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RESUMO 

FONSECA, Filipe Rocha da. Terminal Handling Charge 2: um estudo de caso acerca da relação 

entre regulação e concorrência no setor portuário brasileiro. 254p. Dissertação (Mestrado) – 

Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2020. 

 

Para promover a concorrência no mercado, propiciando a maximização do bem-estar 

social, o Estado passou a se tornar descentralizado, com a criação de entidades dotadas de grau 

maior ou menor de autonomia em relação ao ente central, que detêm autoridade regulatória no 

tocante às atividades setoriais a si confiadas. Tais entidades são incumbidas de regular setores 

tidos como sensíveis para a sociedade, onde a existência de falhas de mercado foi considerada 

de tal importância que o Poder Público julga imprescindível a sua interferência, visando inibir os 

efeitos indesejáveis ou promover efeitos desejáveis em tais mercados. Nesse sentido, quando 

no estrito cumprimento das funções delegadas pela sua lei de criação, as normas emanadas ou atos 

praticados pelas referidas agências, por seu caráter de especialidade, prevalecem em relação 

às demais normas gerais do sistema jurídico, devendo ser respeitadas tanto pelos particulares 

submetidos a sua esfera de regulação quanto pelas demais entidades públicas. Diante do 

processo de criação de autoridades reguladoras e da proliferação de atos regulatórios setoriais, 

alguns conflitos aparentes com as normas de Direito Concorrencial e atuações da autoridade 

antitruste acabam por emergir, mais especificamente quando normas ou decisões de autoridades 

reguladoras setoriais levam a resultados considerados, por parte da autoridade antitruste, como 

violadores da Lei Concorrencial. Desse modo, o presente trabalho se propõe a investigar o 

fenômeno, especificamente por meio de um estudo das decisões do CADE que julgaram a 

cobrança de tarifa intitulada “Terminal Handling Charge 2” (“THC2”), cobrada dos terminais 

portuários aos retroalfandegados para segregação e entrega de contêineres. A análise dos casos 

permite concluir que, ao condenar empresas pela cobrança da THC2, o CADE extrapolou as 

suas competências, assim como violou os fundamentos do precedente administrativo acerca 

da matéria. 

 

Palavras-chave: Regulação. Concorrência. Setor Portuário. THC2. Imunidades Antitruste. 

ANTAQ. CADE. 



 

ABSTRACT 

FONSECA, Filipe Rocha da. Terminal Handling Charge 2: um estudo de caso acerca da relação 

entre regulação e concorrência no setor portuário brasileiro. 254p. Dissertação (Mestrado) – 

Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2020. 

 

In order to promote competition in the market, maximizing social welfare, State 

become decentralized, emerging entities endowed with a greater or lesser degree of autonomy in 

relation to the central entity, which has regulatory authority with respect to the activities of a 

regulated market entrusted to it. Such entities are responsible for regulating sector considered 

to be sensitive to society, where market failure was considered of such importance that the 

State considers it interference essential, in order to inhibit undesirable effects or promote 

desirable ones in markets. In this sense, when in strict compliance with the functions delegated 

by its creation law, the rules issued, or acts practiced by the referred authorities, due to their 

specialty, prevail in relation to other general rules of the legal system, and must be respect 

both by the individuals submitted its sphere of regulation as well as by other public entities. In 

the view of process of proliferation of regulatory authorities and its regulatory acts, some 

apparent conflicts with Competition Law and actions from antitrust authority ends up emerging, 

especially when rules or decisions from regulatory authorities lead to results considered, by 

antitrust authority, as violations of Competition Law. Thus, the present paper proposes to 

investigate the phenomenon, specifically through a case study, of CADE decisions which 

analyzed the tariff entitled “Terminal Handling Charge 2”, charged from port terminals to dry 

ports for segregation and container delivery. This paper concludes, after analyzing the cases 

investigated here, that CADE extrapolated it power, as well as violated the foundations of the 

administrative precedent on the matter. 

 

Keywords: Regulation. Competition. Port Sector. THC2. Antitrust Immunity. 

ANTAQ. CADE. 
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INTRODUÇÃO 

Esta dissertação pretende analisar a atuação do Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE) quando de seus julgados acerca da cobrança de tarifas portuárias que 

possibilitam a retirada das cargas importadas do Porto Organizado1 e o subsequente armazenamento 

em Recintos Alfandegados2.  

Tais tarifas, chamadas de Taxa de Segregação e Entrega (“TSE”), foram apelidadas 

pelo CADE, em sede dos processos administrativos que submeteram a questão ao Conselho, 

de Terminal Handling Charge 2 (“THC2”), pois supostamente representariam uma cobrança 

em duplicidade em relação à outra tarifa já existente, e que visaria remunerar os serviços de 

movimentação das cargas no processo de importação, a Terminal Handling Charge (“THC”).  

Em virtude de supostamente se tratar de cobrança em duplicidade, e no entender do 

CADE, ter por objetivo extrair lucro de concorrentes e criar barreiras à entrada no mercado de 

armazenamento alfandegado de cargas importadas, a TSE ou THC2, seria anticoncorrencial e, 

portanto, ilícita.  

Entretanto, a questão incita debates, visto que em alguns Portos Organizados, a 

Autoridade Portuária3, que é a entidade regulatória setorial a nível local, expressamente previu a 

possibilidade de cobrança da TSE, inclusive estabelecendo os valores máximos que poderiam 

ser cobrados e homologando a tabela de preços proposta pelos Operadores Portuários4. A matéria 

também sofreu regulamentação a nível federal, visto que a Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários (“ANTAQ”) autorizou a cobrança tanto em sede de decisões proferidas em processos 

administrativos quanto por intermédio de Resoluções Normativas de caráter geral e abstrato. 

                                                           
1 A Lei n.o 12.815, de 5 de junho de 2013, também denominada de Nova Lei dos Portos, em seu artigo 2.o, 

incisos I e II, define o Porto Organizado como o bem público construído e aparelhado para atender a 

necessidades de navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de 

mercadorias, e cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição de autoridade portuária, sendo a sua 

área delimitada por ato do Poder Executivo que compreende as instalações portuárias e a infraestrutura de 

proteção e de acesso ao porto organizado.  
2 A Resolução Normativa ANTAQ n.o 34, de 19 de agosto de 2019, define os Recintos Alfandegados como os 

locais declarados pela autoridade aduaneira competente, na zona primária ou na zona secundária, a fim de 

que neles possa ocorrer, sob controle aduaneiro, movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de 

mercadorias procedentes do exterior, ou a ele destinadas, inclusive sob regime aduaneiro especial. O tema 

será analisado de maneira aprofundada no capítulo dois, que trata do setor portuário.  
3 A Autoridade Portuária, segundo a Nova Lei dos Portos, e os regulamentos da ANTAQ, é exercida pela 

Administração do Porto Organizado. O conceito e as competências da Autoridade Portuária serão analisados 

no capítulo dois desta dissertação.  
4 São as pessoas jurídicas pré-qualificadas para execução de operação portuária na área do porto organizado. 

O conceito e atividades desempenhadas pelo operador portuário serão analisadas no capítulo dois deste trabalho. 
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O debate, portanto, se insere dentro de um tema mais amplo, que discute a (i) a relação 

entre concorrência e regulação, (ii) a repartição de competências entre autoridades concorrenciais 

e regulatórias, e (iii) os limites da incidência de normas concorrenciais em setores regulados.  

Dentro desse contexto maior se insere o objetivo deste trabalho, que é investigar se as 

decisões do CADE, condenando agentes do mercado portuário em virtude da cobrança da TSE: 

(i) consideram eventual regulação incidente sobre a matéria; (ii) em caso de considerar que o tema 

foi regulado pela autoridade competente, se tais normas ou decisões setoriais foram obstáculo para a 

incidência das normas de Direito Antitruste; (iii) se não o foram, quais argumentos embasaram o 

afastamento das normas ou decisões regulatórias setoriais, permitindo, assim, a condenação 

dos agentes regulados; (iv) se os argumentos utilizados para eventual afastamento encontram 

fundamento em precedentes do CADE sobre a mesma matéria, na doutrina especializada ou em 

manifestações de organismos internacionais; e (v) se as decisões do CADE acerca da matéria são, 

assim, lícitas, ou, ao contrário, revelam uma atuação para além do âmbito de suas competências.  

O intuito da presente dissertação pode ser colocado para o leitor, do mesmo modo, na 

forma da seguinte pergunta ou problema: “seria lícito ao CADE aplicar sanções aos Operadores 

Portuários que atuaram em consonância com a regulação setorial portuária, ao cobrarem de 

seus clientes a tarifa de segregação e entrega de contêiner?”. 

Portanto, a dissertação centrar-se-á na análise dos argumentos de interface regulatório-

concorrencial constantes nos votos e acórdãos dos casos aqui examinados, não sendo objeto do 

trabalho os argumentos econômico-concorrenciais, tais como: formação de preço da TSE, existência 

de custos adicionais na segregação e entrega de contêineres no processos de importação, presença 

de indícios e incentivos para a prática de condutas anticoncorrenciais por parte dos operadores 

portuários, definição de mercado relevante de operação portuária e armazenagem alfandegada, 

existência e exercício de poder de mercado pelos operadores portuários, presença de monopólio 

situacional ou de relação de conglomerado quando da posse dos contêineres importados pelos 

operadores portuários, etc.  

Apesar de relevantes, as discussões econômicas fogem ao escopo do presente trabalho, que 

se concentra na atuação da autoridade antitruste quando diante de um setor regulado, com regulação 

que efetivamente ampare condutas que a referida autoridade entenda terem potencial anticompetitivo.  

Também não se discutirá neste trabalho acerca da qualidade de eventual regulação 

existente sobre a matéria discutida, ou seja, em existindo regulação sobre a cobrança da TSE, 

seja em âmbito local ou nacional, não se perquirirá se tal regulação é boa ou ruim, mas apenas 

se as normas ou decisões administrativas permitiam ou não, e em qual extensão, a instituição 

e cobrança da tarifa quando do julgamento dos casos pelo CADE.  
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Este trabalho se justifica na medida em que o tema apresenta controvérsia doutrinária. 

Na doutrina nacional existem autores que defendem (i) que a atuação do CADE, nos casos 

envolvendo a cobrança de TSE, foi acertada, visto a ausência de regulação a conferir imunidade 

antitruste à conduta dos operadores portuários quando da cobrança da TSE5; (ii) que no 

tocante ao setor portuário a competência para aplicação da lei antitruste foi atribuída de maneira 

específica à autoridade reguladora, existindo, assim, imunidade antitruste setorial a impedir a 

apreciação da matéria pelo CADE6; e (iii) que apesar do modelo adotado no Brasil ser o de 

complementariedade entre as atuações da autoridade antitrustes e reguladora setorial, no caso 

                                                           
5 A referida posição foi defendida por Calixto Salomão Filho, em parecer de 3 de outubro de 2003, presente às 

fls. 2527-2559, dos autos do Processo Administrativo CADE n.o 08012.007443/1999-17. Alguns trechos do 

parecer: “3.2 [...] A privatização dos portos, incluindo os terminais citados no início deste parecer, vieram 

acompanhadas de normas reguladoras da atividade portuária [...] Porém, nenhuma dessas normas impõe aos 

terminais portuários um controle dos preços pelos serviços que venham eventualmente prestar a terceiros. 

Isso significa que os terminais têm liberdade para estabelecer os preços desses serviços, bem como de quem eles 

serão cobrados. [...] 3.5. [...] Vale indagar se essa cobrança não decorreria de imposição regulatória, o que 

poderia levar a concluir por sua legitimidade. Acabamos de ver, entretanto, que tais terminais gozam de 

ampla liberdade no que diz respeito à estipulação de preços para os serviços eventualmente prestados a 

terceiros. Daí decorre que a regulação não pode constituir uma justificativa no sentido estrito da lei concorrencial. 

[...] 3.7. Conclui-se, portanto, que a regulação portuária é irrelevante para a análise da licitude ou não das 

condutas narradas pelo Consulente. Não constitui, de resto, justificativa concorrencial de qualquer espécie”.  
6 Nesse sentido as posições de: GRAU, Eros Roberto; FORGIONI, Paula. O estado, a empresa e o contrato. 

São Paulo: Malheiros, 2005. p.171-186; e BILIERI, Mário Dittrich. A taxa de segregação no Porto de Santos e o 

conflito de competência entre autoridades administrativas. In: MOREIRA, Egon Bockmann; MATTOS, Paulo 

Todescan Lessa (Coord.). Direito concorrencial e regulação econômica. Belo Horizonte: Fórum, 2010. 

p.387-415. p.387-415. Quanto a posição assumida por Eros Grau e Paula Forgioni, trata-se de parecer 

concedido em maio de 1999, onde se destacam os seguintes trechos: “3. [...] O ordenamento repudia a 

possibilidade de serem prolatadas decisões antagônicas por autoridades administrativas que não estejam 

sujeitas, entre si, a subordinação hierárquica. Se a atribuição ou competência para apreciar determinada questão 

é conferida a uma delas, à outra não é dado proferir uma segunda decisão a propósito do mesmo tema. [...]  

