendeu que se tratavam de dois mercados distintos, sendo que um monopólio sobre 

peças é uma forma de alavancar e potencializar o poder no mercado secundário de serviços. 

Além do caso Kodak, outras decisões estrangeiras que envolviam a recusa de venda 

de peças em mercados verticalmente integrados também foram mencionadas pelos 

Conselheiros. Foram citadas as decisões da Comissão Europeia dos casos Hugin, Comercial 

Solvents Corporations e Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffussion (CLT). Novamente, 

verificou-se a importância dada pelo Cade às decisões estrangeiras, que serviram como 

justificativas nos votos dos Conselheiros. 

Por fim, no caso Matec também foi possível perceber um número considerável de 

citações de processos judiciais, em especial no voto detalhado do Conselheiro Ronaldo Porto 

Macedo Junior, que recorreu a decisões judiciais para fundamentar (i) a possibilidade do 

aproveitamento dos votos dos Conselheiros em razão do encerramento de mandatos e da 

inexistência de novo fato ou prova e (ii) a modificação da dosimetria da pena de multa, fixando 

novo valor de sanção, uma vez que o exato valor de vantagem auferido não se constituía em 

valor razoável para o sancionamento adequado da conduta. 

 

                                                      
como no caso Kodak) e em ambos os casos embora possível a venda das peças de reposição diretamente aos usuários, ela é 

efetivada sobretudo para fins de manutenção. Creio que a circunstância de no caso Kodak haver tido a interrupção de uma 

política anterior de venda de peças de reposição não desautoriza a utilização do precedente.” (p. 3) 
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7.1.2 Processo administrativo nº 0023/1991 (Caso Xerox) 

 

O caso Xerox foi um dos primeiros processos de condenação de venda casada pelo 

Cade.  É interessante apontar que a Representada foi condenada sob a vigência da Lei nº 

8.158/91, enquadrada na previsão da venda casada do inciso VIII, artigo 3º, do antigo diploma 

– e não deixou de haver ineditismo do Tribunal Administrativo, que estava ainda se 

acostumando com as funções judicantes. 

Neste caso, no voto do Conselheiro Relator Marcelo Monteiro Soares, foi possível 

identificar a citação de uma decisão estrangeira como justificativa para a condenação da Xerox. 

A Representada foi acusada de pressionar os locatários de suas máquinas fotocopiadoras a 

adquirir somente materiais de consumo (toner, revelador e cilindro) que tivessem sua marca. O 

abuso estava documentalmente registrado em um contrato de prestação de serviço de assistência 

técnica que obrigava os clientes a usar o material especificado pela Xerox. 

Em sua defesa, a Xerox alegou a tese da segurança da qualidade do produto,92 ou seja, 

que não poderia garantir a segurança quanto às consequências que poderiam advir do uso de 

materiais que não fossem de sua fabricação. Todavia, o argumento da necessidade de 

manutenção da qualidade foi rechaçado pelo Cade, pois restou comprovada a existência de 

outros serviços de manutenção adequados e, ainda, considerando a posição dominante da 

empresa nos mercados de locação e prestação de serviço, com participação de 91%, bem como 

no de material de equipamentos de 74% a 100%, o Tribunal entendeu que a Xerox, “ao criar 

embaraços para a utilização de produtos de consumo de outros fabricantes ou fornecedores, 

vinculando ao contrato de manutenção das máquinas o fornecimento de seus próprios produtos, 

pratica a conduta prevista no inciso VIII do art. 3º da Lei nº 8.158/91” (p. 22). 

Ficou evidente a dificuldade que essa situação criava para o funcionamento de outras 

concorrentes e, portanto, o Conselheiro seguiu o precedente da Federal Trade Commission (86 

FTC 363, decisão de 29 de julho de 1975), que determinou que a Xerox deveria aceitar o 

emprego de outros produtos concorrentes e, inclusive, fornecer a assistência técnica devida. 

 

                                                      
92 Segundo as lições de Paula Forgioni: “Talvez a alegação de necessidade de manutenção da qualidade seja a defesa mais 

utilizada nos casos de venda casada, pois, em certas hipóteses, pode encerrar essa virtude. Como exemplo, tomemos móveis 

que, se instalados com desídia, apresentarão deformações. Pode ser conveniente para o fabricante assegurar que o bem que 

venda não originará problemas futuros e, para tanto, preferir impor ao consumidor a instalação por seus profissionais. A 

realidade demonstra, entretanto, que os julgadores não costumam acatar tal defesa quando a qualidade do produto ou do serviço 

poderia ser garantida de outras formas.” (2012, p. 301). 
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7.1.3 Processo administrativo nº 08012.001182/1998-31 (Caso Microsoft) 

 

O caso Microsoft investigou se a inclusão do software de gerenciamento financeiro 

“Money 97” no pacote da aplicativos denominado “Microsoft Office for Small Business 97” 

caracterizaria venda casada. Outras questões também estavam atreladas, a saber, se a venda de 

250 mil cópias do software ao Banco do Brasil e de 110 mil cópias a Caixa Federal restringiu 

a entrada de outros concorrentes no mercado e se houve alguma limitação de acesso dos 

produtos concorrentes aos maiores distribuidores nacionais do software. 

Evidenciou-se, durante a investigação, que não houve imposição de venda casada, uma 

vez que “[o] Money 97, ao preço de R$ 60,00, podia ser comprado isoladamente, contra o preço 

de R$ 520,00 do pacote Office SBE, com o Money” (voto do relator do PA nº 

08012.001182/1998-31). Neste sentido, o Cade seguiu os pareceres do SEAE e SDE, que já 

haviam opinado pela inexistência da infração de venda casada. 

Em relação à compra realizada pelos bancos, o Cade entendeu que não existiam 

quaisquer indícios de que a Microsoft utilizara-se de artifícios de forma a impor a venda – 

considerando-se os valores, constatou-se que os preços praticados situavam-se próximos aos 

cobrados dos demais clientes. Da mesma forma, por falta de comprovação, o Tribunal também 

entendeu que a Microsoft não exerceu pressão direta sobre suas distribuidoras. Destarte, o Cade 

concluiu que não restaram configuradas como infrações à ordem econômica as práticas 

investigadas, determinando o arquivamento do caso – que posteriormente se desdobrou em 

nova averiguação preliminar, de nº 08012.002034/2005-24, arquivada em razão da inexistência 

de infração. 

Interessa destacar a aproximação deste caso com a averiguação preliminar nº 

08012.008005/2008-19 (caso Totvs S.A.) no que diz respeito à definição do mercado relevante 

de softwares de gestão empresarial (ERP) – o que pode indicar certa padronização para esses 

casos –: em ambos os casos ficou consolidada a interpretação de que englobam tanto a 

comercialização de licenças de uso como também a prestação dos serviços de instalação, 

customização e manutenção do software. 

 

7.2 Bonificações (ou programas de fidelidade), descontos condicionados e 

políticas promocionais 
 

Em que pese a existência de um rol de condutas na Lei Antitruste, este não é exaustivo 

e, portanto, é preciso atentar para as diferentes infrações que possam aparecer conjuntamente 
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com outras. São esses os casos das condutas de bonificações (ou programas de fidelidade), 

descontos condicionados e políticas promocionais, muitas vezes relacionadas a condutas de 

preços predatórios ou acordos de exclusividade, além de também poderem caracterizar-se como 

abuso de posição dominante. Destarte, nesta segunda amostra (Anexo III), foram agrupados 

casos que envolviam estes três tipos de infração com o intuito de identificar alguns padrões por 

meio das citações. 

A conduta de políticas promocionais é semelhante à prática de preços predatórios – 

geralmente, adota-se para aquela uma metodologia de análise semelhante à dos preços 

predatórios93, na qual se discute o custo variável médio do produto ou serviço, uma vez que em 

grande parte das situações há redução do preço de venda abaixo do seu custo em razão de 

determinada promoção, a fim de se verificar se a redução de preço é suficiente para provocar a 

eliminação dos rivais dos mercados. 

Os casos de bonificações (ou programas de fidelidade) e descontos condicionados 

também se aproximam da conduta anterior, porque muitas vezes a intenção é eliminar os rivais. 

Por isso, quando tais condutas são praticadas por agentes econômicos com poder de mercado, 

os programas podem resultar em restrições à concorrência. 

Nesta segunda amostra computou-se a citação de 52 julgados nos 14 casos analisados. 

 

Diagrama 3.  Mapa de citações dos casos relacionados com as condutas de bonificação, 

descontos condicionados e políticas promocionais (uma versão ampliada está disponível 

no Anexo VI) 

 

                                                      
93 Referência ao guia de análise de preços predatórios da Portaria nº 70/02 da antiga Seae/MF. 
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Foram citados 21 processos administrativos do Cade, 18 decisões estrangeiras, 6 

averiguações preliminares, 4 atos de concentração e 3 decisões judiciais. Vale destacar que há 

menos casos isolados. 

Ainda, se forem selecionados apenas os casos relacionados exclusivamente com as 

condutas investigadas, verifica-se que a prevalência de citação de decisões estrangeiras 

permanece. 