9. O texto normativo não permite interpretação conflitante: a Lei dos Portos atribuiu ao CAP competência 

para trata de toda a concorrência, no que se refere aos agentes econômicos que atuam em um mesmo porto 

ou área de concessão. Entre nós, pois, não há que se discutir ‘área de abrangência da isenção ou imunidade’. 

[...] 13. [...] A Lei dos Portos tem por objeto e por escopo a disciplina de um setor específico da economia; 

daí abordar, em seu texto, aspectos concorrenciais específicos e peculiares a esse mercado. 14. O art. 30, VI 

e XIII, da Lei de Portos atribui expressamente ao Conselho de Autoridade Portuária (CAP), estabelecido em 

cada porto organizado ou no âmbito de cada concessão, a competência para (i) zelar pelo cumprimento das 

normas de defesa da concorrência e (ii) estimular a competitividade. Como se vê, a Lei dos Portos bastava-

se em definir quem – o Conselho de Autoridade Portuária – detinha competência para, em lugar da Secretaria 

Nacional de Direito Econômico – SNDE e do CADE, aplicar as normas da Lei n.o 8.158, de 1991 (Lei Antitruste 

vigente à época da promulgação da atual Lei dos Portos). Os incisos VI e XIII do art. 30 da Lei dos Portos 

coexistem com a lei nova (Lei n.o 8.884, de 1994), efetivamente excepcionando-a no quanto já excepcionavam a 

Lei n.o 8.158, de 1991, aspecto em relação ao qual a Lei n.o 8.884, de 1994, não inovou quanto a esta, de n.o 

8.158, de 1991. 15. Isto posto, relembrando o texto do § 2.o do art. 2.o da Lei de Introdução ao Código Civil – 

“A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a 

lei anterior” – diremos que a Lei Antitruste, que estabeleceu regras gerais sobre a concorrência entre os 

agentes econômicos, não teve o condão de revogar os incisos VI e XIII do art. 30 da Lei dos Portos (lei 

especial, como vimos). E, como ambas estão em plena vigência, a lei especial prevalece sobre a geral. O critério de 

especialidade surge, assim, para eliminar as antinomias aparentes. Havendo uma norma geral e uma especial 

que aparentemente incidiriam sobre o mesmo suporte fático, deve prevalecer a segunda. 16. Em conclusão, o ato 

da Secretaria de Direito Econômico, instaurando o Processo Administrativo n.o 08000.024150/96-27, ‘que 

trata da instituição da tarifa única referente aos serviços de capatazia no Porto de Santos (Terminal Handling 

Charge – THC)’ é ilegal, dado que extrapola os limites da competência legalmente atribuída a esse órgão.” 
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em tela, em virtude de atuação específica por parte do regulador setorial, se caracteriza a 

incidência da imunidade antitruste.7  

A relevância do tema também pode ser defendida em virtude da sucessão de 

“enfrentamentos” entre o CADE e a ANTAQ/Autoridades Portuárias, que ao longo de décadas 

vem se manifestando mediante posições contrárias sobre o assunto, o que gera insegurança 

jurídica para todo o setor portuário, o qual, após as reformas do Estado que geraram as ondas de 

privatizações nos meados dos anos noventa, passou a depender especialmente de investimentos 

privados para o seu desenvolvimento.  

O tema aqui enfrentado, apesar de não ser uma novidade, tendo sido objeto de 

pareceres e artigos acadêmicos, ainda permanece vivo e carecendo de uma solução definitiva. 

Tal afirmação pode ser comprovada pela existência, no âmbito do CADE, de cinco processos 

administrativos8 em tramitação acerca da cobrança da TSE por operadores portuários, que 

ainda carecem de uma decisão de mérito. Já na esfera da ANTAQ, a entidade, em agosto de 

2019, emitiu o seu segundo ato normativo de caráter geral e abstrato sobre o assunto9, mais 

uma vez no sentido de que a cobrança da tarifa, quando em consonância com o contrato de 

arrendamento e em respeito ao preço máximo estabelecido pelo regulador, seria lícita e 

concorrencial. Também contribui para a relevância dessa tese o fato de que inexiste trabalho 

acadêmico que tenha adentrado as razões de todos os votos proferidos no âmbito do CADE 

acerca da matéria, oferecendo respostas aos questionamentos acima elencados como objeto 

desta dissertação. 

Inicialmente, estabelecemos a seguinte hipótese para o problema enfrentado: a 

matéria acerca da cobrança da TSE foi historicamente regulamentada pelas autoridades 

reguladoras setoriais, que permitiram a cobrança da tarifa pelos operadores portuários, e em 

                                                           
7 A tese foi defendida por Patrícia Regina Pinheiro Sampaio, em parecer técnico, de maio de 2015, juntado aos 

autos do Processo Administrativo CADE n.o 08012.001518/2006-37 via petição de 21 de maio de 2015: “No 

Brasil, as leis reguladoras setoriais costumam possuir previsões genéricas de tutela e promoção da 

concorrência em seus respectivos mercados de atuação, sem substituir ou afastar a possibilidade de 

incidência da legislação concorrencial. Por essa razão, entendemos inexistir setor da economia totalmente 

imune à incidência das normas de defesa da concorrência e que, como regra geral, a relação de atribuições 

entre CADE e regulação setorial é de complementariedade.” [...] “No direito positivo vigente, não existe 

setor da economia imune à incidência da legislação de defesa da concorrência e à atuação de polícia 

preventiva e repressiva do CADE. Por outro lado, há temas de regulação econômica que, uma vez tendo sido 

decididos pelo órgão regulador setorial, não podem ser objeto de decisão pelo CADE, sob pena de invadir a 

seara de competência regulatória setorial, rompendo a dinâmica de complementariedade de competências.” 

(p.20 e 22 do parecer).  
8 PAs n.o 08700.005499/2015-51 (Tecon Suape), 08700.007396/2016-14 (APM Terminais Itajaí), 

08700.003006/2017-18 (Brasil Terminais Portuários), 08700.007049/2018-45 (Portonave Terminais 

Portuários de Navegantes) e 08700.000351/2019-53 (Embraport). 
9 Resolução Normativa ANTAQ n.o 34, de 19 de agosto de 2019.  
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sendo assim o CADE extrapolou suas competências ao julgar matéria imune à incidência das 

normas antitruste, portanto, as decisões proferidas pelo CADE são ilegais.  

Utiliza-se nesta dissertação o método hipotético-dedutivo, na medida em que é 

identificado um problema, estabelecida uma hipótese, que em seguida é testada para se 

concluir pela sua veracidade ou não. A metodologia concentra-se na análise pormenorizada 

dos argumentos levantados em cada voto proferido por Conselheiros no âmbito dos casos 

julgados pelo CADE sobre a matéria, conforme divisão de argumentos que é detalhada no 

início do Capítulo III. Assim, no último capítulo realiza-se um levantamento detalhado das 

razões de decidir de cada Conselheiro e, na parte final, apresentam-se conclusões extraídas 

desse levantamento. 

Para os fins aqui propostos, a dissertação encontra-se dividida da seguinte forma. 

Assim, no primeiro capítulo do presente trabalho é apresentado ao leitor um compêndio 

acerca dos principais atores do setor portuário, no tocante ao processo de importação, e que 

influem no tema da cobrança da TSE. O capítulo, vale dizer, não tem a intenção de esgotar o 

universo de agentes atuantes no setor, eis que desnecessário para a suficiente compreensão da 

suposta justificativa pela cobrança da tarifa.  

O objetivo primordial de tal capítulo é o de retratar (i) os serviços de movimentação 

prestados à carga importada por via portuária; (ii) quem realiza, e em que condições, os referidos 

serviços; (iii) de que forma tais serviços seriam remunerados; (iv) quais serviços estariam 

inclusos em cada uma das remunerações; (v) qual seria a natureza de tais cobranças; e (vi) em 

virtude de que – atos privados ou públicos – se fundamentam os referidos serviços e as suas 

respectivas cobranças.  

No segundo capítulo é exposta a lente teórica na qual se baseia esta dissertação, onde 

é realizada a revisão bibliográfica (i) dos principais autores nacionais que tratam sobre da 

divisão de competências entre autoridades antitrustes e reguladoras setoriais; (ii) das contribuições 

dadas por organismos internacionais acerca do tema, sendo expostas as manifestações da OCDE, 

Banco Mundial e UNCTAD; (iii) da jurisprudência da Suprema Corte norte-americana10 e da 

manifestação da OCDE sobre a incidência de imunidades antitrustes; e (iv) da proposta de 

Eduardo Jordão para a identificação da imunidade antitruste especificamente quanto ao 

ordenamento jurídico brasileiro. 

                                                           
10 As decisões da Suprema Corte dos EUA analisadas em sede do capítulo dois deste trabalho foram eleitas com 

base (i) em artigos e capítulos de livros sobre o tema da imunidade antitruste escritos por doutrinadores 

norte-americanos; e (ii) nas próprias referências à outras decisões encontradas no corpo daquelas citadas 

pelos referidos doutrinadores.  
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A escolha pelos organismos internacionais elencados acima, assim como pela 

jurisprudência da Suprema Corte norte-americana sobre o tema imunidade antitruste, como 

bases teóricas aptas a escrutinar as razões de decidir do CADE sobre a cobrança da TSE, se 

deve pelo fato: daquele próprio órgão habitualmente citar as contribuições de tais entidades, 

assim como as doutrinas da imunidade antitruste forjadas por intermédio das jurisprudências 

da Suprema Corte norte-americana, de modo a embasar suas decisões.  

Especificamente quanto ao tema da repartição de competências entre as autoridades 

antitruste e reguladoras setoriais, optou-se por expor em ordem cronológicas as manifestações 

dos referidos organismos e da doutrina especializada. Tal opção visa a permitir a comparação 

pelo leitor, no sentido de se observarem eventuais influências e congruências, nas 

manifestações anteriores em relação às posteriores. 

A abordagem da proposta trazida por Eduardo Jordão é aqui realizada, tendo em 

vista que o referido autor ousou formular um modelo de identificação de imunidade antitruste 

especificamente voltado para o ordenamento jurídico brasileiro, ante a percepção de que os 

modelos norte-americano e europeus não foram compreendidos de maneira adequada pela 

nossa autoridade antitruste, que foi incapaz de criar uma jurisprudência sólida sobre o assunto, 

assim como não poderia se aplicar de maneira perfeita ante à nossa realidade institucional.  

No terceiro capítulo se analisam quatros processos julgados pelo CADE acerca do 

tema “THC2”, que serão aqui chamados de: (i) Caso Paradigma (PA n.o 08012.007443/1999-

17); (ii) Caso do Porto de Salvador (PA n.o 08012.003824/2002-84); (iii) Caso Rodrimar (PA 

n.o 08012.001518/2006-37); e (iv) Caso Tecon Rio Grande – Fiel Depósito (PA 

n.o 08700.008464/2014-92). O recorte do objeto de pesquisa se limitou aos referidos casos em 

razão deles serem os únicos precedentes em que o CADE tratou como atinentes ao tema 

“THC2” e que resultaram em uma decisão final de mérito. 

A análise citada acima compreende a verificação da presença de razões de ordem 

regulatório-concorrencial nos votos proferidos pelos Conselheiros em cada um daqueles 

casos. Após a seleção de tais razões, se averigua se elas são congruentes (i) entre si e (ii) 

perante a realidade do setor portuária exposta no capítulo um, (iii) assim como em relação à 

lente teórica trazida em sede do capítulo dois.  

Ao fim, busca-se, ainda, para além das averiguações que levam à conclusão pela 

legalidade ou não das citadas decisões, verificar se entre elas existe uma linha argumentativa 

congruente apta formar uma jurisprudência sobre o assunto.  
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Sobre a estrutura deste trabalho, vale ainda explicar a forma de utilização das notas 

de rodapé. De modo a conferir linearidade ao texto, deixando-o mais claro e agradável ao 

leitor, as análises que não forem de suma importância para o desenvolvimento do tema, mas 

que servem para contextualizar de maneira mais aprofundada aspectos laterais, serão trazidos 

nas notas de pé de página.  

Ou seja, informações complementares ao debate, mas que não sejam indispensáveis à 

sua devida apreciação, serão trazidas em local outro que não o texto. Como exemplo, poder-

se-á encontrar nas notas de rodapés informações relacionadas ao tema de forma indireta, 

posições divergentes às adotadas neste trabalho, referências históricas que permeiam o 

assunto discutido, a operacionalização de conceitos que sejam atinentes ao debate apenas de 

forma reflexa, e os principais trechos de decisões judiciais e administrativas que forem citadas 

ao longo do trabalho.  