  

Diagrama 4.  Mapa de citações dos casos relacionados exclusivamente com as condutas de 

bonificação, descontos condicionados e políticas promocionais 

 
 

Também é possível identificar, neste diagrama, interações entre os casos analisados 

em seis ocasiões, a saber, as relações entre Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, Varig e 

Gol, Varig e Telemar Norte, Telemar Internet e Gol e Telemar Internet e Telemar Norte. A 

primeira interação justifica-se pela conexão entre os processos administrativos; as demais 

podem representar a construção de uma linha jurisprudencial acerca de preços e tarifas 

promocionais – esse último caso será abordado na sequência. 

Uma importante ressalva deve ser destacada, como se optou em agrupar três tipos de 

infrações distintas, apesar de pertencentes ao grupo de restrições verticais, é razoável admitir 

que a grande maioria dos caso não estariam interligados. Fato é que o agrupamento dos casos 

aconteceu em razão do baixo número encontrado de processos administrativos. 
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7.2.1 Processo administrativo nº 08012.003805/2004-10 (Caso Tô Contigo) 

 

O caso com maior grau de centralidade, ou seja, com o maior número de citações no 

diagrama 3 é o caso Tô Contigo, com 34 citações. 

Destaca-se que não se trata de representação típica da infração de descontos 

condicionados, uma vez que o processo apurou os efeitos provocados pelos programas de 

fidelização “Festeja” e “Tô Contigo”, praticados pela Companhia de Bebidas das Américas 

(AmBev), os quais envolviam uma série de infrações à concorrência para além da venda casada 

(preços predatórios, exclusividade de venda e utilização de propaganda enganosa para 

prejudicar a livre concorrência). 

Brevemente, o processo administrativo investigou um programa de fidelidade da 

AmBev para revendedores (mercado relevante a jusante como o da venda de cervejas nos canais 

bar e tradicional, por exemplo, mercearias, padarias, restaurantes, adegas e depósitos) por meio 

do qual eram concedidos descontos àqueles clientes que aumentassem suas compras de bebidas 

(cerveja) da AmBev. 

Considerando que a Representada possuía, à época, liderança absoluta de vendas e 

receita em todos os mercados relevantes geográficos, o Cade – aplicando a regra da razão – 

entendeu que o programa de fidelização resultava em restrições à concorrência. A análise 

microeconômica indicou que o programa promoveu uma exclusividade de fato entre a empresa 

e os revendedores, que, de um lado, permitiu um aumento ainda maior da parcela do mercado 

da AmBev e, do outro, aumentou os custos dos rivais em função do desincentivo dos 

revendedores em optar por produtos concorrentes.94 

É interessante observar que a maioria das citações ocorreu em razão da preocupação do 

Conselheiro Relator Fernando de Magalhães Furlan em “traçar breve panorama da 

jurisprudência internacional sobre a cartelização no mercado de cervejas e sobre efeitos 

anticompetitivos dos descontos condicionados” (p. 32). O propósito de recorrer a decisões 

                                                      
94 O caso envolvia outros fatores, pois os benefícios originalmente estabelecidos no programa não se restringiam às bonificações 

via prêmios constantes do folder do programa. Concluiu-se que houve uma política de exclusividade de vendas atreladas ao 

programa de pontos, todavia, algumas análises deixaram de ser consideradas tendo em vista essa política de exclusividade. Por 

exemplo, uma importante crítica decorreu do fato de que o Cade deixou de analisar os possíveis efeitos de fechamento do 

mercado – o que poderia comprometer a condenação da AmBev. Neste sentido, Damien Geradin e Caio Mario da Silva Pereira 

Neto esclarecem: “The main problem in this case was thus that CADE did not perform a thorough analysis of market 

foreclosure before considering the practice anticompetitive. In fact, according to SDE’s report, Ambev argued that the loyalty 

program reached 10%-12% of points of sale and around 10% of the volume of sales, a small portion of the market under any 

standard. With a small portion of the market affected by the conduct, competitors would still have access to the vast majority 

of the points of sale. Thus, even if CADE were correct, and the program actually led to exclusivity at the points of sale covered 

by loyalty contracts, the level of foreclosure would be low and, therefore, the conduct would be unlikely to generate 

anticompetitive effects. In this context, it might even have been unnecessary to go deeply into “equally efficient” tests or into 

a balancing exercise of efficiencies.” (2013, pp. 36-7). 
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estrangeiras revelou-se importante ferramenta para a análise e a justificativa das medidas 

adotadas pelo Cade neste caso. Restou claro que o órgão baseia-se em interpretações e 

mecanismos de análise já consolidados em outros países, em especial nos Estados Unidos e na 

União Europeia. 

Neste diapasão, a utilização de precedentes estrangeiros aproxima-se, em certa medida, 

de uma ideia de seguir uma experiência passada já consolidada, afinal, recorrer a um julgado 

estrangeiro é uma conduta considerada importante pelo Cade, pois supostamente ensina algo 

que deve ser aproveitado no presente em razão de certo ineditismo para o antitruste brasileiro.95 

O Conselheiro, por exemplo, retomou estudos e decisões da União Europeia (NV 

Nederlandsche Banden Industrie Michelin v. Commission, Manufacture française des 

pneumatiques Michelin v. Commission, Irish Sugar v. Commission) que indicavam que 

empresas com posição dominante conseguiam, por meio de descontos, realizar o “efeito de 

sucção”. Em outras palavras, o comprador era induzido a comprar mais do que costumava para 

poder obter o desconto96 e, com efeito, o desconto condicionado produzia efeitos 

anticoncorrenciais, uma vez que em determinadas condições as empresas com poder de 

mercado conquistavam um enorme ganho de eficiência ao mesmo tempo em que aumentavam 

os custos das rivais.97 

Em que pese a não configuração da venda casada no caso em tela, já que se tratava de 

um programa de fidelização, o Cade condenou a Representada por infração do artigo 20, incisos 

I e IV, combinado com o art. 21, incisos IV, V e VI, todos da revogada Lei nº 8.884/94. 

Contudo, o Conselheiro também se valeu de duas decisões de condenação de venda casada 

como parâmetro para fixação do percentual da pena de multa, a saber, do caso Xerox e do caso 

Matec, – anteriormente explorados. 

O Conselheiro recorreu às decisões passadas a fim de estabelecer um parâmetro seguro 

para fixar o percentual da multa. Neste sentido, é possível verificar em seu voto uma 

                                                      
95 Além disso, recorrer à jurisprudência estrangeira também se justifica pelo fato de que o Cade é um órgão jovem em 

comparação a outros tribunais estrangeiros e, portanto, ainda não possui um grande repertório jurisprudencial sobre o tema, 

sendo levado a considerar outras formas de justificar decisões inéditas. Para fundamentar a condenação da AmBev, por 

exemplo, foram citadas 16 decisões estrangeiras. 
96 Conforme explicado pelo Conselheiro Furlan em seu voto, “[o] desconto permite que o fornecedor dominante use a porção 

inelástica ou não contestável da demanda de cada comprador como alavanca para diminuir o preço da porção elástica ou 

contestável da demanda, ou seja, a parte para a qual o comprador poderia conseguir substitutos”. (p. 34) 
97 A discussão baseia-se, sobretudo, no valor do desconto em relação ao custo médio total. Se o preço efetivo estiver abaixo do 

custo médio total da empresa dominante, será difícil que competidores consigam concorrer com a empresa dominante em 

valores muito baixos. Por isso, é relevante a passagem em que o Conselheiro menciona a visão do TPI: “[U]m desconto 

conferido a uma empresa em posição dominante com referência a um aumento nas compras feita sobre certo período sem que 

o desconto seja capaz de ser considerado como desconto normal de quantidade (...) constitui abuso da posição dominante, pois 

tal prática só pode ter objetivo fidelizar os consumidores para os quais é conferido e colocar competidores em posição 

desfavorável.” (p. 35) 
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preocupação em observar como se comportou o Tribunal em relação à fixação das multas em 

outros casos de condenação por abuso de posição dominante – além de aos dois casos 

mencionados, o Conselheiro recorreu a outros cinco processos administrativos em que houve 

condenação e fixação de percentual de multa de 1%, 2%, 5% e 10% do faturamento.98  Ao 

aplicar os fundamentos da multa-base com fulcro no artigo 27 da revogada Lei nº 8.884/94, o 

Conselheiro afirmou que “a infração é considerada de média gravidade, conforme os 

precedentes já citados” (p. 88), de modo que estipulou o valor da multa-base em 1,5% do 

faturamento do ano anterior à instauração do processo administrativo. 

A citação de decisões de processos administrativos serviu, neste último caso, para a 

construção de parâmetros de fixação da multa, revelando certa coerência no arbitramento da 

multa com posicionamentos já firmados pelo Tribunal – prestigiando-se, assim, a 

previsibilidade em relação à interpretação e à fixação dada pelo Tribunal em casos passados –, 

bem como atendeu ao princípio da igualdade, compreendido como igualdade perante a 

interpretação da lei. 

Como já mencionado, a previsibilidade está conectada às decisões passadas do Cade, 

em especial quando há situações fáticas semelhantes, afinal, a previsibilidade não depende 

simplesmente da norma, mas de sua interpretação e da aplicação dada pela autoridade. 

O Conselheiro preocupou-se em considerar aquilo que já havia sido produzido pelo 

Tribunal para assegurar certa confiabilidade da Representada (e da sociedade como um todo) 

quanto aos possíveis posicionamentos da autoridade. Ao mesmo tempo, ele prestigiou a noção 

de igualdade perante a interpretação do texto da lei, afinal, ao fixar o percentual da multa, não 

seria possível meramente aplicar o estabelecido no artigo 27 da revogada Lei nº 8.884/94, tendo 

sido necessário o exame de outras decisões para que se definisse a gravidade da infração. 

Diante do exposto, pode-se afirmar que no caso Tô Contigo (i) houve valorização de 

decisões estrangeiras, que serviram como fundamento para a condenação da AmBev99 e (ii) 

notou-se, também, uma preocupação em fixar o percentual da multa com base nas decisões 

passadas do Tribunal. 

                                                      
98 Os casos mencionados foram, respectivamente, os processos administrativos nº 08012.009991/1998-82, nº 

08012.002841/2001-13, nº 08012.006636/1997-43, nº 08000.022579/1997-05 e nº 08012.000024/1998-49. 
99 Neste sentido, um apontamento parecido, indicando a influência da União Europeia para análise do caso – em referência à 

menção do “EU Guidance Paper” –, também foi destacado por Damien Geradin e Caio Mario da Silva Pereira Neto: “In this 

respect, it is also interesting, although unsurprising,to note that CADE’s final decision was influenced by EU competition law, 

with explicit references to the EU’s case law and methods of analysis in order to support the conclusion that loyalty discounts 

of the type implemented by Ambev had exclusionary effects. As CADE’s final decision was issued in 2009, it also made express 

references to the EU Guidance Paper published at the end of 2008. Thus, CADE argued it was applying the ‘state of the art’ 

of the European discussion.” (2013, p. 37). 
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7.2.2 Averiguação preliminar nº 08012.008717/2005-95 (Caso Varig) 

 

A averiguação preliminar nº 08012.008717/2005-95 (Caso Varig), as averiguações nº 

08012.005644/2005-80 (Caso Telemar Norte), nº 08001.006298/2004-03 (Caso Gol) e o 

processo administrativo nº 53500.013140/2005 (Caso Telemar Internet) formam um conjunto 

interligado de decisões – indicado no diagrama 4 – que podem ser consideradas o “embrião” de 

uma uniformização de jurisprudência do Cade. 

Todas essas decisões indicam que o oferecimento de preços e tarifas promocionais 

limitado no tempo e restrito a determinado objeto não caracteriza prática ilícita, sobretudo por 

não configurar a exclusão de concorrentes do mercado. No dizer do Conselheiro Relator do 

caso Varig, “[e]m casos semelhantes, o Cade vem se posicionando reiteradamente no sentido 

da inexistência, seja pela incumbente, seja pela entrante (...)”. 

Na averiguação preliminar, discutiu-se se a Varig teria baixado os preços das passagens 

aéreas dos voos que partiam de Roraima em até 83%, o que poderia ter criado dificuldades à 

entrada da empresa Gol. Ficou esclarecido que a redução de preços dos bilhetes da 

Representada tinham vigência por tempo limitado e era concedida apenas para alguns assentos 

e para compras feitas com antecedência, caracterizando o desconto promocional. 

Ainda, fato importante é que a Varig já praticava descontos mesmo antes da entrada da 

Gol no mercado em questão; após tal entrada, com o aumento da concorrência, a empresa aérea 

foi obrigada a equiparar os descontos dados pela rival – o que não impediu que a Varig perdesse 

parcela considerável de mercado após a entrada da concorrente: segundo o Conselheiro, caiu 

de 69% em agosto de 2005 para 46% em novembro do mesmo ano. 

Destarte, o Conselheiro citou seis casos para justificar o arquivamento da averiguação. 

Neste caso, a citação foi feita sem a preocupação de esclarecer as semelhanças que permitiram 

utilizá-la como precedente. Abaixo, seguem detalhes dos argumentos: 

 

Processo nº 08012.0067

46/1997-41 

08012.0002

19/2005-02 

08012.00357

8/2000-18 

08000.01611

3/1994-83 

08012.00564

4/2005-80 

08001.006298

/2004-03 

Objeto Abuso no 

mercado de 

forneciment

o de 

refeições 

coletivas 

por prática 

de preço 

predatório 

Abuso no 

mercado 

varejista de 

farmácias, 

na região 

metropolita

na de 

Fortaleza, 

por prática 

Abuso no 

mercado 

nacional de 

veículos 

comerciais 

por prática 

de preço 

predatório 

Abuso no 

mercado de 

comercializa

ção de gases 

atmosféricos 

na região de 

Brasília-DF 

por prática de 

preço 

predatório 

Averiguação 

de supostas 

práticas 

anticompetiti

vas em razão 

de campanhas 

promociona is 

de 

lançamento 

Averiguação 

de supostas 

práticas 

anticompetitiv

as em razão de 

campanhas 

promocionais 

de passagens 

aéreas. 
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de preço 

predatório 

de provedor 

da internet 

Argumento No caso em 

tela, os 

Represen 

tantes 

possuem 

condições 

de produzir 

a um preço 

inferior aos 

seus 

concorren 

tes, pelas 

isenções 

tributárias 

das quais 

gozam 

A fixação 

de um 

patamar 

máximo de 

desconto 

nos preços 

dos 

medicament

os ao    

consumi dor 

final no 

Estado do 

Ceará não 

eliminou 

por 

completo  

a 

competição 

entre as 

farmácias e 

drogarias 

daquela 

região 

 

Uma 

possível 

tentativa da 

Daimler 

Chrysler de 

praticar 

preço 

predatório 

seria 

imediata 

mente 

frustrada 

pelas outras 

concorren 

tes, que 

teriam poder 

econômico 

suficiente 

para fazer 

frente à 

redução de 

preços 

daquela 

empresa 

A análise da 

evolução dos 

preços da 

White 

Martins 

indica, na 

média, um 

comporta 

mento 

similar aos 

demais 

setores 

oligopolizad

os da 

economia 

brasileira: 

recuperação 

de preços a 

partir do 

final de 1991 

– em função 

da liberaliza 

ção dos 

preços do 

controle 

governa 

mental – e 

posterior 

estabiliza 

ção, 

principal 

mente a 

partir do 

início do 

segundo 

semestre de 

1994 

As 

promoções 

tiveram 

duração 

limitada e 

estão 

inseridas num 

mercado 

dinâmico, 

inovador e 

competitivo 

como é o de 

provimento 

de acesso à 

internet.  

A promoção 

era limitada 

no tempo e 

oferecia uma 

quantidade 

limitada de 

assentos (até 

34,7% ou 

28,2%, 

dependendo 

da aeronave), 

não 

provocando 

nenhum efeito 

anticompetitiv

o. 

Resultado Arquivado Arquivado Arquivado Arquivado Arquivado Arquivado 

 

Em que pese não serem as citações totalmente pertinentes à situação, uma vez que 

apenas dois casos tratavam de políticas promocionais e apenas a averiguação preliminar nº 

08001.006298/2004-03 (Caso Gol) guardava semelhança fática com o Caso Varig por versar 

sobre descontos de passagens áreas, todas indicaram que a simples redução de preços não 

provoca de imediato efeitos anticompetitivos. 

Ao contrário, a própria concorrência supostamente provoca uma redução de preços para 

os consumidores, o que é diferente da adoção de preços abaixo do custo que tenha por objetivo 

limitar ou prejudicar a livre concorrência. Segundo o Conselheiro, no caso de preços 

promocionais, deve-se verificar se estes estão atrelados a um período de tempo relativamente 
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curto, se são motivados por aspectos pontuais e se têm objetivo específico de equilibrar as 

quantidades ofertadas e demandadas como forma de alocação de recursos. 

Em suma, verificou-se que, a partir do caso Varig, surgiu uma interligação entre várias 

decisões do Cade que passaram a indicar um padrão no entendimento do Tribunal de que a 

prática de preços abaixo do custo de produção por um período curto de tempo e com propósitos 

específicos (alocação de recursos) não provoca efeitos anticompetitivos. 

 

7.2.3 Processos administrativos nº 08000.000128/1995-98 e nº 08000.016153/1995-89 

(Casos Estado de São Paulo e Folha de São Paulo) 

 

Os dois processos administrativos conexos, que possuíam o mesmo objeto e 

fundamentos fáticos parecidos, trataram da investigação da possível concorrência desleal 

exercida pelos jornais Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, os quais exigiam 

exclusividade para propaganda publicitária em troca de reduções de preços (bonificações). 

A principal evidência que confirmou a prática da concorrência desleal foram os 

contratos de negociação entre os jornais e os seus clientes, pois confirmavam os descontos e as 

bonificações em troca da exclusividade nos anúncios. 

Comprovou-se, considerando-se que ambas as Representadas eram detentoras de 

posição dominante no mercado publicitário no estado de São Paulo, que esta prática ajudou a 

desviar a clientela e dificultou a renovação dos mercados de anúncios – o efeito foi, justamente, 

uma polarização entre os dois jornais, impossibilitando que outros concorrentes participassem. 

Assim, o Cade entendeu que restaram comprovadas as infrações à ordem econômica por ambas 

as empresas, condenando-as ao pagamento de multa. 

Interessa destacar, no voto do Conselheiro Relator João Bosco Leopoldino da Fonseca, 

que uma decisão estrangeira foi utilizada para fundamentar a condenação das Representadas, a 

saber, trecho do julgado da Comisión Nacional de Defensa de la Campetencia, na Argentina, 

relativo ao processo Editorial Amfin S.A. v. Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. (AGEA), no 

qual a corte confirmou, de maneira semelhante, os efeitos anticoncorrenciais do controle do 

mercado publicitário por uma única empresa com pleno domínio do mercado. 