Alguns termos de suma importância para o desenvolvimento do tema deste trabalho 

merecem ser esclarecidos desde já para o leitor, de modo que se possa inferir o significado 

preciso das colocações aqui trazidas. 

O termo “regulação” é aqui utilizado para se referir à atividade regulatória emanada 

do Estado11, expressa (i) no exercício da função normativa por parte de órgãos do Poder 

Executivo12, (ii) na fiscalização do quanto disposto nas normas por parte dos regulados; 

                                                           
11 Entendemos que a regulação não emana somente do poder público, podendo ser desempenhadas pelos 

próprios agentes privados que se organizam visando limitar seus comportamentos ou influenciar o mercado 

em que atuam (self-regulaton). Nesse sentido, se insere um dos conceitos possíveis para o termo regulação, 

apresentado em obra de Robert Bawdwin, Martin Cave e Martin Lodge: “As all forms of social or economic 

influence – where all mechanisms affecting behaviour – whether these be stated-based or from other sources 

(e.g. markets) – are deemed regulatory. One of the great contributions of the theory of ‘smart regulation’ has 

been to point out that regulation may be carried out not merely by state institutions but by a host of other 

bodies, including corporations, self-regulators, professional or trade-bodies, and voluntary organizations. 

According to this third, broad usage of the term ‘regulation’, there is no requirement that the regulatory 

effect of a mechanism are deliberate or designed, rather than merely incidental to other objectives.” 

(BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. Understanding Regulation: Theory, Strategy, and 

Practice. 2.ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. p.3). Também parece ser essa a posição, na doutrina 

nacional, de Gustavo Binenbojm: “Assentada a premissa segundo a qual a noção de regulação envolve uma 

atividade de interferência no exercício da liberdade privada, por meio de coerções ou de induções [...] não há 

uma necessária correlação lógica entre a opção por um determinado instrumento de regulação com a origem 

da sua fonte normativa – se legislativa, administrativa ou privada. [...] Definitivamente, nenhuma atividade 

de regulação está limitada, ontologicamente, a instrumentos específicos, seja ela oriunda diretamente da 

Constituição, de leis gerais, de leis setoriais, de regulamentos e contratos administrativos ou, até mesmo, de 

corregulação ou autorregulação.” (BINENBOJM, Gustavo. Poder de polícia, ordenação, regulação: 

transformações político-jurídicas, econômicas e institucionais do direito administrativo ordenador. 2.ed. Belo 

Horizonte: Fórum, 2017. p.152).  
12 Sobre o aumento do exercício da função normativa por órgãos do Poder Executivo, Paulo Todescan Lessa 

Mattos disserta que “As justificativas para o aumento do uso de normas secundárias e terciárias tem relação com a 

necessidade de aumento da expertise, eficiência e a correção de problemas de legitimidade (decorrentes, 

como veremos, do modelo de democracia representativa) na edição de normas, uma vez que o Poder Legislativo 

não tem (i) conhecimento (informação) de detalhes (expertise) de determinados fatos sociais ou do funcionamento 
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(iii) na aplicação de sanções para o caso de infrações às referidas normas; (iv) na composição 

de conflitos entre a autoridade reguladora e os regulados, ou entre os próprios regulados; e 

(v) em atos de consentimento.13 

Na visão aqui adotada, a regulação terá como finalidade (i) a correção de falhas de 

mercado, a estabilização e o desenvolvimento econômico – regulação econômica14, ou (ii) a 

promoção de valores sociais ou culturais – regulação social.15  

                                                                                                                                                                                     

de sistemas (como o econômico) que precisam ser por algum motivo regulados; (ii) capacidade operacional 

(eficiência) de deliberar sobre todos os aspectos relacionados à regulação de um determinado fato social ou 

problema sistêmico; e (iii) um sistema jurídico moderno não tem como ser concebido apenas como um sistema 

estático fundado em normas primárias estabelecidas por um poder legislativo soberano, gerando a exigência 

de delegação de poder normativo (problemas de legitimidade). Nos três casos, a complexidade de matérias e 

situações a serem reguladas decorrentes do fenômeno moderno Estado regulador impõe a especialização e a 

ampliação do número de órgãos dotados de poder normativa.” (MATTOS, Paulo Todescan Lessa. O novo 

Estado regulador no Brasil: eficiência e legitimidade. 2.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2017. p.43). 

13 Expondo uma visão ainda mais ampla, Arie Freiberg defende que seriam seis as categorias de ferramentas 

regulatórias: (i) ferramentas econômicas; (ii) ferramentas transacionais; (iii) ferramentas de autorização; (iv) 

ferramentas informacionais; (v) ferramentas estruturais; e (vi) ferramentas legais. (FREIBERG, Arie. The 

tools of regulation. Leichhardt, NSW, Australia: Federation Press, 2010. p.178). 
14 Nessa perspectiva econômica, a regulação seria encarada como técnicas administrativos para: (i) controle de 

poder monopolista; (ii) controle de informações inadequadas; (iii) correção de problemas de ação coletiva; 

(iv) correção de externalidades negativas ou da existência de custos de transação que dificultam o processo de 

barganha no mercado; (v) controle de lucros inadequados; (vi) eliminação de competição excessiva; 

(vii) controle de escassez; (viii) controle de problemas de representação; (ix) solução de problemas distributivos e 

(x) planejamento econômico. (MATTOS, Paulo Todescan Lessa. Op. cit., p.47-58). 
15 Sobre as diferenças entre os conceitos: “As regulações ‘social’ e ‘econômica’ foram tradicionalmente concebidas 

como pares políticos contrastantes, sendo a regulação econômica projetada para melhorar a eficiência econômica e 

de mercado, e a regulação social projetada para produzir resultados socialmente desejados tanto por meio da 

correção dos efeitos prejudiciais da atividade econômica quanto da produção de resultados diferentes e 

melhores do que aqueles produzidos por mercados em operação. A regulação econômica é tradicionalmente 

caracterizada por instituições não majoritárias providas por quadros técnicos, buscando soluções otimizadas e 

eficientes. A regulação social, por outro lado, é tradicionalmente caracterizada por instituições majoritárias, 

nas quais conflitos de interesse são representados e os resultados políticos negociados.” [...] “Entretanto, no 

novo mundo da administração regulatória, do capitalismo regulatório e do Estado regulatório, os governos 

estão crescentemente usando a regulação para entregar metas sociais tradicionalmente fornecidas através de 

ação direta do governo (a qual Haber se refere como ‘regulação para o bem-estar’ ou ‘regimes de bem-estar 

regulatório’) e técnicas regulatórias baseadas na economia, para definir e resolver problemas sociais.” [...] 

“Uma análise da literatura revela um conceito da regulação econômica geralmente bem desenvolvido e 

consistente, centrado no aprimoramento da eficiência e da concorrência.” [...] “Regulação, de acordo com 

esse ponto de vista, só é justificada quando formas particulares de correção das deficiências de mercado (por 

exemplo, soluções de direito privado) custam mais, ou são menos efetivas, do que a intervenção regulatória.” 

[...] “No caso da regulação social, a literatura revela duas correntes conflituosas de respostas sobre como a 

regulação é concebida: (a) para corrigir os efeitos prejudiciais da atividade econômica (deficiências de 

mercado); e (b) para atingir determinados resultados socialmente desejados.” [...] “O propósito da regulação 

social, de acordo com essa definição, é corrigir as deficiências de mercado que originam esses efeitos 

prejudiciais, tais como externalidades, poder de barganha desigual, informação inadequada ou assimétrica, 

bem público, ação coletiva e outros problemas de coordenação.” [...] “Visto dessa forma, a regulação social é 

parte do gerenciamento econômico, e é, na realidade, um tipo ou subconjunto da regulação econômica.” [...] 

“O segundo conceito de regulação social, que se contrapõe ao primeiro, define-a em termos de alcançar 

certos resultados socialmente desejados; de satisfazer as aspirações e os desejos coletivos, e de produzir 

resultados sociais deferentes e melhores do que aqueles produzidos por uma economia de mercado operando 

eficientemente. Os resultados socialmente desejados refletem valores sociais mais amplos como justiça, equidade e 

razoabilidade, coesão social ou solidariedade, e reforço da confiança.” [...] “Uma economia de mercado não é 

um fim por si, mas um meio para um fim – um regime co ou autorregulado, que possibilita aos indivíduos 
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Entendemos também que a regulação estatal pode ser implementada por qualquer 

intervenção do Estado na economia, seja ela de ordem direta ou indireta, desde que objetivando 

influenciar o comportamento dos agentes econômicos.16 

O termo “serviço público” é outro que merece ser aclarado de modo a apontar qual o 

sentido dado quando de sua citação neste trabalho. Existem diversos conceitos que tentam 

explicar quais seriam os elementos que levariam certas atividades a serem enquadradas na 

categoria serviços públicos, não havendo ainda um consenso em nossa doutrina acerca do 

tema. Uma das formas de classificar os sentidos de serviço público extraíveis da Constituição 

seria aquela proposta por Alexandre dos Santos Aragão, de modo que as concepções 

existentes poderiam ser divididas em “amplíssima”, “ampla”, “restrita” e “restritíssima”.17  

                                                                                                                                                                                     

satisfazer suas preferências e às comunidades a construir uma sociedade melhor. Vista dessa forma, uma 

economia de mercado é uma ferramenta da política social e, como consequência, a regulação econômica é 

um tipo, ou um subconjunto, da regulação social.” (WINDHOLZ, Eric; HODGE, Graeme A. Conceituando 

regulação social e econômica: implicações para agentes reguladores e para atividade regulatória atual. 

Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v.264, p.19-20 e 26-30, set./dez. 2013). 
16 Defendendo que a intervenção direta do Estado na economia também pode ser enquadrada no termo regulação: 

“Até a 2.a edição desta obra sustentávamos que no conceito de regulação estaria excluída a atividade direta do 

Estado como produtor de bens ou serviços e como fomentador das atividades econômica privadas, que, junto 

com a regulação, constituiriam espécies do gênero da intervenção do Estado na economia. Hoje evoluímos 

para sustentar que, se essas atuações do Estado tiverem como objetivo condicionar o comportamento dos 

agentes econômicos, também devem ser incluídas no conceito de regulação.” (ARAGÃO, Alexandre Santos 

de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. 3.ed. rev. e atual. Rio de 

Janeiro: Forense, 2013. p.26). Como exemplo de regulação (na forma de incentivo à adoção de determinado 

comportamento por parte do setor privado, nos termos do que dispõe o art. 174, caput da CRFB) por meio 

do exercício da intervenção direta do Estado na economia, podemos imaginar o caso de uma empresa estatal 

que, ao identificar a elevação abrupta dos preços praticados para determinado serviço ou produto que afetam 

ao interesse coletivo, adote política de preços abaixo daquela praticada pelo mercado, visando induzir outros 

players a seguirem o mesmo comportamento. É necessário alertar ao leitor para o fato de que não é essa a 

posição majoritária na doutrina brasileira, sendo a principal corrente aquela que defende o termo “regulação” 

reflete apenas a intervenção indireta do Estado na economia, nesse sentido: “[...] a teoria da regulação, 

quando bem aplicada – exatamente o contrário do que tem ocorrido até o momento –, pode representar 

exatamente a contribuição mais útil de um Estado que decide retirar-se da intervenção econômica direta 

(através da prestação de uma gama bastante variada de serviços) para sua função de organizador das relações 

sociais e econômicas e que, por outro lado, reconhece ser, para tanto, insuficiente o mero e passivo exercício 

de um poder de polícia sobre os mercados. [...] a acepção que se pretende atribuir ao termo ‘regulação’, a fim 

de estudar as concepções a seu respeito que têm influenciado o sistema brasileiro, é bastante e 

propositadamente ampla. Engloba toda forma de organização da atividade econômica através do Estado, seja 

a intervenção através da concessão de serviço público ou o exercício de poder de polícia.” (SALOMÃO, 

Calixto. Regulação da atividade econômica. São Paulo: Malheiros, 2008. p.20-21). 
17 ARAGÃO, Alexandre dos Santos de. Direito dos serviços públicos. 4.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017. 

p.120-124. Adotando a mesma classificação, Rafael Carvalho Rezende Oliveira: “Por essa razão, a doutrina, 

ao longo dos tempos, apresentou diversas acepções para o vocábulo, sendo possível mencionar quatro 

sentidos de ‘serviços públicos’: a) concepção amplíssima: defendida pela Escola do Serviço Público, com 

algumas variações, considera serviço público toda e qualquer atividade exercida pelo Estado; b) concepção 

ampla: serviço público é toda atividade prestacional voltada ao cidadão, independentemente da titularidade 

exclusiva do Estado e da forma de remuneração; c) concepção restrita: serviço público abrange as atividades 

do Estado prestadas aos cidadãos, de forma individualizada e com fruição quantificada; e c) concepção 

restritíssima: serviço público é a atividade de titularidade do Estado, prestada mediante concessão ou 

permissão, remunerada por taxa e tarifa. No Brasil, tem prevalecido a concepção ampla de serviço público 

[...]” (OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de direito administrativo. 4.ed. rev., atual. e ampl. Rio 

de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016. p.231). 
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Para além da ausência de uma unanimidade conceitual, importa ainda esclarecer que 

nenhum dos conceitos propostos estaria imune a críticas de ordem metodológica, porém, para 

os fins deste trabalho, aqui se adota uma concepção ampla18, considerando-se serviço público 

                                                           
18 Um exemplo do que poderíamos classificar como conceito “amplo”, onde serviço público corresponderia às 

atividades prestacionais em geral do Estado, independente da titularidade, e mesmo que não se pudesse 

cobrar individualmente de seus destinatário, é aquela defendida por Marçal Justen Filho: “Serviço público é 

uma atividade pública administrativa de satisfação concreta de necessidades individuais ou transindividuais, 

materiais ou imateriais, vinculadas diretamente a um direito fundamental, insuscetíveis de satisfação adequada 

mediante os mecanismos da livre-iniciativa privada, destinada a pessoas indeterminadas, qualificada legislativamente 

e executada sob regime de direito público. [...] Isso não significa adotar a concepção de que apenas existiriam 

serviços públicos quando fossem produzidas utilidades fruíveis individualmente pelo usuário. Existem serviços 

públicos fruíveis individualmente e outros cuja fruição se faz coletivamente. [...] Aliás, há forte tradição em 

classificar os serviços públicos em fruíveis uti singuli e uti universi, o que influencia, inclusive, a disciplina 

tributária. A questão da fruição individual ou coletiva utilizada tem relevância para a disciplina da remuneração 

cabível, não como pressuposto da configuração do serviço público.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de 

direito administrativo. 13.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p.632-633). 