 

7.3 Conclusões dos estudos a partir das análises do mapa de citação 
 

O mapeamento e a sistematização das 61 decisões do Cade selecionadas – 47 casos de 

venda casada e 14 casos de políticas promocionais e de descontos – permitiu chegar a algumas 

constatações. 
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O exame das citações realizadas pelos Conselheiros revelou que há referência a outra 

decisão 44,3% dos casos, ou seja, menos da metade dos casos apresentam algum tipo de citação. 

Trata-se de um percentual baixo, todavia, considerando-se exclusivamente as seis condenação 

que integram as duas amostras, verificou-se que em todas os Conselheiros recorreram a um ou 

mais tipos de citação para justificar as suas decisões. Em sua grande maioria, tratava-se de 

decisões do próprio Cade ou estrangeiras. 

Em relação às decisões estrangeiras, deve-se pontuar que o Tribunal recorreu com muita 

frequência a decisões da European Union's European Commission Directorate General for 

Competition, do US Department of Justice, da Antitrust Division e da US Federal Trade 

Commission. Nos casos Matec e Tô Contigo essa constatação ficou evidente, pois foram 

citadas, nos dois juntos, 26 decisões desses tribunais estrangeiros.100 

Todavia, para além do embasamento que a citação confere ao voto – podendo 

acrescentar-lhe qualidade argumentativa, como, por exemplo, no caso Matec, em que a decisão 

estrangeira do caso Kodak foi o cerne do julgado –, pouco se discute e regula acerca da sua 

validade no país, o que limita seu uso apenas como um exemplo ou contraponto na 

argumentação do voto. Além disso, as decisões estrangeiras diferenciam-se das citações do 

próprio Cade e da discussão da sistematização dos precedentes e da produção de segurança 

jurídica extrajudicial no país, considerando os efeitos jurídicos que não surtam. 

Vale dizer, em muitos votos foram utilizados trechos de decisões estrangeiras com o 

objetivo de esclarecer determinado entendimento ou mesmo de reiterar o posicionamento do 

Conselheiro. Contudo, recorrer a decisões estrangeiras pouco contribui para a sistematização e 

a produção de segurança jurídica extrajudicial, uma vez que aquelas não possuem validade – 

no limite, acabam sendo utilizadas somente para sinalizar que outros tribunais já decidiram 

igualmente, o que demonstraria que o Cade decide conforme uma tendência ou um 

posicionamento já consolidado em outras jurisdições. 

Diferente foi o caso do único padrão encontrado na pesquisa, formado pelos processos 

do conjunto interligado de decisões do Cade sobre preços promocionais. Houve, aqui, efetivo 

                                                      
100 O fato de que o Cade recorre a decisões dos Estados Unidos ou da Europa não é aleatória, porque, no primeiro caso, é 

inequívoco reconhecer o pioneirismo do antitruste nos Estados Unidos e, no segundo caso, é evidente a relevância das decisões 

produzidas na União Europeia, que segue um modelo de case law. Sem a pretensão de desenvolver o ponto, destacam-se as 

explicações de Damien Geradin e Caio Mario Pereira Neto: “(...) EU competition law is one of the two most influential 

competition law regimes in the world, the other being US antitrust law. While US antitrustlaw was a key source of inspiration 

for the early competition regimes, EU competition law is probably the most influential competition law regime in the 21th 

century for the following reasons: (i) it applies to the 27 EU Member States, which together represent close to 500 million 

consumers; (ii) the EU has exported its competition law regime to other nations and trade blocks through bilateral and regional 

trade agreements; and (iii) the EU regime is based on an administrative enforcement system which is generally easier to apply 

in foreign jurisdictions (in particular fast-growing economies) than the US litigation-based model, which requires a highly 

developed and well performing court system.” (2013, p. 6) 
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posicionamento da corte sobre o assunto, produzindo certa segurança sobre o entendimento 

aplicado a preços promocionais pelo Cade no país101. 

Ainda, nos poucos casos de citação, foi realizada uma análise qualitativa dos 

argumentos para avaliar como os Conselheiros utilizaram decisões anteriores para fundamentar 

seus votos. De forma geral, a referência foi feita para confirmar o posicionamento do 

Conselheiro apresentado no voto. 

A utilização de citações de decisões em votos pode ter dois significados. O primeiro 

deles é uma seleção estratégica de decisões consoantes o entendimento apresentado pelo próprio 

Conselheiro – o que explica o fato de a maioria dos casos analisados não estar interligada; as 

decisões escolhidas são as que aquele determinado Conselheiro reputou como relevante. 

O segundo é o reflexo de um esforço dos Conselheiros em serem coerentes e 

consistentes em relação às decisões proferidas no passado; o único exemplo neste sentido é a 

interligação das decisões dos casos Varig, Gol, Telemar Norte e Telemar Internet e dos casos 

Microsoft e Totvs S.A. 

Com base nesta análise, considera-se que os Conselheiros do Cade, dentro do conjunto 

de decisões analisado, têm a preocupação de conhecer a jurisprudência do Tribunal e a de outros 

países e respeitá-las – o que corrobora o fato de que o direito antitruste é, em grande medida, 

casuístico. Todavia, nos temas analisados, ainda são poucos os casos que indicam a construção 

de um repertório sistematizado de decisões – o que é plenamente compreensível quando se 

admite que o Tribunal é jovem (ativo desde 1994). 

Além disso, nos casos de condenação, os Conselheiros procuraram ser coerentes com o 

Cade, a despeito de citarem apenas decisões que embasavam seu próprio convencimento, sem 

necessariamente levar em conta outros posicionamentos existentes. Uma exceção foi o caso 

Matec, em que os Conselheiros Campilongo, Pfeiffer e Porto Macedo Jr. citaram quase as 

mesmas decisões estrangeiras em seus votos. 

Por fim, recorrer à citação de decisões passadas, além de ser um importante meio de 

argumentação, também é uma maneira de provocar um constrangimento argumentativo nos 

Conselheiros a fim de que justifiquem a aplicação ou não de um julgado anterior a um caso 

semelhante, assegurando a previsibilidade das decisões a serem proferidas pelo Cade. Isto 

restou confirmado com as interligações das decisões sobre preços promocionais, pois nos casos 

Varig e Telemar Internet as mesmas decisões foram citadas. 

                                                      
101 Há uma relação subentendida entre a produção da segurança jurídica e a validade das decisões e a possibilidade de produção 

de efeitos. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao tecer estas considerações finais, é importante fixar algumas conclusões alcançadas. 

Esta dissertação partiu de dois diagnósticos: (i) a Administração Pública brasileira, para 

atender às novas demandas e desempenhar a sua gestão e o seu controle, assumiu funções 

judicantes em inúmeras situações do dia a dia, sobretudo a partir da década de 1990 e (ii) o país 

está em processo de valorização constante da jurisprudência como fonte real do direito. 

Isto posto, inicialmente destacou-se que se produz segurança jurídica com a aplicação 

de precedentes porque inexiste um único juízo capaz de exclusivamente definir demandas e, 

portanto, as autoridades precisam atentar-se às decisões passadas para as novas tomadas de 

decisão, sobretudo enfrentarem casos semelhantes aos já decididos. 

Ainda, é um contrassenso admitir um ordenamento destituído da capacidade permitir 

previsões para confirmar expectativas e gerar um mínimo de estabilidade na sociedade. Trata-

se de assegurar a produção de certeza pelo próprio direito. 

Qualquer texto legal (norma jurídica em abstrato) constitui uma mera possibilidade do 

direito, afinal, depende da construção de conteúdos de sentido pela própria autoridade – 

responsável por produzir segurança jurídica e, por isso, fonte das expectativas no que tange à 

sua decisão. 

Todavia, esta situação não depende exclusivamente da atuação judicial – considerando-

se o déficit de sua atuação –, uma vez que a produção de segurança jurídica pode acontecer em 

outras ocasiões, com outras autoridade e atores, como é o caso da atuação dos tribunais 

administrativos. Neste sentido, considera-se a hipótese de produção de segurança jurídica 

extrajudicial por meio da aplicação de precedentes administrativos. 

A principal evidência que confirma essa hipótese é a atuação intensa do Tribunal 

Administrativo do Cade nos últimos vinte anos, sobretudo sua atividade como centro produtor 

de decisões repressivas em face de condutas anticoncorrenciais. 

Existe um conhecimento empírico acumulado do Cade para o desenvolvimento do 

direito antitruste no país, que, associado às metodologias de análises microeconômicas, 

assegura certa previsibilidade para os agentes econômicos. Há, aqui, uma importante interação 

entre metodologia e precedente, sendo este utilizado como meio de argumentação e de 

fundamentação das decisões do direito antitruste. 

Dentre os vários fatores que justificam a aplicação de precedentes pelo Cade, o principal 

decorre do fato de que o direito antitruste é veementemente marcado pela discussão casuística. 
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Há grande esforço das autoridades em definir a situação de fato, por isso, os precedentes acabam 

sendo valorizados, uma vez que facilitam as análises das novas condutas por meio das 

semelhanças e das diferenças com os casos já decididos. 

Ademais, foram realizados dois estudos sobre a sistematização e o respeito dos 

precedentes em relação à venda casada e a programas de bonificação, descontos condicionados 

e políticas de promoção. O mapeamento e a sistematização de 61 decisões do Cade revelaram 

que em 44,3% do total de casos analisados foram encontrados algum tipo de citação. Trata-se 

de um percentual baixo, todavia, considerando-se exclusivamente as seis condenações das duas 

amostras, em todas as autoridades recorreram a um ou mais tipos de citação para justificar as 

suas decisões. Na sua grande maioria, as decisões eram do próprio Cade ou estrangeiras, o que 

corroborou a constatação da “intensidade fática” da corte. 

Destaca-se que em muitos votos foram utilizados trechos de decisões estrangeiras com 

o objetivo de esclarecer determinado entendimento ou mesmo de reiterar o posicionamento de 

um Conselheiro. Visando-se à sistematização e à produção de segurança jurídica extrajudicial, 

foram encontrados poucos casos de padrões decisórios – os exemplos resumem-se aos casos de 

interligação das decisões dos casos Varig, Gol, Telemar Norte e Telemar Internet e aos casos 

Matec, Microsoft e Totvs S.A. 

Chegou-se, então, à conclusão de que as autoridades do Cade, no limite dos casos 

analisados, preocupam-se em conhecer a jurisprudência do Tribunal e a de outros países e 

respeitá-las. Todavia, ainda são poucos os casos que indicam a construção de um repertório 

sistematizado de decisões – o que se explica porque o Tribunal é jovem. 

Por fim, ressaltou-se um fato pouco discutido na pesquisa em direito, a saber, a 

importância da representação espacial das decisões. Saber como estão organizadas, se e como 

estão relacionadas é relevante para identificar padrões de decisão. A produção de mapas de 

citação foi capaz de proporcionar uma abstração das relações das decisões e uma codificação 

que fosse apreendida nos seus termos relacionais. 

Esta pesquisa admite que sem esse tipo de representação, a discussão acerca de 

precedentes fica prejudicada. É dizer, transforma-se num debate sem referências, sobretudo na 

tradição jurídica que “recentemente” começou a se debruçar sobre a possibilidade de aplicação 

de precedentes como meio de justificação de decisões. 

Alcançou-se, portanto, o intuito de compreender e propor novas questões para as 

transformações do direito brasileiro, em especial do direito antitruste. Foi possível entender os 

alcances da aplicação do precedente administrativo como meio de justificação de decisão a 
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partir de um conjunto restrito de decisões capaz de produzir a certeza pelo direito para além da 

atuação judicial. 
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9. APÊNDICE 
 

Notas102 sobre a função dos precedentes a partir da teoria dos sistemas de 

Niklas Luhmann 
 

Este apêndice aborda a discussão referente à função do precedente a partir da teoria dos 

sistemas de Niklas Luhmann.103 Deve-se destacar que este tópico não integrou a parte central 

da dissertação em razão de seu distanciamento104 dos objetivos empíricos estabelecidos na 

pesquisa. Contudo, devido a importância do referencial teórico de Luhmann para a discussão 

de precedentes, torna inevitável esclarecer alguns conceitos presentes na teoria dos sistemas 

para o aprofundamento das discussões que foram apresentadas. 

Para tanto, será necessário (i) apresentar, brevemente, a concepção do direito como um 

subsistema social funcionalmente diferenciado e (ii) esclarecer como opera o sistema do direito 

(encerramento operativo e acoplamento estrutural). Após, será possível entender (iii) como o 

precedente pode ser apresentado como um programa do direito e, ainda, por que é um programa 

essencial para a autorreferência do sistema. A conclusão deste apêndice trará uma justificativa 

extraída da teoria dos sistemas para indicar o papel dos precedentes para a manutenção do 

direito. 

O ponto de partida de Luhmann105 é a ideia de diferença na medida em que a definição 

de um sistema pressupõe sua diferenciação do meio. Em outras palavras, o sistema é uma 

diferença que se produz constantemente, a partir de um único tipo de operação capaz de 

reproduzir a diferença em relação ao meio. No âmbito social, por exemplo, a comunicação é 

operação suficiente de diferenciação de outros sistemas – como o orgânico (ou biológico), o 

psíquico, entre outros. 

                                                      
102 Essas notas complementam as apresentações desenvolvidas na parte principal. Mesmo que o referencial teórico de Luhmann 

não tenha sido abordado expressamente na dissertação, a teoria dos sistemas fornece importantes subsídios para que um 

observador externo compreenda como os precedentes funcionam. Ademais, serão apontadas algumas notas, portanto, não é 

propósito deste breve texto esgotar a totalidade do tema, mas apenas destacar um ponto acerca da função do precedente. 
103 Em que pese considerar a diversidade das produções e das fases nos trabalhos de Luhmann, ressalta-se que a principal 

referência trabalhada neste apêndice é a obra “Law as a social system” (2004). 
104 Compartilha-se, aqui, a crítica da confusão em se recorrer à teoria dos sistemas para a discussão da dogmática jurídica 

presente no trabalho “Por que Luhmann? A função da dogmática jurídica para o direito e sua (má) utilização da teoria dos 

sistemas” (RIBEIRO, CORREIA, 2011, pp. 11972-98). Disponível em: 

<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4210688T9>. Último acesso em 13/12/2013.  
105 Sem aprofundar o ponto, deve-se destacar que a empreitada da sociologia luhmanniana é gigantesca. Confira em detalhes: 

“A teoria de Luhmann constitui um esforço descomunal de dar fundamento e plausibilidade ao fato de que se a sociedade 

consiste numa reprodução contínua de formas, o método da sociologia deverá consistir na capacidade de emular essa 

permanente reprodução.” (2010, p. 22) 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4210688T9
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Todo e qualquer sistema consegue produzir sua própria unidade na medida em que 

realiza uma diferença a partir de si. Por isso, Luhmann refere-se a um encerramento operativo 

do sistema; é o próprio sistema que realiza essas operações de maneira interna, sem nenhum 

contato com o meio. 

O encerramento operativo traz como consequência a dependência do sistema de sua 

própria organização. As estruturas específicas podem ser construídas e transformadas 

unicamente mediante operações que surjam nele mesmo; por exemplo, a linguagem pode ser 

transformada somente por comunicações. Percebe-se, assim, que este sistema é autopoiético, 

vale dizer, que suas operações produzem mais operações, e assim sucessivamente. 

Todavia, a principal questão que se coloca é: como o sistema pode evoluir a partir de 

si? A ideia de autopoiesis não assegura esta transformação, pois se trata de uma noção que 

implica apenas a “(...) consideração de que a vida constitui um tipo de operação único, e não 

deve ser entendida como um princípio que, exclusivamente a partir de si mesmo, possa a chegar 

a se diferenciar” (2010, p. 144). Em outras palavras, é somente uma ideia que indica a 

conservação do sistema. 

É a diferença entre sistema/meio que possibilita a identificação do sistema, e o meio 

desempenha um importante papel nas transformações deste. 

Estas transformações não são uma relação casual entre sistema e meio como, por 

exemplo, o meio influencia diretamente um sistema, ou uma relação input/output. No esquema 

teórico de Luhmann, é o conceito de acoplamento estrutural que justifica a possibilidade de 

transformação do sistema a partir dele próprio. Em suas palavras: 

 

[O] acoplamento não está ajustado à totalidade do meio, mas somente a uma 

parte escolhida de maneira altamente seletiva; consequentemente, apenas um 

recorte efetuado no meio está acoplado estruturalmente ao sistema, e muito 

fica de fora, influindo de forma destrutiva no sistema (2010, p. 131) 

 

Há uma seleção em jogo. O sistema desenvolve uma relação de indiferença com o meio 

e provoca apenas uma canalização específica por meio das irritações que produz efeitos 

aproveitados pelo sistema. Novamente, as irritações surgem de um confrontação interna entre 

eventos do sistema (e não a partir do meio), é sempre uma autoirritação. 

Neste esquema de irritação há sempre redução de complexidade, pois o meio é muito 

mais instável (em termos de relações) e complexo (em termos de possibilidades) que o sistema. 

Em breve síntese, é a partir do acoplamento que o sistema transforma-se (aumento de 

complexidade), e do encerramento operativo que se mantém. 
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E o direito? O direito também é uma diferenciação, neste caso, um subsistema social. 

Há uma forte ideia – desde Weber – que marca o conceito de sociedade moderna a partir de um 

processo de diferenciação funcional dos sistemas, é dizer, o direito, ao lado de outros sistemas, 

tais como política, economia, ciência, religião, é autônomo e possui uma “racionalidade” 

própria. 

Destarte, considerando-se que o direito também segue a diferença entre sistema/meio, é 

necessário entender quais são as operações pelas quais ele produz e reproduz. Obviamente, 

como subsistema social, é a comunicação jurídica que assegura a sua diferenciação de acordo 

com o código entre lícito e ilícito para as operações do sistema – nenhum outro sistema opera 

com o código lícito/ilícito. 

Vale destacar o apontamento de Orlando Villas Boas Filho: 

 

A codificação binária da comunicação jurídica é compreendida por Luhmann 

como a forma estrutural que garante a própria autopoiese dos sistema, pois, ao 

instituir um valor positivo (lícito) e um valor (ilícito), o código, que ademais 

somente pode ser manejado no plano da observação de segunda ordem, 

permite ao sistema jurídico classificar as condutas como estando de acordo ou 

desacordo com o direito. Trata-se de um esquema bivalente do qual o direito 

se vale para estruturar suas operações e distingui-las de outros assuntos (...) 