Também parece se enquadrar dentro dessa concepção ampla o conceito trazido por Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro: “como toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio 

de seus delegados, com objetivo de satisfazer concretamente às necessidades coletivas, sob regime jurídico 

total ou parcialmente público.” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 31.ed. rev., atual. e 

ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p.134). De outro modo, adota-se uma concepção “restrita” de serviço 

público no conceito defendido por Alexandre dos Santos Aragão, no sentido de que seriam “as atividades de 

prestação de utilidades econômicas a indivíduos determinados, colocadas pela Constituição ou pela Lei a 

cargo do Estado, com ou sem reserva de titularidade, e por ele desempenhadas diretamente ou por seus 

delegatários, gratuita ou remuneradamente, com vistas ao bem-estar da coletividade.” (ARAGÃO, Alexandre 

dos Santos de. Direito dos serviços públicos. 4.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p.130). A defesa de que os 

serviços públicos seriam apenas aqueles possíveis de serem demandados de maneira individual também é 

encontrada no conceito adotado por Diogo de Figueiredo Moreira Neto: “Esta aproximação conduz à 

atualíssima noção funcional de serviço público, desenvolvida na linha inaugurada por René Chapus, como a 

atividade administrativa, assegurada ou assumida pelo Estado, que se dirige à satisfação de interesses 

coletivos secundários, de fruição individual, considerados por lei como de interesse público. [...] Por essas 

razões, a opção por um critério funcional, eminentemente jurídico, que independe das flutuações conceptuais – 

que sempre resultarão das recorrentes referências sociológicas e políticas – visa a superar essas velhas 

deficiências e se apresentar, em acréscimo, como consentâneas com a ideia de Estado Democrático de Direito, 

que supõe, por definição, que toda a atividade pública há de estar, formal, funcional e integralmente, 

submetida à Constituição e, por isso, à sua missão de realização dos direitos fundamentais da pessoa.” 

(MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte introdutória, parte geral e 

parte especial. 16.ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p.470). Se afastando dos conceitos antes 

citados, Eros Roberto Grau defende um conceito (i) extraível da Constituição, (ii) que seja mutável ao longo 

da história, e (iii) tenha por fim o atingimento do interesse social (diferente do relevante interesse coletivo a 

que se refere o art. 173 da CRFB, para a prestação de atividades econômicas stricto senso pelo Estado), de 

modo a se promover, na visão adotada por León Duguit, a coesão social: “Serviço público, assim, na noção que 

dele podemos enunciar, é a atividade explícita ou supostamente definida pela Constituição como indispensável, em 

determinado momento histórico, à realização e ao desenvolvimento da coesão e da interdependência social 

(Duguit) – ou, em outros termos, atividade explícita ou supostamente definida pela Constituição como serviço 

existencial relativamente à sociedade em um determinado momento histórico (Cirne Lima).” (GRAU, Eros 

Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1998: interpretação e críticas. 19.ed. atual. São Paulo: 

Malheiros, 2018. p.130). Já Vitor Rhien Schirato, defende que tanto a titularidade quanto o regime de prestação 

são elementos alheios para a caracterização de determinada atividade como serviço público: “Portanto, para os fins 

desse trabalho, ao lume do que dispõe o artigo 175 da Constituição Federal, entendemos que os serviços públicos 

são obrigações positivas impostas ao Estado pela ordem jurídica com a finalidade de satisfazer direitos 

fundamentais que exigem do Estado uma atuação positiva e material na ordem econômica para prestar 

determinado serviço ou, no mínimo, garantir sua prestação. Vê-se, portanto, que não inerentes à noção de 

serviço público, por não terem esteio no artigo 175 da Constituição Federal, nem o tal regime jurídico de direito 

público (ao qual voltaremos adiante neste trabalho), nem tampouco qualquer forma de titularidade estatal, 

exceto se considerada tal titularidade a partir do conteúdo obrigacional imposto ao Estado.” (SCHIRATO, 

Vitor Rhein. Livre iniciativa nos serviços públicos. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p.136-137). 
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toda atividade (i) que vise à satisfação de necessidades individuais ou coletivas que atendam a 

um direito fundamental; (ii) ao qual a sua prestação foi atribuída pela Constituição, ou pela Lei 

dentro das possibilidades constitucionalmente previstas, ao Estado; (iii) para que obrigatoriamente 

assim o provenha ou garanta o seu provimento por terceiros; (iv) sob o regime jurídico, ao 

menos predominantemente, de direito público. 

Deve-se também promover a distinção dos conceitos de taxa e tarifa, visto que o 

objeto deste trabalho paira sobre a cobrança de valor denominado como “taxa” nos portos 

onde se é cobrado, seja sob a nomenclatura de “taxa de segregação e entrega” ou de “taxa de 

liberação de contêiner”.  

As taxas são espécies tributárias, podendo ser cobrada pelo exercício de um poder de 

polícia ou em virtude da prestação de serviço público uti singuli (cujos beneficiários e quantidade 

usufruídas da utilidade são determináveis).19 Os serviços públicos uti singuli, quando sua 

prestação for delegada à iniciativa privada por via de concessão ou permissão, são remunerados 

por tarifas (preço público).20 

Por fim, apesar do presente trabalho analisar o tema atinente à aplicação da normas 

antitruste em setores regulados apenas em relação a quatro julgados do CADE, que representam 

os precedentes do órgão em relação à TSE/THC2, tem-se aqui a intenção de, ao final da 

discussão, apresentar proposta que vise a trazer maior grau de segurança jurídica quanto à 

relação entre concorrência e regulação, o que se acredita ser possível mediante previsão legal, 

como forma de se vincular a atuação das autoridades de ambas as naturezas, concorrencial e 

reguladoras setoriais.  

                                                           
19 “A forma de remuneração também é variável. Em primeiro lugar, alguns serviços são remunerados por taxas, 

espécie de tributo prevista para esse fim (art. 145, II, CF). Quando o serviço é obrigatório, ou seja, imposto 

aos administrados, será ele remunerado por taxa”. [...] “Advirta-se, todavia, que a cobrança da taxa só é 

legítima se o serviço público, prestado ou disponibilizado ao usuário, for específico e divisível, como expressa o 

art. 145, II da Constituição. Será específico, quando tiver linhas próprias de identificação, e divisível, quando 

o usuário receber parcelas individualizadas do serviço. [...] Os serviços facultativos são remunerados por 

tarifas, que é caracterizada como preço público. Aqui o pagamento é devido pela efetiva utilização do 

serviço, e dele poderá o particular não mais se utilizar se o quiser. Considera-se que nessa hipótese o Estado, ou 

seus delegados, executem serviços econômicos (industriais ou comerciais), o que dá lugar à contraprestação.” 

(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27.ed. rev., ampl. e atual. São 

Paulo: Atlas, 2014. p.345 e 347). 
20 “Em regra, a remuneração do concessionário é efetivada pela cobrança da tarifa dos usuários do serviço 

público concedido. A tarifa, prevista no contrato de concessão e fixada nos termos da proposta vencedora na 

licitação, deverá ser atualizada durante a execução do contrato, como forma de preservação do equilíbrio, 

econômico-financeiro do ajuste. A tarifa deve ser remunerar o serviço público utilizado pelo usuário. Não 

obstante, o STJ admite, em alguns casos, a cobrança de ‘tarifa básica’ do usuário para cobrir sustos de 

disponibilização do serviço, mesmo que o particular dele não se utilize efetivamente. Nesse sentido, a 

Súmula 356 do STJ dispõe: ‘É legítima a cobrança da tarifa básica pelo uso dos serviços de telefonia fixa’.” 

(OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de direito administrativo. 4.ed. rev., atual. e ampl. Rio de 

Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016. p.165). 
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1 SETOR PORTUÁRIO 

O presente capítulo trará conceitos indispensáveis à compreensão do tema debatido no 

presente trabalho. O pano de fundo desta dissertação envolve os atores atuantes no processo 

de importação portuária, os serviços por eles prestados ou fiscalizados e as tarifas que 

remuneram essas atividades. Os tópicos a seguir não esgotam a universalidade de atores, 

serviços e tarifas presentes na sistemática do setor portuário, concentrando-se apenas nos 

elementos suficientes à compreensão do assunto pelo leitor. 

1.1 Atores no Processo de Importação Portuária 

A temática do “THC2” abrange uma ampla gama de atores atuantes, sendo os mais 

relevantes21 para a devida contextualização do tema os seguintes: (i) Administrações Portuárias, 

(ii) Conselhos de Administração Portuária, (iii) Agência Nacional de Transportes Aquaviários, 

(iv) a extinta22 Secretaria de Portos, (v) o antes denominado Ministério dos Transportes23, 

(vi) Operadores Portuários, (vii) Transportadores Marítimos, (viii) Armadores e (ix) Recintos 

Alfandegados. Dentre estes, alguns exercem funções regulatórias24, outros prestam serviço 

público, e ainda há aqueles que desempenham atividade econômica em sentido estrito.25 

                                                           
21 Outro atores que poderiam ser citados, porém desnecessários para a compreensão da matéria: Recita Federal 

do Brasil (RFB); Capitania dos Portos – Marinha do Brasil; Autoridade Sanitária (ANVISA); etc.  
22 A Medida Provisória n.o 369, de 7 de maio de 2017, convertida na Lei n.o 11.518, de 5 de setembro de 2007, 

criou a Secretaria Especial de Portos da Presidência da República, que veio a ser extinta pela Lei n.o 13.341, 

de 29 de setembro de 2016, em seu art. 1.o, inciso I. 
23 A Medida Provisória n.o 870, de 1.o de janeiro de 2019, convertida na Lei n.o 13.844, de 18 de junho de 2019, 

alterou o nome da pasta de Ministério dos Transportes, Portos e Aviação para Ministério da Infraestrutura. 
24 Sobre a descentralização regulatória no setor portuário brasileiro: “Nos portos organizados brasileiros, tanto a 

lei como as normas posteriores previam a presença do poder público por meio de diversos órgãos com 

mandato para atuar no setor, tais como a Secretaria Especial de Portos da Presidência da República, a 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários, o Ministério dos Transportes, dentre outros. A tais órgãos 

competiam, de forma compartilhada, as funções de formulação e implementação de políticas, de regulação, 

supervisão e fiscalização das atividades de prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração de 

infraestrutura portuária e aquaviária, além da harmonização de interesses e da arbitragem de conflitos entre 

agentes do setor. Além desses, o poder público também estava presente nos Conselhos de Autoridade 

Portuária (CAP), um órgão colegiado constituído por representantes do governo, da iniciativa privada e dos 

trabalhadores e cuja prerrogativa era a racionalização das instalações do porto e a promoção de sua 

competitividade.” (BRITTO, Paulo Augusto P. de et al. Promoção da concorrência no setor portuário:  

uma análise a partir dos modelos mundiais e aplicação ao caso brasileiro. Revista de Administração 

Pública, Rio de Janeiro, v.49, n.1, jan./fev. 2015. Disponível em: 
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A escolha dos atores listados acima pode ser motivada por dois argumentos diversos: 

(i) o presente capítulo tem o intuito de averiguar a existência de autoridades reguladoras no 

setor portuário e as suas respectivas competências no tocante à modelagem dos contratos de 

arrendamento portuário, ao controle das tarifas praticadas pelo arrendatário, assim como da 

migração das referidas competências entre tais entes durante a evolução da ordem jurídica no 

tocante ao setor; e (ii) também se objetiva identificar os serviços prestados, e os agentes que 

os prestam, durante o processo de importação por meio dos portos. 