(2009, p. 146) 

 

A ideia de código também está associada à função do direito, afinal, para a diferenciação 

acontecer é preciso que seja uma diferenciação funcional que possibilite a distinção, algo que 

especifique esta diferenciação do sistema. 

Para Luhmann, a função do sistema do direito é a estabilização das expectativas 

contrafáticas (normativas), isto porque “o direito só é direito, se há razão para esperar que 

expectativas normativas sejam esperadas normativamente106” (tradução nossa, 2004, p.158). Na 

ausência do código, a função não é suficiente para a diferenciação do direito. O código binário 

permite realizar uma distinção essencial para o sistema do direito: aquilo que é lícito não é 

ilícito e, por sua vez, o que é ilícito não é lícito – o código assegura, por assim dizer, a 

biestabilidade.107 Porém, embora estável, ele não garante por si só a reprodução do sistema. 

                                                      
106 Trecho original: “law is only law if there is reason to expect that normative expectations can be expected normatively” 
107 Sobre biestabilidade, Luhmann explica: “Codes are preconditioned structures which, when simplified radically, can be 

traced back to bi-stability. This refers to systems that can assume two states on which all further operations depend (…) Bi-

stability already causes a system to respond to a highly complex environment with its own operations and in a fully 

predetermined manner without the need to adjust to that environment.” (2004, p. 183) 
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A aplicação do código do direito é determinada por meio dos programas condicionados, 

que podem variar de conteúdo. Os programas são as produções do sistema que fixam o código, 

vale dizer, textos legais, contratos e, inclusive, precedentes. Percebe-se, portanto, que os 

programas, em complemento aos códigos, são essenciais para reprodução do sistema, uma vez 

que são momentos da própria operação do sistema. 

Luhmann afirma, “a autodeterminação autopoiética do sistema se dá apenas por causa 

da diferença entre codificação e programação108” (tradução nossa, 2004, p.193), ainda 

acrescenta, “os programas devem ser adequados para direcionar a alocação dos valores legais e 

ilegais. E, muito claramente, a função da lei está sempre envolvido no nível de programação109” 

(tradução nossa, Ibidem, p. 195). 

Os programas possibilitam a realização da função do direito, servindo como resolução 

de conflitos ao distinguir o que é direito e o que não é direito. Neste sentido, a justiça entendida 

por Luhmann é a própria consistência das operações internas que reconhecem o que pode ser 

qualificável como direito. Destaca-se, aqui, que a consistência da justiça como fórmula de 

contingência é que possibilita a generalização das expectativas normativas. 

Em atenção ao princípio do non liquet, a decisão é sempre tomada com base na aplicação 

seletiva do código a partir dos programas. Verifica-se, portanto, uma obrigatoriedade da 

autoridade de decidir, especialmente sobre aquilo que o sistema já produziu no passado, caso 

enfrente um conflito semelhante. Trata-se de uma consistência. 

A exigência por consistência no momento de tomada de decisão fica evidenciada, 

também, com a diferenciação interna do direito, entre centro (tribunais) e periferia (legislação, 

contratos, atos jurídicos), bem como na discussão referente aos argumentos jurídicos. 

Para Luhmann, os tribunais ocupam o centro, uma vez que necessitam, 

obrigatoriamente, transformar situações indeterminadas em determinadas, vale dizer, aplicar o 

direito. Em contrapartida, a periferia está mais suscetível à irritação e, por isso, próxima de 

outros sistemas. Fato é que a ideia de centro/periferia remete a certa relação de maior/menor 

isolamento cognitivo no sistema e, em consequência, a uma carga maior/menor de consistência 

quanto à dogmática produzida – “a periferia do subsistema jurídico seria muito mais suscetível 

a irritações que o centro de tal subsistema que, nesse sentido, submete-se mais do que a periferia 

a exigências de decisões consistentes” (VILLAS BÔAS FILHO, 2009, p. 382). 

                                                      
108 Trecho original: “[t]he autopoietic self-determination of the system comes about only because of the difference between 

coding and programming”. 
109 Trecho original: “the programmes must be suitable to direct the allocation of the values legal and illegal. And, quite clearly, 

law’s function is always involved at the level of programming (…)”. 
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Neste modelo, uma das formas de controle de consistência do sistema é o respeito e a 

aplicação das decisões passadas do tribunal. Ao decidir um caso novo, a autoridade enfrenta 

um novo processo de tomada de decisão verificando se este é inédito ou repetido – para 

Luhmann, é este traço que marca a argumentação jurídica a partir do par redundância/variedade 

(informação). A autoridade pode decidir de maneira diferente a partir do código ou generalizar 

por meio dos programas, inclusive a partir de uma decisão passada. 

No capítulo 8 de Law as social system, Luhmann apresenta a noção de argumentação 

jurídica como operações do sistema, que determinam como e quando o código lícito/ilícito é 

aplicado. 

As operações funcionam como observação de segunda ordem110, levando em 

consideração os programas – para Luhmann são essas operações que permitem distinguir as 

razões das decisões, rechaçando teóricos da argumentação que fundamentam as razões fora do 

sistema (moral, política, etc) - , a partir do mencionado par redundância/variedade (informação). 

Redundância é tudo aquilo que não é novo na comunicação, enquanto a variedade é o 

conteúdo novo que proporciona a comunicação, “redundância envolve a informação que está 

disponível para o processamento de informações e a variedade é a informação que ainda 

falta111” (tradução nossa, 2004, p. 320). 

Veja que nesse modelo não existe informação sem redundância já que é a redundância 

que possibilita o processo de informação. Ao mesmo tempo a variedade possibilita a alteração 

da redundância, “atualizando” o sistema. Para o direito essa compreensão somente pode ser 

observado nos casos concretos, vale dizer, nas tomadas de decisão. É nesse sentido que é 

possível identificar a função do precedente como uma fórmula de redundância, que serve de 

parâmetro para uma outra decisão. Se há repetição (redundância), reitera-se a decisão anterior; 

se há uma situação inédita, profere-se uma nova decisão, que pode afetar o sistema ao gerar 

uma nova estabilização. 

 

Repetições acontecem a todo momento, em circunstâncias completamente 

diferentes. Sendo comparável a demanda para o tratamento de assuntos iguais 

de forma igual e apenas questões desiguais desigualmente (...) A repetição 

requer condensação e confirmação, redução de identidades definíveis e 

                                                      
110 Luhmann explica, “what matters is always the elaboration of an argument – for others to observers. By being attuned to 

argumentation (however abbreviated in legal practice), the legal system exhibits criteria that are, generally, typical of all 

functioning systems” (2004, p.353). 
111 Trecho original:” redundancy involves the information that is available for the processing of information, and variety is the 

information that is as yet missing.” 



 

 

92 
 

generalização. Isto é como exatamente funciona a prática jurídica nos tribunais, 

tanto no trato com os precedentes, como na interpretação dos estatutos112 

(tradução nossa, 2004, p.314) 

 

No limite, só aos tribunais cabe verificar a consistência ou assimilar as mudanças dos 

programas.113 Observar a aplicação dos precedentes é o equivalente a atestar o funcionamento 

do sistema do direito; uma decisão é referência para outras, sobretudo pela possibilidade de esta 

decisão já estar prevista pelo sistema por meio dos seus programas – caso contrário, seria uma 

situação inédita, passível de acarretar mudanças. 

Além disso, Luhmann considera que a própria argumentação jurídica aumenta a 

complexidade do sistema e, portanto, importa verificar quais são as fórmulas de redundância 

possíveis para assegurar a consistência. 

Os precedentes cumprem um papel de autorreferência do sistema, qual seja, a referência 

a casos já decididos. Cada decisão pode indicar a tendência de produção das outras decisões, 

assim como o sistema utiliza essa prática estabelecida por meio da reiteração de decisões, que 

assegura a consistência. Mesmo as decisões administrativas estão contempladas nesta relação, 

na medida em que julgados dos tribunais administrativos, que também estão no centro do 

sistema, são referências para outras decisões. 

Qual seria, então, a justificativa para não se seguir o precedente, caso a autoridade esteja 

enfrentando um caso semelhante já decido no passado? Para o sistema, nenhuma. Primeiro, 

novamente pelo non liquet, a autoridade precisa decidir para que não haja comprometimento 

do encerramento operativo do sistema. Segundo, pela consistência das decisões, o programa 

não permite que a autoridade decida de maneira diversa, uma vez que pode repercutir 

negativamente na operação interna do sistema. Terceiro, a partir da argumentação jurídica, pelo 

par redundância/variedade, é imprescindível recorrer a fórmulas de redundância para a 

argumentação. 

O saldo é que o precedente cumpre um papel para justificar outras decisões em situações 

de semelhança - opera como uma fórmula de redundância que possibilita a argumentação 

                                                      
112 Trecho original:” Repetitions happen again and again in entirely different circumstances. Case may be constructed as being 

comparable in view of the demand to treat equal matters equally and only unequal matters unequally (…) Repetition requires 

condensation and confirmation, reduction to definable identities, and generalization. This is exactly how legal practice works 

in courts, both in dealing with precedents and in statutory interpretation”. 
113 Neste sentido, Luhmann argumenta que “[c]ourts interpret differently, namely argumentatively and in order to present the 

ratio of their own decisions. The level of second-order observation serves here the purpose of testing how far the consistency 

of the observation of law to date can be combined with the integration of new information or with a change of preferences.” 