No tocante à primeira justificativa, elegeu-se como principais atores: Administração 

do Porto Organizado, Conselho de Administração Portuária, ANTAQ, Secretaria dos Portos, 

Ministério dos Transportes. Já quanto à segunda justificativa, embasou a escolha dos atores: 

Operadores Portuários, Transportadores Marítimo, Armadores e Recintos Alfandegados.  

1.1.1 Administração portuária 

No ano de 1990 houve a reorganização do setor portuário brasileiro, a partir da decisão 

de desativação da PORTOBRÁS26 e da transferência da responsabilidade pela administração 

dos portos diretamente para as Companhias das Docas.27,28 

                                                                                                                                                                                     

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003476122015000100047&lng=en&tlng=en>. 

Acesso em: 02 nov. 2019). 
25 Eros Roberto Grau divide o gênero atividades econômicas em sentido lato em duas espécies: (i) serviços públicos e 

(ii) atividades econômicas em sentido estrito. Quanto aos serviços públicos, o citado autor também o divide 

em duas categorias: (i) os privativos – cuja prestação é privativa do Estado, ainda que exista a possibilidade 

do setor privado desenvolvê-las por concessão ou permissão; e (ii) os não privativos – aqueles que tanto 

podem ser desenvolvidos pelo Estado quanto pelo setor privado, independentemente de concessão, permissão 

ou autorização. Já no tocante às atividades econômicas em sentido estrito, o autor defendem que são de 

titularidade do setor privado, mas também podem ser exercidas pelo Estado em três hipóteses; (i) quando 

necessário aos imperativos da segurança nacional; (ii) quando necessária a relevante interesse coletivo; ou 

(iii) nos demais caso que a Constituição assim dispor. Sobre o tema, ver: GRAU, Eros Roberto. A ordem 

econômica na Constituição de 1998: interpretação e críticas. 19.ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2018. p.87-149. 
26 Até o ano de 1975 os portos públicos eram administrados pelos Estados, por empresas estatais ou por empresas 

privadas concessionárias, sob a autoridade central regulamentar do Departamento Nacional dos Portos e Vias 

Navegáveis (DNPVN). Neste ano o setor foi centralizado na figura da PORTOBRÁS (criada pela Lei n.o 

6.222/1975 – Empresa de Portos do Brasil S.A.), empresa pública vinculada ao Ministério dos Transportes, 

que passou a controlar várias instituições dividias em três grupos: a) Sistema PORTOBRÁS (Companhias 

Docas e Portos da Administração Pública Direta); b) as empresas concessionárias de portos; e, c) os terminais de 

uso privado. A partir de 1975 a PORTOBRÁS passou a controlar as administrações portuárias e hidroviárias, 

as concessionárias públicas, os orçamentos, os investimentos, as políticas tarifárias e de pessoa. No total, a 

PORTOBRÁS concentrava a administração de vinte e cinco portos, quinze deles por meio de Companhias 

Docas, e dez de forma direta. Em 1990, com a reorganização dos Ministérios da República, a PORTOBRÁS 

foi extinta pela da Lei n.o 8.029/1990 (artigo 4.o, inciso I) e, por força do Decreto n.o 99.244/1990 (artigo 213, 

VI c/c artigo 223, III c/c artigo 257, IV), o setor de transporte, no âmbito federal, ficou subordinado ao 

Ministério da Infraestrutura. Após a sua extinção, trinta e quatro portos ficaram sob a administração de 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003476122015000100047&lng=en&tlng=en
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As Companhias Docas, em geral, foram constituídas como sociedades de economia 

mista, algumas de titularidade da União, com participação societária do Estado da federação 

onde se localizava o respectivo porto sob a sua concessão, outras de titularidade dos Estados. 

                                                                                                                                                                                     

Companhias Docas federais, oito sob a administração de concessionárias estaduais, e apenas um sob a 

concessão a ente privado, outros quatro portos eram privados. Em consequência, foram criados a Secretaria 

Nacional de Transportes e o Departamento Nacional de Transportes Aquaviários, que passaram a administrar 

os portos, hidrovias e a navegação. Sobre a vinculação das Companhias Docas à Administração Pública 

Federal: “Até 1990, eram vinculadas à PORTOBRÁS; no período de 2007 a 2016, estiveram vinculadas à 

Secretaria de Portos da Presidência da República; e, atualmente, estão vinculadas ao Ministério dos 

Transportes, Portos e Aviação Civil.” (CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA 

(CADE). Mercado de serviços portuários. Cadernos do Cade, 2017. p.20). Também sobre as Companhias 

Docas no processo de descentralização do setor portuário: “Nesse contexto, no auge de um modelo de Estado 

do bem estar social (Welfare State), o setor portuário, sob as diretrizes de uma Administração Burocrática 

(weberiana) – inspirada no Decreto-Lei n.o 200/1967 – e premido pelas incertezas socioeconômicas dos 

períodos entre e pós-guerras, teve a sua exploração monopolizada pela União, que a exerceu, por meio de 

uma empresa estatal, a Empresa de Portos S.A. (PORTOBRÁS). A PORTOBRÁS se constituiu como uma 

empresa pública federal, com sua criação autorizada pela Lei n.o 6.222, de 10 de julho de 1975. A estatal 

substituía o Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis (DNPVN), passando a exercer as atividades 

relacionadas à construção, administração e exploração dos portos e vias navegáveis interiores, exercendo, 

ainda, a supervisão, orientação, coordenação, controle e fiscalização sobre tais atividades. O modelo de 

intervenção direta do Estado no domínio econômico, que prevaleceu nas décadas de 60 e 70, por meio da criação 

de diversas empresas estatais (v.g. ELETROBRÁS, SIDERBRÁS, TELEBRÁS e a citada PORTOBRÁS), 

apresentou uma série de vicissitudes, ocasionadas pela proliferação de uma gestão estatal ineficiente. 

Especificamente no setor portuário, constatava-se uma retração dos investimentos na modernização das 

infraestruturas das instalações de uso público, bem como um inchaço no quadro de pessoal que as operava, o 

que culminou com a obsolescência e a deterioração de seus equipamentos, prejudicando, sobremaneira, o 

regime de exportação brasileiro. O agigantamento da máquina pública gerou o esgotamento dos recursos 

públicos para fazer frente à manutenção dessas estruturas, aumentando as dívidas, interna e externa [...] Daí 

porque, nos idos da década de noventa e lastreado no princípio da subsidiariedade – consagrado no art. 173 

da CRFB –, iniciou-se a chamada passagem de um modelo de Estado Burocrático para um Estado 

Gerencial/Regulador.” (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo; FREITAS, Rafael Véras de. A nova 

regulação portuária. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p.26-28). 
27 “Anteriormente à Lei n.o 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, cada porto organizado dispunha de sua própria 

estrutura administrativa. Cabia à Administração do Porto, concessionária do serviço, a exploração das atividades 

de infraestrutura portuária, mediante remuneração por tarifa, modalidade de preço público, fixada e reajustada pelo 

Poder Público Sua competência limitava-se exclusivamente à exploração dos serviços, sendo-lhe vedada a 

licitação destes, admitindo-se, somente, o arrendamento a terceiros de áreas dentro do porto organizado. Com o 

advento da Lei dos Portos, ampliaram-se as possibilidades de participação da iniciativa privada na exploração 

dos serviços, inclusive autorizado ao Poder Público o desmembramento das concessões existentes. 

A Administração do Porto passou a figurar como Autoridade Portuária, com as características inerentes às 

autoridades, particularmente o poder de polícia, para o efetivo exercício do controle, fiscalização e 

coordenação das atividades de exploração dos serviços.” (SOUZA JUNIOR, Suriman Nogueira de. 

Regulação portuária: a regulação jurídica dos serviços públicos de infra-estrutura portuária no Brasil. São 

Paulo: Saraiva, 2008. p.151). 
28 Vale dizer que a Lei n.o 6.222, de 10 de julho de 1975, que autorizou o Poder Executivo a constituir a Empresa de 

Portos do Brasil S.A. – PORTOBRÁS, trouxe previsão autorizando a estatal a constituir subsidiárias para a 

consecução de suas finalidades, sob a forma de sociedade de economia mista ou empresa pública, de acordo 

com os interesses e necessidades ditados pela administração dos portos e das vias navegáveis interiores. 

Dessa forma foram constituídas as subsidiárias do Sistema Portobrás, as Companhias Docas, como é o caso 

da CODESP, instituídas em 1.o de outubro de 1980, por meio da Escritura Pública de Constituição n.o 194, 

registrada no Cartório do 2.o Ofício de Notas de Brasília/DF, com o objeto social de realizar, em harmonia 

com seus planos e programas, a administração e exploração comercial do Porto de Santos e demais 

instalações portuárias localizadas no Estado de São Paulo, que lhe forem incorporadas. Por meio do Decreto 

n.o 85.309, de 30 de outubro de 1980, a União transferiu para a CODESP a guarda, responsabilidade e gestão 

dos bens móveis e imóveis de sua propriedade afetados ao complexo portuário de Santos.  
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Na qualidade de concessionárias dos portos organizados, são elas as responsáveis pela 

Administração do Porto.29,30 

                                                           
29 Lei n.o 8.630/1993: “Art. 1.o [...] § 1.o Para os efeitos desta lei, consideram-se: I – Porto organizado: o 

construído e aparelhado para atender às necessidades da navegação e da movimentação e armazenagem de 

mercadorias, concedido ou explorado pela União, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob a jurisdição 

de uma autoridade portuárias;”, tendo sido alterada a redação pela Lei n.o 11.314/2006 para incluir a 

expressão “movimentação de passageiros”. Com o advento da Nova Lei dos Portos, Lei n.o 12.815/2013, o 

conceito se alterou, vide “Art. 2.o Para os fins desta Lei, consideram-se: I – porto organizado: bem público 

construído e aparelhado para atender a necessidades de navegação, de movimentação de passageiros ou de 

movimentação e armazenagem de mercadorias, e cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição 

de autoridade portuária;”. O conceito da Lei de Modernização dos Portos se referia apenas à área sob a 

jurisdição da autoridade portuária, já o novo conceito, presente na Nova Lei dos Portos, expressamente se 

referiu à “bem público”. Conforme prediz Maria Sylvia Zanella Di Pietro, se referindo ao antigo conceito da 

Lei de Modernização dos Portos: “De qualquer forma, havia uma distinção quanto aos instrumentos de 

outorga: dentro da área do porto organizado, utilizava-se o arrendamento, fora da área do porto organizado, 

utilizava-se a autorização. Esta última era também o instrumento utilizado quando, mesmo dentro da área do 

porto organizado, o domínio útil pertencesse a particular.” Sobre o novo conceito trazido pela Nova Lei dos 

Portos, novamente assevera Di Pietro: “Desses dispositivos, resulta que a área do porto organizado compreende 

instalações portuárias e infraestrutura de proteção e de acesso ao porto organizado. Por sua vez, as 

instalações portuárias podem estar localizadas dentro ou fora da área do porto organizado. Se estiverem 

dentro da área do porto organizado, a sua exploração por terceiros se faz por arrendamento; se estiverem fora 

da área do porto organizado, a sua exploração se faz por autorização.” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 

Alteração da poligonal de porto organizado: requisitos materiais segundo a Lei n.o 12.815/2013. In: 

PEREIRA, Cesar; SCHWIND, Rafael Wallbach (Coord.). Direito portuário brasileiro. 2.ed. rev., ampl. e 

atual. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p.254-256); Com a Nova Lei dos Portos passou a ser especialmente 

importante o conceito de “poligonal do porto organizado”, eis que fator indispensável à definição da natureza 

jurídica da instalação portuária e, consequentemente, da forma de outorga da prestação do serviço: “é lícito 

afirmar que a poligonal do ‘porto organizado’ que delimita os parâmetros que configuram a nova assimetria 

regulatória do setor portuário.” (FREITAS, Rafael Véras de. Portos brasileiros e a nova assimetria 

regulatória: os títulos habilitantes para exploração portuária. In: GUERRA, Sérgio (Org.). Teoria do estado 

regulador. Curitiba: Juruá, 2015. p.358); Sobre o tema ver também: SUNDFELD, Carlos Ari; ROSILHO, 

André. A redefinição da poligonal do porto organizado como mecanismo de desenvolvimento do setor 

portuário. In: PEREIRA, Cesar; SCHWIND, Rafael Wallbach (Coord.). Direito portuário brasileiro. 2.ed. 

rev., ampl. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p.303-320; BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. 