(2004, p. 297) 
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jurídica -, confirmando a autorreferência do sistema. Trata-se de uma consistência exigida da 

atuação dos tribunais, que se encontram isolados cognitivamente e são obrigados a decidir 

conforme os programas condicionados. 
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11. ANEXOS 
 

ANEXO I. RELAÇÃO DE CASOS DE VENDA CASADA DA AMOSTRA 

 
Tipo Processo Conselheiro Relator Representada(s) Resultado 

Processo 

Administrativo 

0023/1991 Marcelo Monteiro 

Soares 

Xerox do Brasil S/A Condenação por 

unanimidade  

Processo 

Administrativo 

08012.001182/1

998-31 

Thompson Almeida 

Andrade 

Microsoft Informática Ltda Arquivamento 

Processo 

Administrativo 

08012.009373/1

998-23 

Abraham Benzaquem 

Sicsú 

Elevadores Otis Ltda e outros Arquivamento 

Processo 

Administrativo 

08012.000172/1

998-42 

Celso Fernandes 

Campilongo 

Matel Tecnologia de Informática 

S/A - MATEC 

Condenação por 

unanimidade  

Processo 

Administrativo 

 

08000.016489/1

997-21 

Luiz Alberto Esteves 

Scaloppe 

Ficsatur Agência de Turismo 

Ltda e outros 

Arquivamento 

Processo 

Administrativo 

08000.025966/1

996-69 

Hebe Teixeira Romano 

Pereira da Silva 

Unimed de Santo Ângelo e 

outros 

Condenação por 

unanimidade  

Processo 

Administrativo 

08012.008659/1

998-09 

  Luis Fernando Rigato 

Vasconcellos 

Monsanto do Brasil Ltda Arquivamento 

Processo 

Administrativo 

 

08012.003578/2

000-18 

  Luiz Carlos Thadeu 

Delorme Prado 

Daimler Chrysler 

Administradora de Consórcios 

S/C Ltda 

Arquivamento 

Processo 

Administrativo 

08012.007104/2

002-98 

  Olavo Zago Chinaglia Têxtil J. Serrano Ltda Arquivamento 

Processo 

Administrativo 

08012.008064/1

997-82 

  Ricardo Villas Bôas 

Cueva 

Comunidade Religiosa João 

XXIII 

Arquivamento 

Processo 

Administrativo 

08000.019862/1

996-89 

  Luiz Alberto Esteves 

Scaloppe 

Ford Brasil Ltda Arquivamento 

Processo 

Administrativo 

08000.024919/1

995-62 

Luís Fernando Rigato 

Vasconcellos 

Xerox do Brasil S/A Arquivamento 

Processo 

Administrativo 

08000.018298/1

996-13 

Luiz Carlos Delorme 

Prado 

Shell Brasil S/A Arquivamento 

Processo 

Administrativo 

08012.006144/1

999-19 

Luiz Carlos Delorme 

Prado 

APEP – Associação dos Práticos 

do Estado do Paraná e outro 

Arquivamento 

Processo 

Administrativo 

0117/1992 Afonso Arinos de Mello 

Franco Neto 

Cimento Tocantins S/A Arquivamento 

Processo 

Administrativo 

0087/1992 Afonso Arinos de Mello 

Franco Neto 

S/A Indústrias Votorantim Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

08700.005025/2

007-07 

Ricardo Machado Ruiz Aceco TI Ltda. (Aceco Produtos 

para Escritório e Informática 

Ltda) 

Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

 

08012.004118/2

002-50 

Olavo Zago Chinaglia Unimed Bauru-Cooperativa de 

Trabalho Médico 

Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

08012.000487/2

000-40 

  Thompson Almeida 

Andrade 

Volkswagen do Brasil S/A e 

outros 

Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

 

08012.000217/2

006-96 

Paulo Furquim de 

Azevedo 

Cooperativas Médicas Unimed Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

08012.001115/2

007-79 

Fernando de Magalhães 

Furlan 

Hewlett Packard e outros Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

08012.001861/2

000-96 

Ricardo Villas Bôas 

Cueva 

Campos & Cia Ltda - ME e 

outros 

Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

08000.000145/1

996-92 

Cleveland Prates 

Teixeira 

Instituto de Resseguros do Brasil 

- IRB e outros 

Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

08000.015354/1

994-14 

Cleveland Prates 

Teixeira 

Esso Brasileira de Petróleo Ltda Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

08001.003288/1

999-15 

Cleveland Prates 

Teixeira 

Volkswagen do Brasil S/A Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

08012.005757/1

998-11 

Fernando de Oliveira 

Marques 

Petrobras Distribuidora S/A Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

08000.018955/1

997-11 

Luiz Alberto Esteves 

Scaloppe 

Spal Indústria Brasileira de 

Bebidas S/A 

Arquivamento 
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Averiguação 

Preliminar 

08012.004584/2

005-88 

Ricardo Machado Ruiz NET TV Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

 

53500.006044/2

004 

Ricardo Machado Ruiz Telefônica Empresas S/A e outro Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

08012.008005/2

008-19 

Alessandro Octaviani 

Luis 

Totvs S.A.  Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

08012.001626/2

008-71 

Ricardo Machado Ruiz Companhia de Bebida das 

Américas - Ambev  

Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

08012.000777/2

003-06 

Carlos Emmanuel 

Joppert Ragazzo 

Distribuidora de Bebidas 

Princípe Ltda  

Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

08012.001049/2

003-11 

Carlos Emmanuel 

Joppert Ragazzo 

Bandeirantes Propaganda 

Cearense Ltda e outra 

Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

08012.011095/2

006-63 

Marcos Paulo Veríssimo Petrobras Distribuidora Ltda   Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

08012.004308/2

005-10 

Olavo Zago Chinaglia Informix do Brasil Comércio e 

Serviços Ltda   

Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

08012.002500/2

000-67 

César Costa Alvez de 

Mattos 

Bayer S.A. e outros Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

08012.006322/2

001-24 

Vinícius Marques de 

Carvalho 

Case do Brasil & Cia e outro Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

08012.006505/2

001-40 

Fernando de Magalhães 

Furlan 

BSH Continental 

Eletrodomésticos Ltda 

Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

08012.008340/2

002-21 

Paulo Furquim de 

Azevedo 

Companhia Siderúrgica Nacional Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

08012.001861/2

000-96 

Ricardo Villas Bôas 

Cueva  

UNIMED Cruzeiro - 

Cooperativa de Trabalho Médico 

Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

08012.010269/1

998-17 

Luís Fernando Rigato 

Vasconcellos 

Companhia Vale do Rio Doce – 

CVRD e outro 

Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

08012.003380/1

999-57 

Ricardo Villas Bôas 

Cueva 

UNIMED de Catanduva  e outros Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

08012.003453/2

000-79 

Luiz Carlos Delorme 

Prado 

 Usimed de Jataí  e outro Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

08012.000820/2

000-82 

Paulo Furquim de 

Azevedo 

Unimed Niterói/São Gonçalo Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

08012.002034/2

005-24 

Abraham Benzaquem 

Sicsú 

Microsoft Informática Ltda Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

08012.004570/2

000-50 

Luiz Alberto Esteves 

Scaloppe 

Microsoft Informática Ltda Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

08012.004480/2

002-21 

Ricardo Villas Bôas 

Cueva 

SKF do Brasil Ltda. e outro Arquivamento 

 

 

  



 

 

102 
 

ANEXO II. LISTA COMPLETA DE DECISÕES DE VENDA CASADA DA 

AMOSTRA 

 

PA 0023/1991 (Caso Xerox) 

Decisão Estrangeira 86 FTC 363 

PA 0812.001182/98-31 (Caso Microsoft) 

AC 08012.007912/2001-74 

PA 08012.009373/1998-23 (Caso Otis) 

AC 08012.006880/2000-17 

PA 08012.000172/1998-42 (Caso Matec) 

Decisão Estrangeira Eastman Kodak Co. v. Image Techinical Services (Caso Kodak)  

Decisão Estrangeira AC 08012.006880/2000-17 (Caso Hugin) 

Decisão Estrangeira CBEM v. Companhia Luxemburguesa de Teledifusão 

Decisão Estrangeira United States v. United Shoe Machine Corp  

Decisão Estrangeira Allen Myland v. IBM 

Decisão Estrangeira Virtual Maintenance v. Prime Computer 

Decisão Estrangeira Systemcare, Inc. V. Wang Laboratories 

Decisão Estrangeira PSI v. Honeywell 

Decisão Estrangeira Digital Equipament Corp v. Uniq. Digital Technologies Inc. 