Porto organizado. Consulta pública. Delimitação da poligonal. In: PEREIRA, Cesar; SCHWIND, Rafael 

Wallbach (Coord.). Direito portuário brasileiro. 2.ed. rev., ampl. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2018. 

p.269-281; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Delimitação da poligonal dos portos organizados e o 

regime jurídico dos bens públicos. In: PEREIRA, Cesar; SCHWIND, Rafael Wallbach (Coord.). Direito 

portuário brasileiro 2.ed. rev., ampl. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p.321-341; JUSTEN FILHO, 

Marçal. O regime jurídico das atividades portuárias e seus reflexos sobre a delimitação do porto organizado. 

In: PEREIRA, Cesar; SCHWIND, Rafael Wallbach (Coord.). Direito portuário brasileiro. 2.ed. rev., ampl. 

e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p.283-302; KLEIN, Aline Lícia. O porto organizado como bem 

público e a delimitação da sua área. In: PEREIRA, Cesar; SCHWIND, Rafael Wallbach (Coord.). Direito 

portuário brasileiro. 2.ed. rev., ampl. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p.391-402; SCHIRATO, Vitor 

Rhein; SCHIRATO, Renata Nadalin Meireles. Instalações portuárias e serviço público: requisitos e efeitos da 

definição de poligonais dos portos organizados. In: PEREIRA, Cesar; SCHWIND, Rafael Wallbach (Coord.). 

Direito portuário brasileiro. 2.ed. rev., ampl. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p.425-444. 
30 Comentando o período pós-extinção da Portobrás e o advento da Lei de Modernização dos Portos: “Os portos 

marítimos organizados são administrados pelas companhias docas federais, que têm natureza de sociedades 

de economia mista ou, ainda, por entidades estaduais ou municipais, por força de convênios de delegação 

firmados com a União nos termos autorizados pela Lei n.o 9.277/96. A lei também prevê a possibilidade de 

concessão de portos organizados à iniciativa privada.” (SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Regulação e 

concorrência: a atuação do CADE em setores de infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2013. p.259). 
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Segundo a Lei n.o 8.630, de 25 de fevereiro de 1993,31 a Administração do Porto era 

desempenhada diretamente pela União ou pela entidade concessionária do porto organizado, 

entretanto, conforme apontado anteriormente, a grande parte dos portos brasileiros após o 

processo de privatização tiveram suas administrações concedidas às Companhias Docas. A Lei 

denominou a Administração do Porto organizado de “autoridade portuária”.32 A referência no 

singular, todavia, não reflete fielmente a quantidade de agentes aos quais tal autoridade foi 

atribuída. Da leitura sistêmica da referida legislação – que dividiu, em seu Capítulo IV, a 

Administração do Porto Organizado em três Seções: “Do Conselho de Autoridade Portuário”, 

“Da Administração do Porto Organizado” e “Da Administração Aduaneira nos Portos 

Organizados” (sendo incumbida esta última ao Ministério da Fazenda, por intermédio de 

repartições específicas, a fiscalização e regulação aduaneira) –, infere-se que a “autoridade 

portuária” era exercida por duas entidades distintas, quais sejam a Administração do Porto 

organizado e o Conselho de Autoridade Portuária33, que deveriam somar esforços.  

Especificamente no que tange à Administração do Porto, a Lei de Modernização dos 

Portos lhe atribuiu diversas competências, tais como (i) a fixação de valores e arrecadação das 

tarifas portuárias, (ii) a fiscalização ou execução das obras nas instalações portuárias, (iii) a 

fiscalização das operações portuárias, (iv) a lavratura de autos de infração, (v) a instauração de 

processos administrativos, (vi) a aplicação das sanções previstas na legislação e (vii) o exercício 

das atribuições cometidas pelo Conselho de Autoridade Portuária.  

A partir destas atribuições, é possível concluir que a referida legislação concedeu 

competência regulatória técnica e econômica àquele que exercesse a função de Administração 

do Porto, tendo em vista que a entidade detinha: (i) função normativa, porque incumbida de 

fixar os valores das tarifas portuárias; (ii) função fiscalizadora, porque incumbida de fiscalizar 

as atividades portuárias na zona do Porto organizado; (iii) função jurisdicional, com atribuição 

                                                           
31 Revogada pela Nova Lei dos Portos, Lei n.o 12.815, de 05 de junho de 2013. 
32 “Art. 3.o Exercem suas funções no porto organizado, de forma integrada e harmônica, a Administração do Porto, 

denominada autoridade portuária, e as autoridades aduaneira, marítima, sanitária, de saúde e de polícia marítima.”  
33 No mesmo sentido, prescreve Wesly O. Collyer: “O legislador brasileiro, provavelmente premido pela necessidade 

de aprovação urgente da lei, ou porque o país não estava ainda preparado para a importação plena daquele sistema, 

criou um modelo sui generis que preferimos chamar de Port Authority bipartido. Nele a Autoridade Portuária 

brasileira é exercida em conjunto pelo CAP e pela Administração do Porto (ou entidade administradora do 

porto, que pode ser federal, ou concessão pública estadual, pública municipal ou privada. [...]” (COLLYER, 

Wesley. A autoridade portuária brasileira. In: CASTRO JR., Osvaldo Agripino de; PASOLD, Cesar Luiz 

(Coords.). Direito portuário, regulação e desenvolvimento. 2.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p.101-

103); Parece ser este também o entendimento do próprio CADE: “As tarefas de administração e regulação 

locais da área do porto organizado passaram a ser compartilhadas pelo Conselho da Autoridade Portuária 

(CAP) e pela Administração do Porto (AP), instituídos em cada porto. Embora o CAP seja hierarquicamente 

superior, ele depende da AP para executar as políticas portuárias.” (CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 

DEFESA ECONÔMICA (CADE). Mercado de serviços portuários. Cadernos do Cade, 2017. p.21). 
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inclusive de averiguar o descumprimento de contratos, leis e normas regulamentares em sede 

de processos administrativos por ela instruídos; e (iv) função sancionatória, porque incumbida 

de efetivamente punir àqueles sob sua jurisdição administrativa.34 

Com o advento da Nova Lei dos Portos, Lei n.o 12.815, de 5 de junho de 2013, a 

Administração passou a poder ser exercida, além de diretamente pela União e pela concessionária 

do Porto organizado, também por delegatário.35 No tocante às competências da Administração 

do Porto, houve notória supressão de atribuições por parte da lei, pois o poder sancionador de 

polícia foi claramente acometido à ANTAQ, assim como o exercício de poder normativo 

relacionado à definição da estrutura tarifária. 

Em relação aos processos administrativos decorrentes de eventuais infrações cometidas 

pelos agentes do setor, foram-lhe retiradas as funções de instaurá-los e julgá-los e de aplicar as 

sanções, tendo sido essas repassadas à ANTAQ. Restou-lhe apenas as funções de reportar 

infrações e representar perante a referida agência reguladora. 

No que tange às tarifas relativas às suas atividades, foi-lhe retirada a função de fixar 

seus valores, tendo sido essa também atribuída à ANTAQ36, restando-lhe apenas a competência 

para arrecadá-las.  

As atividades de operação portuária, entretanto, permaneceram sob sua fiscalização.37 

Inclusive, a nova lei possibilitou ao poder concedente38 a transferência das competências de 

                                                           
34 “Há, portanto, três poderes inerentes à regulação: aqueles de editar regra, o de assegurar a sua aplicação e o 

de reprimir as infrações, mesmo que essas infrações sejam dirigidas, inclusive, a empresas públicas ou ao 

próprio Estado agindo economicamente de forma direta em atividades típicas do setor privado.” (ARAGÃO, 

Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. 3.ed. rev. 

e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p.27). 
35 Lei n.o 12.815/2013: “Art. 1.o [...] X – delegação: transferência, mediante convênio, da administração e da 

exploração do porto organizado para Municípios ou Estados, ou a consórcio público, nos termos da Lei 

n.o 9.277, de 10 de maio de 1996;”  
36 “Art. 5.o São essenciais aos contratos de concessão e arrendamento as cláusulas relativas: [...] IV – ao valor 

do contrato, às tarifas praticadas e aos critérios e procedimentos de revisão e reajuste;” c/c “Art. 6.o Nas 

licitações dos contratos de concessão e arrendamento [...] § 2.o Compete à Antaq, com base nas diretrizes do 

poder concedente, realizar os procedimentos licitatórios de que trata este artigo. § 3.o Os editais das licitações 

de que trata este artigo serão elaborados pela Antaq, observadas as diretrizes do poder concedente.” c/c Lei 

n.o 10.233/2001: “Art. 27. Cabe à Antaq, em sua esfera de atuação: [...] VII – promover as revisões e os 

reajustes das tarifas portuárias, assegurada a comunicação prévia, com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias úteis, ao poder concedente e ao Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Lei n.o 12.815, de 2013)”. 

(Lei n.o 12.815, de 5 de junho de 2013). 
37 No mesmo sentido, o art. 5.o, inciso X da Nova Lei dos Portos, que diz que é essencial ao contrato de 

concessão e arrendamento cláusula relativa “à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos e dos 

métodos e práticas de execução das atividades, bem como à indicação dos órgãos e ou entidades competentes 

para exercê-la.” Ou seja, a lei explicitou que a fiscalização será atribuída a mais de um órgão ou entidade, 

indicando que permaneceria a atuação das Administrações Portuárias. 
38 Até o advento da Nova Lei dos Portos, e sucessivamente do Decreto n.o 8.033, de 27 de junho de 2013, que 

regulamentou a referida lei, a função de Poder Concedente era exercida pela ANTAQ, conforme bem se 

percebia pela redação do art. 2.o, da Portaria n.o 108/2010 da SEP, que assim dispunha: “Art. 2.o Caberá à 

Secretaria de Portos da Presidência da República – SEP/PR decidir pela oportunidade e conveniência da 
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elaboração de edital e realização dos procedimentos licitatórios de concessão e arrendamento 

à Administração do Porto, sendo esta delegatária ou não.39 

A Nova Lei dos Portos, portanto, retirou ao menos duas funções regulatórias da 

Administração do Porto, a normativa e a sancionadora, deixando-lhe apenas a função fiscalizadora 

dentro da área do Porto Organizado. Assim, a Administração do Porto passou a ocupar papel de 

gestora da exploração do bem público, ante a centralização da maior parte do poder regulatório na 

ANTAQ e na Secretaria Especial de Portos da Presidência da República (SEP).40 

                                                                                                                                                                                     

licitação de porto organizado, que será realizada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários – 

ANTAQ, por meio de concessão a pessoa jurídica de direito público ou privado, em decorrência de uma das 

motivações abaixo.” Sobre o tema, assim comentou Diogo de Figueiredo e Rafael Véras: “Significa dizer 

que, embora o órgão de governo exercesse a função política de avaliar a conveniência e oportunidade em 

licitar a infraestrutura do Porto Organizado, quem figurava na qualidade de Poder Concedente era a agência 

reguladora setorial (ANTAQ).” Com isso, ao exercer tanto as funções de regulador setorial quanto de Poder 

Concedente, nas palavras dos mesmos autores, “a sua vontade técnica acaba sendo substituída pela vontade 

política do governo central”. Por isso mesmo foi elogiada a alteração do marco regulatório, trazido pelo 

art. 1.o, parágrafo único, do Decreto n.o 8.033/2013, que previu que “O poder concedente será exercido por 

intermédio da Secretaria de Portos da Presidência da República.” Ver: MOREIRA NETO NETO, Diogo de 

Figueiredo; FREITAS, Rafael Véras de. A nova regulação portuária. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p.31-35. 
39 “Art. 9.o O arrendamento de áreas e instalações portuárias localizadas dentro da área do porto organizado será 

objeto de prévio procedimento licitatório regido pelo disposto na Lei n.o 12.815, de 2013, no Decreto 

n.o 8.033, de 2013, e, subsidiariamente, nas Leis n.o 12.462, de 4 de agosto de 2011, com vistas a garantir a 

seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável, com observância dos princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 

publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e dos 

que lhe são correlatos. § 1.o O poder concedente poderá determinar a transferência à administração do porto, 

delegado ou não, das seguintes competências, conforme § 5.o do art. 6.o da Lei n.o 12.815, de 2013: I – a 

elaboração do edital; e II – a realização dos procedimentos licitatórios. § 2.o No caso de transferência de 

competência referida no § 1.o, a administração do porto seguirá o disposto nesta Norma, sem prejuízo do 

acompanhamento pela ANTAQ dos atos por ela praticados, submetendo as minutas previamente à análise da 

SP/PR, conforme inciso II, art. 16 da Lei n.o 12.815 de 2013. § 3.o Caso constate vícios no procedimento 

licitatório conduzido pela administração do porto, a ANTAQ poderá propor ao poder concedente sua 

anulação.” (Resolução ANTAQ n.o 3.074, de 27 de setembro de 2013. 
40 “Centralização do poder regulatório – a Nova Lei dos Portos promoveu uma centralização normativa do setor 

em favor da Administração Pública Federal, Antaq e principalmente SEP, retirando atribuições anteriormente 

afetas às instâncias locais (Administração do Porto e Conselho da Autoridade Portuária). A Administração do 

Porto, por exemplo, deixa de ter autonomia para fixar valores das tarifas para restringir-se à função de 

arrecadação, com os valores passando a ser fixados pelo poder concedente (exercido pela SEP, conforme 

Decreto n.o 8.033/2103). Da mesma forma, a pré-qualificação dos operadores portuários deve ser feita com 

base em normas estabelecidas pelo poder concedente. Também perdeu a competência para lavrar autos de 

infração, instaurar processos administrativos e aplicar sanções, passando a reportar à Antaq irregularidades 

em relação a regulamentos e contratos, para a devida instauração de processos administrativos e aplicação de 

penalidades.” (CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE). Mercado de 

serviços portuários. Cadernos do Cade, 2017. p.27-28). 
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1.1.2 Conselho de Administração Portuária (CAP) 

A Lei de Modernização dos Portos criou o Conselho de Administração Portuária – 

CAP, caracterizando-o como órgão colegiado de natureza deliberativa41,42, atribuindo-lhe a 

função de instância recursal em relação a certas decisões proferidas pela Administração do 

Porto e, conjuntamente à referida Administração, incumbiu-lhe o exercício da autoridade 

portuária43 no âmbito do Porto organizado.  

A revogada lei previa a obrigatoriedade do CAP ser instituído em cada porto organizado, 

sendo as principais competências atribuídas ao referido Conselho (i) baixar o regulamento de 

exploração da atividade portuária, (ii) zelar pelo cumprimento das normas de defesa da 

concorrência, (iii) homologar os valores das tarifas portuárias, (iv) aprovar o plano de 

desenvolvimento e zoneamento do porto, (v) estimular a competitividade, (vi) estabelecer normas 

visando ao aumento da produtividade e a redução dos custos das operações portuárias e 

(vii) estabelecer as normas de pré-qualificação dos operadores portuários.44 

Quanto a sua natureza de órgão recursal, ao CAP competia apreciar os recursos interpostos 

contra as decisões proferidas pela Administração do Porto que negassem o requerimento de 

interessado para construção e exploração de instalação portuária dentro dos limites da área 

do porto organizado, ou que aplicassem penalidade em virtude de descumprimento da lei, 

regulamentos ou contrato.45 

                                                           
41 “Art. 30. [...] § 1.o Compete ao Conselho de Autoridade Portuária: [...] X – aprovar o plano de desenvolvimento e 

zoneamento do porto; [...] XII – assegurar o cumprimento das normas de proteção ao meio ambiente; [...] 

§ 4.o As deliberações do conselho serão tomadas de acordo com as seguintes regras: [...] § 5.o As deliberações do 

conselho serão baixadas em ato do seu presidente. [...] Art. 41. Da decisão da Administração do porto que 

aplicar a penalidade caberá recurso voluntário, no prazo de trinta dias contados da intimação, para o 

Conselho de Autoridade Portuária, independentemente de garantia de instância.” (Lei n.o 8.630, de 25 de 

fevereiro de 1993). 
42 “O Conselho de Autoridade Portuária – CAP, na forma do que dispõe a Lei dos Portos, é um órgão colegiado 

deliberativo, constituído em cada região onde se encontre localizado um porto organizado ou no âmbito de 

cada concessão, com competência normativa, cabendo-lhe, dentro de seus limites, apreciar e julgar recursos 

contra decisões da Administração do Porto [...]” (SOUZA JUNIOR, Suriman Nogueira de. Regulação 

portuária: a regulação jurídica dos serviços públicos de infra-estrutura portuária no Brasil. São Paulo: 

Saraiva, 2008. p.157). 
43 "A Lei n.o 8.630, acompanhando a experiência internacional, regionalizou a administração dos portos. Para 

isso, instituiu, em cada região, a APO - Administração do Porto Organizado (vide anexo I), também 

denominada Autoridade Portuária, que é composta por um CAP - Conselho de Autoridade Portuária, que 

delibera, e por um AP - Administração do Porto, que executa. Para que se evitem confusões entre as 

expressões APO - Administração do Porto Organizado, que é gênero, com Administração do Porto, que é 

espécie, esta última será sempre denominada AP - Administradora do Porto." (Resolução ANTAQ n.o 3.074, 

27 de setembro de 2013, p.6). 
44 Lei n.o 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, art. 30, caput e incisos I, VI, VIII, X, XIII e § 2.o, e art. 9.o. 
45 Lei n.o 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, art. 5.o, § 1.o e art. 41. 
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Das competências atribuídas ao CAP decorria sua autoridade regulatória, eis que dotado 

de função normativa, na medida em que regulamentava o serviço portuário e homologava as 

tarifas a serem cobradas dos usuários; e de função adjudicatória, uma vez que exercia o grau 

recursal em relação a algumas das decisões da Administração do Porto. A “autoridade portuária”, 

portanto, era de fato exercida conjuntamente pelo CAP e pela Administração do Porto. 

Quanto a sua composição, o CAP era constituído por quatro blocos de membros: 

poder público, operadores portuários, classe dos trabalhadores portuários, e usuários de serviços 

portuários e afins.  

O Presidente do Conselho pertencia ao bloco do poder público, tratando-se de 

representante do Governo Federal, indicado pelo ministério competente, detendo poder de voto de 

qualidade, sendo quaisquer deliberações tomadas pelo Conselho baixadas por ato de seu 

Presidente. Com o advento da Lei n.o 10.233/2001, a indicação do representante do Governo 

Federal, no bloco do poder público, passou ser atribuição da ANTAQ, representando-a em 

cada porto organizado.46 

Diante da Nova Lei dos Portos, o CAP foi transformado em órgão meramente 

consultivo47,48, perdendo, inclusive, sua função de instância revisora das decisões da 

Administração do Porto. Em suma, a entidade deixou de ter competência para exercer a vasta 

maioria das atribuições que lhe eram próprias quando do regime da Lei de Modernização dos 

Portos. A sua composição também foi alterada para uma fórmula percentual, em que 

                                                           
46 Lei n.o 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, art. 31 c/c Lei n.o 10.233/2001, art. 31, § 2.o, inciso I, e §§ 3.o e 4.o. 
47 “O CAP é órgão consultivo da administração do porto, que atua no âmbito do porto organizado, conforme 

previsto na Lei n.o 12.815/2013, que revogou a Lei n.o 8.630/1993. [...] O Decreto n.o 8.033/2013, alterado 

pelo Decreto n.o 9.048/2017, que regulamenta a matéria, estabelece, no seu art. 36, que será instituído em 

cada porto organizado um CAP, que atuará como seu órgão consultivo. As mudanças relativas sobre as 

atribuições do CAP, apesar de relativamente recentes, modificaram significativamente os poderes desse 

importante conselho, reduzindo a sua importância. Desta forma, a legislação atual suprime poderes do CAP, 

porque antes o poder definido pelo conselho era deliberativo e vinculava os atos da Administração Portuária. 

Atualmente o CAP tem poder meramente consultivo, de forma que a Administração do Portuária tem 

discricionariedade para aceitar ou não a sua decisão, o que proporciona enorme insegurança institucional, em 

face das possibilidades de alteração do que foi decidido no âmbito local pelas instituições superiores.” 

(CASTRO JÚNIOR, Osvaldo Agripino de. Direito portuário: modicidade, previsibilidade e defesa da 

concorrência. 1. ed. – Florianópolis: Conceito Editorial, 2019. p.97-99); Dentre as competências 

remanescentes do CAP, atribuídas nos arts. 36 e 37 do Decreto n.o 8.033/2013, consta, no § 1.o do art. 36: 

“medidas que visem estimular a competitividade”. (Decreto n.o 8.033, de 27 de junho de 2013). 
48 “A Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários – 

ANTAQ foram criadas pela Lei n.o 10.233/01, possuindo modelos e competências paralelas, cada uma no seu 

âmbito competencial, atuando com independência administrativa, observadas, contudo, as políticas formuladas 

pelo Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, pelo Ministério dos Transportes e pela 

Secretaria de Portos da Presidência da República (arts. 20 e 21, § 2.o).” (ARAGÃO, Alexandre Santos de. 

Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. 3.ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 

Forense, 2013. p.292); “Desta forma, a regulação setorial do setor portuário é exercida pela Antaq nas 

instalações portuárias dentro e fora do porto organizado, e por meio do CAP no porto organizado, como órgão 

consultivo da Administração Portuária.” (CASTRO JÚNIOR, Osvaldo Agripino de. Direito portuário: 

modicidade, previsibilidade e defesa da concorrência. Florianópolis: Conceito Editorial, 2019. p.105). 
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cinquenta por cento de suas vagas seriam reservadas a representantes do poder público, vinte 

e cinco por cento a representantes da classe trabalhadora e vinte e cinco por cento a 

representantes da classe empresarial.49  

1.1.3 Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) 

A Lei n.o 10.233, de 5 de junho de 2001, criou a Agência Nacional de Transporte 

Aquaviário, autarquia especial federal que se caracteriza como agência reguladora50,51, dentre 

outros52, também do setor portuário. A referida lei representou um movimento de centralização de 

competências, vez que até a sua edição a competência regulatória setorial dos portos era 

exercida plenamente por meio dos CAPs e Administrações dos Portos, ou seja, a regulação 

era descentralizada e a nível local de cada porto organizado. 

Foi designada à agência, dentre outras competências, as de (i) promover estudos 

aplicados às definições de tarifas, preços e fretes, em confronto com os custos e os benefícios 

econômicos transferidos aos usuários pelos investimentos realizados; (ii) elaborar e editar 

normas e regulamentos relativos à exploração da infraestrutura portuária, garantindo isonomia 

no seu acesso e uso, e assegurando os direitos dos usuários e fomentando a competição53 entre 

os operadores; (iii) promover as revisões e os reajustes das tarifas portuárias, assegurada a 

comunicação prévia, com antecedência de quinze dias úteis, ao poder concedente e ao Ministério 

                                                           
49 Lei n.o 12.815, de 5 de junho de 2013, art. 20. 
50 “Art. 21. [...] § 2.o: O regime autárquico especial conferido à ANTT e à ANTAQ é caracterizado pela 

independência administrativa, autonomia financeira e funcional e mandato fixo de seus dirigentes.” 
51 “Concernente ao Direito Portuário brasileiro, a Antaq é incumbida da regulação setorial independente, por 

meio da Lei n.o 10.233/2001, sem subordinação administrativa ao poder concedente – MTPAC –, mas ao 

controle do Congresso Nacional [...]”.(CASTRO JÚNIOR, Osvaldo Agripino de. Direito portuário: modicidade, 

previsibilidade e defesa da concorrência. Florianópolis: Conceito Editorial, 2019. p.105); No mesmo sentido 

o próprio CADE: “Em 2001, foi criada a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), a quem foi 

atribuída a competência para regulação, supervisão e fiscalização dos serviços de transporte aquaviário.” 

(CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE). Mercado de serviços portuários. 

Cadernos do Cade, 2017. p.23). 
52 “O espaço de atuação da ANTAQ compreende a navegação fluvial, lacustre de travessia, de apoio marítimo, 

de apoio portuário, de cabotagem e de longo curso; os portos organizados, os terminais portuários privados e 

o transporte aquaviário de cargas especiais e perigosas.” (JESUS, Michael de. Direito portuário no Brasil. 

São Paulo: Quartier Latin, 2018. p.46); A esfera de atuação da ANTAQ está consagrada no art. 23 da Lei 

n.o 10.233/2001. 
53 “Daí a criação, por meio da Lei n.o 10.233, de 05 de junho de 2001, da Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários (ANTAQ). Trata-se de entidade autárquica federal, que tem por objetivo promover a concorrência 

pelo mercado, mediante a realização de procedimentos licitatórios para a outorga de concessões e arrendamentos 

portuários, e a concorrência no mercado, pelo exercício de suas funções administrativas, normativas e 

judicantes, na disciplina da assimetria regulatória prevista no setor.” (MOREIRA NETO, Diogo de 

Figueiredo; FREITAS, Rafael Véras de. A nova regulação portuária. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p.29). 
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da Fazenda; (iv) estabelecer normas e padrões a serem observados pelas administrações 

portuárias, concessionárias, arrendatários, autorizatários e operadores portuários; (v) elaborar 

editais e instrumentos de convocação e promover os procedimentos de licitação e seleção para 

concessão, arrendamento ou autorização da exploração de portos organizados ou instalações 

portuárias (de acordo com as diretrizes do poder concedente – a partir da publicação da Lei 

n.o 12.815/2013); (vi) cumprir e fazer cumprir as cláusulas e condições dos contratos de concessão 

de porto organizado ou dos contratos de arrendamento de instalações portuárias quanto à 

manutenção e reposição dos bens e equipamentos reversíveis à União; (vii) fiscalizar a execução 

dos contratos de adesão das autorizações de instalação portuária; e, (viii) fiscalizar a execução 

dos contratos de concessão de porto organizado e de arrendamento de instalação portuária.54 

Apesar da autoridade portuária continuar a ser exercida, em cada porto organizado, 

conjuntamente pela Administração Portuária e pelo CAP, a lei criadora da ANTAQ concentrou na 

agência grande parte das competências que antes eram exercidas diretamente por aqueles, tais 

como aprovar a revisão e reajuste tarifários, regulamentar e fiscalizar as atividades portuárias, 

instruir e julgar processos administrativos sancionatórios, e aplicar sanções aos agentes regulados. 