Decisão  Estrangeira Commercial Solvents v. Commission (1974) ECR 223 

PA 08000.022579/1997-05 

AC 08012.001099/02-18 

Processo Judicial AR 1.032-RJ, STF 

Processo Judicial 70/84, TJSE 

Processo Judicial AR 911, TJRJ 

Processo Judicial AR 79/87, TJMS 

Processo Judicial AR 115-SP, STJ 

Processo Judicial AR 140-AL, STJ 

Processo Judicial AR 950-SP, TJMT 

Processo Judicial HC 25.014-CE 

Processo Judicial RE 18.331 

Processo Judicial ADIn 855-2 

Processo Judicial ADIn 1521 

Processo Judicial ADCon 966-4 

Processo Judicial ADCon 958-3 

Processo Judicial ADIn 1094-8 

 PA 08000.016489/1997-21 

 PA 08012.003578/2000-18 

PA 08012.007104/2002-98 

PA 08012.008064/1997-82 

AP 08012.000217/2006-96 

AP 08012.001115/2007-79 

AP 08012.001861/2000-96 

AP 08000.000145/1996-92 
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AP 08000.015354/1994-14 

AP 08001.003288/1999-15 

AP 08012.005757/1998-11 

AP 08000.018955/1997-11 

PA 08012.0085659/1998-09 (Caso Monsanto) 

AC 08012.002651/99-57 

AC 08012.003711/2000-17 

AC 08012.004808/2001-01 

AC 08012.003997/2003-83 

AC 08012.005135/98-01 

AC 08012.007871/98-50 

PA 08000.025966/1996-69 (Caso Unimed Santo Angelo) 

PA 08000.009797/99 

PA 08012.007209/98-17 

PA 08000.028878/96-18 

PA 08000.014608/95-86 

PA 08000.021182/96-15 

PA 08000. 026711/95 

PA 08000.019008/95-96 

PA 08000.006457/96-28 

PA 08000.012251/94-75 

AP 08000.004488/97-01 

AP 08000.011922/97-04 

PA 08012.009124/98-29 

PA 08012.003211/98-17 

PA 08012.003212/98-71 

Processo Judicial MS nº 1999.34.00.033370-3 

AP 08000.019862/1996-89 (Caso Ford) 

PA 08012.006518/20001-19 

AP 08700.005025/2007-07 (Caso Aceco) 

AC 08012.010624/2009-54 

AP 08012.004118/2002-50 (Caso Unimed Bauru) 

AP 08012.003380/1999-57 

AC 08012.008047/2002-64 

AP 08012.00487/2000-40 (Caso Volkswagen e outros) 

PA 89/92 

AP 08012.004584/2005-88  

AP 08012.001626/2008-71 

AP 08012.011095/2006-63 

AP 08012.002500/2000-67 

AP 08012.006505/2001-40 

AP 08012.001861/2000-96 

AP 08012.010269/1998-17 

AP 08012.003380/1999-57 
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AP 08012.003453/2000-79 

AP 08012.000820/2000-82 

PA 08000.024919/1995-62 

PA 08000.018298/1996-13 

AP 08012.004570/2000-50 

PA 0087/1992 

AP  53500.006044/2004 

Processo Judicial Ag Rg no Ag 697.344/MG 

Processo Judicial Resp 1062994/MG 

Processo Judicial Edcl no Ag Rg no Ag 1253041/RS 

Processo Judicial Edcl no Resp 1005752/PE 

AP 08012.008005/2008-19 (Caso Totvs S.A.) 

AC 08012.008355/2008-85 

AC 08012.005295/2010-63 

AC 08012.2000242/2008-31 

AC 08012.014381/2007-61 

AC 08012.002278/2008-50 

AC 08012.004383/2006-61 

PA 08012.003005/2002-37 

AP 08012.000777/2003-06 

AP 08012.001049/2003-11 

PA 08012.008602/2005-09 

AP 08012.004308/2005-10 

AC 08012.003113/2001-29 

AP 08012.006322/2001-24 

AC 08012.004901/99-3 

AP 08012.008340/2002-21 

PA 08000.02413/96-21 

PA 08012.005407/2005-19 

AP 08012.002034/2005-24 

PA 08012.001182/1998-31 

PA 08012.006144/1999-19 

PA 08012.000973/00-68 

AP 0800.026054/96-12 

AP 08012.004480/2002-21 

AC 08012.006225/2001-31 

PA 0117/1992 

PA 0083/92 
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ANEXO III. DIAGRAMA 1 AMPLIADO 
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ANEXO IV. RELAÇÃO DE CASOS DE BONIFICAÇÕES (OU PROGRAMAS DE 

FIDELIDADE), DESCONTOS CONDICIONADOS E POLÍTICAS PROMOCIONAIS 

DA AMOSTRA 

 
Tipo Processo nº Conselheiro Relator Representada Resultado 

Processo 

Administrativo 

08012.003805/

2004-10 

  Fernando de 

Magalhães Furlan 

Companhia de Bebidas das 

Américas - Ambev 

Condenação por 

unanimidade  

Processo 

Administrativo 

08000.019459/

1996-96 

Ruy Afonso de 

Santacruz Lima 

Texaco Brasil S/A e outros Arquivamento 

Processo 

Administrativo 

08700.003456/

2003-05 

  Fernando de Oliveira 

Marques 

Fademac S.A Arquivamento 

Processo 

Administrativo 

08000.000128/

1995-98 

João Bosco 

Leopoldino da Fonseca 

S.A. O Estado de São 

Paulo 

Condenação por 

unanimidade  

Processo 

Administrativo 

08000.016153/

1995-89 

João Bosco 

Leopoldino da Fonseca 

Folha da Manhã S.A. Condenação por 

unanimidade  

Processo 

Administrativo 

53500.013140/

2005 

  Paulo Furquim de 

Azevedo 

Telemar Internet Ltda e 

outro 

Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

08012.006930/

2006-43 

  Fernando de 

Magalhães Furlan 

Organização Social 

Ataúdes Nóvoa 

Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

08012.006248/

2000-65 

Luiz Carlos Thadeu 

Delorme Prado 

Cooperativa de Usuários de 

Assistência Médica da 

Unimed de Lages e outros 

Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

08012.007398/

2008-43 

  Carlos Emmanuel 

Joppert Ragazzo 

Conselho Federal de 

Medicina - CFM 

Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

08012.012492/

1999-71 

Luiz Alberto Esteves 

Scaloppe 

Telebrasília Celular e outro Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

 

08012.005644/

2005-80 

  Ricardo Villas Bôas 

Cueva 

Telemar Norte Leste S/A Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

08012.008717/

2005-95 

  Paulo Furquim de 

Azevedo 

Varig S/A - Viação Aérea 

Rio Grandense 

Arquivamento 

Averiguação 

Preliminar 

 

53500.004242/

2004 

  Abraham Benzaquem 

Sicsú 

TELEST Celular S/A e 

outros 

Arquivamento 

  Averiguação 

Preliminar 

 

08001.006298/

2004-03 

  Ricardo Villas Bôas 

Cueva 

Gol Linhas Aéreas S.A. Arquivamento 
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ANEXO V. LISTA COMPLETA DE DECISÕES DE BONIFICAÇÕES (OU 

PROGRAMAS DE FIDELIDADE), DESCONTOS CONDICIONADOS E POLÍTICAS 

PROMOCIONAIS DA AMOSTRA 

 

PA 08012.003805/2004-10 (Caso Tô Contigo) 

AP 08700.002048/2002-47 

AP 08700.002046/2002-58 

PA 08012.002929/2003-05 

PA 08001.001994/2004-15 

AC 83/96 

AC 08012.005846/99-12 

Decisão Estrangeira T-38/02 (Groupe Danone) 

Decisão Estrangeira T-53/03 (BPB) 

Processo Judicial RE 219.780/PE 

Processo Judicial HC 79512 

Processo Judicial nº 2007.34.00.00434-3 

Decisão Estrangeira COMP/37.800/F3 

Decisão Estrangeira IV/37.614/F3 - PO/Interbrew e Alken 

Decisão Estrangeira COMP/C 37.750/B2 

Decisão Estrangeira COMP/B 2137.766 

Decisão Estrangeira 322/81 (Michelin I) 

Decisão Estrangeira T-20301 (Michelin II) 

Decisão Estrangeira T-219/99 (British Airways) 

Decisão Estrangeira ECR 461/1979 (Roche) 

Decisão Estrangeira T-30/89 (Hiltai AG) 

Decisão Estrangeira 85/669/EEC (Alzo) 

Decisão Estrangeira T 65-98 (Van den Berg Foods) 

Decisão Estrangeira 322/81 (NV Nederlandsche) 

Decisão Estrangeira T 228/97 (Irish Sugar) 

Decisão Estrangeira T 203/01 (Manufacture française des pneumatiques Michelin) 

AC 08012.005846/1999-12 

AC 08012.004091/2007-18 

PA 08012.008024/1998-49 

PA 08012.009991/1999-82 

PA 08012.002841/2001-13 

PA 08012.006636/1997-43 

PA 08000.022579/1997-05 

PA 0023/1991 (Caso Xerox) 

PA 08012.000172/1998-42 (Caso Matec) 

PA 08000.019459/1996-96 

PA 08700.003456/2003-05 

AP 08012.006930/2006-43 

AP 08012.006248/2000-65 

AP 08012.012492/1999-71 

AP 53500.004242/2004 
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AP 08012.008717/2005-95 (Caso Varig) 

PA 53500.013140/2005 (Caso Telemar Internet) 

PA 08012.006746/1997-41 

PA 08012.000219/2005-02 

PA 08012.003578/2000-18 

PA 08000.016113/1994-83 

AP 08012.005644/2005-80 (Caso Telemar Norte) 

AP 08001.006298/2004-03 (Caso Gol) 

PA 53500.004040/2005 

PA 08000.004542/97-13 

AP 08012.007398/2008-43 (Caso CFM) 

PA 08000.000128/1995-98 (Caso Estado de São Paulo) 

PA 08000.016153/1995-89 (Caso Folha) 

Decisão Estrangeira Editorial Amfin S.A. v. Arte Gráfico Editorial 
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ANEXO VI . DIAGRAMA III AMPLIADO 

 

 

 

 

 

 