Entretanto, a referida lei reservou à agência a opção de apenas supervisionar a atividade 

regulatória, o que permite entender que haveria a possibilidade de as atribuições continuarem 

a serem exercidas pela autoridade portuária, a nível local, cabendo tal escolha à agência em 

relação a cada porto organizado.55 

Por fim, a lei originalmente vinculou a ANTAQ ao Ministério dos Transportes. Com 

o advento da Nova Lei dos Portos, em 2013, a ligação passou a ser com a Secretaria dos 

Portos da Presidência da República (SEP).56 Todavia, a extinção da SEP, em 2017, fez 

retornar à estrutura anterior, de maneira que a ANTAQ voltou a se vincular ao Ministério dos 

Transportes, que, em 2019, foi transformado em Ministério da Infraestrutura.57 

                                                           
54 Lei n.o 10.233, de 5 de junho de 2001, art. 27. 
55 “Art. 20. São objetivos das Agências Nacionais de Regulação dos Transportes Terrestres e Aquaviários: [...] 

II – regular ou supervisionar, em suas respectivas esferas e atribuições, as atividades de prestação de serviços 

e de exploração da infraestrutura de transportes, exercidas por terceiros, com vistas a:”. (Lei n.o 10.233, de 

5 de junho de 2001). 
56 “Art. 21. Ficam instituídas a Agência Nacional de Transportes – ANTT e a Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários – ANTAQ, entidades integrantes da administração federal indireta, submetidas ao regime 

autárquico especial e vinculadas, respectivamente, ao Ministério dos Transportes e à Secretaria de Portos da 

Presidência da República, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei n.o 12.815/2013)”. (Lei n.o 10.233, 

de 5 de junho de 2001). 
57 Decreto n.o 9.676, de 2 de janeiro de 2019; Medida Provisória n.o 870, de 18 de junho de 2019 – convertida 

na Lei n.o 13.844, de 18 de junho de 2019.  
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1.1.4 Secretaria de Portos (SEP) e Ministério dos Transportes 

A SEP foi criada por meio da Medida Provisória n.o 369, de 7 de maio de 2007, 

convertida na Lei n.o 11.518, de 5 de setembro de 2007, tendo sido concebida como órgão 

vinculado à Presidência da República, competindo-lhe assessorar direta e indiretamente o 

mandatário na formulação de políticas e diretrizes para o desenvolvimento e o fomento do 

setor de portos e terminais portuários marítimos e, especialmente, promover a execução e a 

avaliação de medidas, programas e projetos de apoio ao desenvolvimento da infraestrutura e 

da superestrutura dos portos e terminais portuários marítimos, bem como dos outorgados às 

Companhias Docas.58 

Dentre as competências da SEP, se inseriam as atribuições de (i) formulação, coordenação 

e supervisão das políticas nacionais; (ii) participação no planejamento estratégico, o estabelecimento 

de diretrizes para sua implementação; (iii) definição das prioridades dos programas de 

investimentos; (iv) aprovação dos planos de outorgas (propostos, ao tempo, pela ANTAQ); 

(v) estabelecimento de diretrizes para a representação do Brasil nos organismos internacionais 

e em convenções, acordos e tratados referentes a sua competência; e (vi) desenvolvimento da 

infraestrutura e da superestrutura aquaviária dos portos e terminais portuários sob a sua esfera de 

atuação, visando à segurança e à eficiência do transporte aquaviário de cargas e de passageiros.59 

A SEP ainda exerceu a função de Poder Concedente60 no que tange ao setor portuário 

entre 27 de junho de 2013 (Decreto n.o 8.033/2013) e 10 de maio de 2017 (Decreto n.o 9.048/2017), 

quando a referida função passou a ser desempenhada pelo Ministério dos Transportes, Portos 

e Aviação Civil61 – transformado em Ministério da Infraestrutura e que continua a figurar na 

qualidade de Poder Concedente.  

Quanto ao Ministério de Infraestrutura, as funções antes atribuídas à SEP, e posteriormente 

ao Ministério dos Transportes, foram a ele incorporadas. São áreas de sua competência (i) a 

formulação de políticas e diretrizes para o desenvolvimento e o fomento do setor de portos e 

                                                           
58 Lei n.o 11.518, de 5 de setembro de 2007, art. 24-A. 
59 Lei n.o 11.518, de 5 de setembro de 2007, art. 24-A, § 2.o. 
60 Vale lembrar que ao Poder Concedente compete: elaborar o planejamento setorial em conformidade com as 

políticas e diretrizes de logística integrada; definir as diretrizes para a realização dos procedimentos licitatórios, das 

chamadas públicas e dos processos seletivos de que trata esta lei, inclusive para os respectivos editais e 

instrumentos convocatórios; celebrar os contratos de concessão e arrendamento e expedir as autorizações de 

instalação portuária, devendo a Antaq fiscalizá-los em conformidade com o disposto na Lei n.o 10.233, de 

5 de junho de 2001; e estabelecer as normas, os critérios e os procedimentos para a pré-qualificação dos 

operadores portuários. Vide art. 16 da Lei n.o 12.815, de 5 de junho de 2013. 
61 Decreto n.o 8.033, de 27 de junho de 2013, art. 1.o. 
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instalações portuárias marítimos, fluviais e lacustres e execução e avaliação de medidas, 

programas e projetos de apoio ao desenvolvimento da infraestrutura e da superestrutura dos 

portos e das instalações portuárias marítimos, fluviais e lacustres; (ii) a formulação, coordenação e 

supervisão das políticas nacionais do setor de portos e instalações portuárias marítimos, fluviais e 

lacustres; a elaboração ou aprovação dos planos de outorgas, na forma prevista em legislação 

específica e; (iii) o desenvolvimento da infraestrutura e da superestrutura aquaviária dos portos e 

das instalações portuárias marítimos, fluviais e lacustres em seu âmbito de competência, com 

a finalidade de promover a segurança e a eficiência do transporte aquaviário de cargas e 

de passageiros.62 

1.1.5 Operador portuário 

A Lei de Modernização dos Portos, em 1993, conceituou de maneira expressa o 

Operador Portuário, definindo-o como a pessoa jurídica pré-qualificada para a execução de 

operação portuária na área do porto organizado63,64. O processo de pré-qualificação, por sua 

vez, era realizado pela Administração do Porto65, sendo ainda obrigação dos Operadores a 

constituição, em cada porto organizado, de um órgão de gestão de mão-de-obra de trabalho 

portuário (OGMO).66  

                                                           
62 Lei n.o 13.844, 18 de junho de 2019, art. 35, IV, V, VII e IX. 
63 Lei n.o 8.630, 25 de fevereiro de 1993, art. 1.o, III. O mesmo conceito foi previsto no inciso IV, do art. 2.o, da 

Resolução ANTAQ n.o 2.389, de 13 de fevereiro de 2012. 
64 “Anteriormente à Lei dos Portos, as Administrações Portuárias e as agências marítimas, representando os 

armadores, eram consideradas entidades estivadoras, ou seja, legalmente aptas para prestação de serviços 

relacionados às operações portuárias. Em terra, esses serviços eram prestados pela Administração do Porto e 

a bordo das embarcações pelas entidades estivadoras. Para a execução desses serviços, as agências e 

entidades estivadoras utilizavam a mão-de-obra portuária avulsa, enquanto as Administrações Portuárias seus 

próprios empregados, admitindo-se que, além desses, terceiros fossem autorizados ou contratados para a 

execução de determinados serviços, caso em que se utilizava a mão-de-obra dos arrumadores nos serviços de 

capatazia e das empresas de bloco para peação de cargas ou outras atividades correlatas. [...] A figura do 

operador portuário, instituída pela Lei dos Portos, veio a ocupar o espaço deixado com a extinção das 

entidades estivadoras. Os operadores portuários, devidamente pré-qualificados, incluindo nessa qualidade as 

Administrações dos Portos, passaram a executar as operações portuárias contratadas pelos armadores, 

importadores e exportadores, utilizando, para tanto, a mão-de-obra portuária avulsa.” (SOUZA JUNIOR, 

Suriman Nogueira de. Regulação portuária: a regulação jurídica dos serviços públicos de infra-estrutura 

portuária no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2008. p.162-161). 
65 Lei n.o 8.630, 25 de fevereiro de 1993, art. 33, § 1.o, III.  
66 Lei n.o 8.630, 25 de fevereiro de 1993, art. 18, com a redação atribuída pela Lei n.o 9.719/1998. 
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Já a atividade desempenhada pelo Operador seria aquela de movimentação de 

passageiros ou a de movimentação ou armazenagem de mercadorias, destinados ou provenientes 

de transporte aquaviário, realizada no porto organizado.67 

Com o advento da Nova Lei dos Portos, em 2013, o conceito de Operador Portuário 

foi ampliado para algo próximo à conjugação de ambos os conceitos de Operador Portuário e 

operação portuária trazidos pela antiga Lei, definindo-o como a pessoa jurídica pré-qualificada 

para exercer as atividades de movimentação de passageiros ou movimentação e armazenagem 

de mercadorias, destinadas ou provenientes de transporte aquaviário, dentro da área do porto 

organizado.68 O processo de pré-qualificação se manteve sob a competência da Administração 

do Porto, entretanto as normas e critérios deixaram de ser estabelecidos pelo CAP, passando a 

referida atribuição para o Poder Concedente.69 

A Resolução ANTAQ n.o 3.708, de 17 de setembro de 2014, por sua vez, definiu o 

Operador como a pessoa jurídica pré-qualificada pela administração do porto para a execução de 

operação portuária na área do porto organizado, segundo as normas, critérios e procedimentos 

estabelecidos pelo poder concedente.70 Percebe-se que o regulador, em relação à definição 

trazida pela lei, não se preocupou em incluir no conceito de Operador Portuário também o 

conceito de “operação portuária”, escolhendo, por outro lado, destacar a vinculação do exercício 

da atividade à atuação regulatória do Poder Concedente, então exercido pela SEP.  

A Resolução ANTAQ n.o 34, de 19 de agosto de 2019, é a norma setorial mais recente a 

conceituar o Operador Portuário, definindo-o, de maneira sucinta, como a pessoa jurídica pré-

qualificada para execução de operação portuária do porto organizado.71 

1.1.6 Transportador marítimo/empresa de navegação e armador 

É conveniente, em primeiro lugar, mencionar que a própria legislação, por meio da 

Lei n.o 9.432, de 8 de janeiro de 1997, que dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário, 

não permite a confusão entre os conceitos de “armador” e “empresas de navegação” (ou 

                                                           
67 Lei n.o 8.630, 25 de fevereiro de 1993, art. 1.o. 
68 Lei n.o 12.815, de 5 de junho de 2013, art. 2.o, XIII, com a redação conferida pela Lei n.o 11.314/2006.  
69 Lei n.o 12.815, de 5 de junho de 2013, arts. 16, IV, e 25. 
70 Resolução ANTAQ n.o 3.708, de 17 de outubro de 2014. art. 2.o, XX. 
71 Anexo à Resolução ANTAQ n.o 34, de 19 de agosto de 2019. art. 2.o, V.  
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transportador marítimo).72,73 O referido dispositivo define o armador brasileiro como a pessoa 

física e domiciliada no Brasil que, em seu nome ou sob sua responsabilidade, apresta a 

embarcação para sua exploração comercial, enquanto conceitua a empresa brasileira de navegação 

como a pessoa jurídica constituída segundo as leis brasileiras, com sede no País, que tenha por 

objeto o transporte aquaviário, autorizada a operar pelo órgão competente.  

Apesar da Lei n.o 9.432/1997 se referir à “pessoa física”, a Lei n.o 7.652, de 3 

fevereiro de 1988 (alterada pela Lei n.o 9.774, de 21 de dezembro de 1998) trouxe conceito 

mais amplo, qualificando o armador como a pessoa física ou jurídica que, em seu nome e sob 

sua responsabilidade, apresta a embarcação para sua utilização, pondo-a ou não a navegar por 

sua conta, também se incluindo aí aqueles que tenham o exclusivo controle da expedição, sob 

qualquer modalidade de cessão – embora recebam a embarcação devidamente aparelhada e 

tripulada –, desde que possuam sobre ela poderes de administração. Mais ainda, a referida lei 

diz que só será deferido o registro de armador a pessoas ou entidades que operem, de modo 

habitual, embarcação com finalidade lucrativa.74  

O mais comum, inclusive, é que os armadores sejam constituídos como pessoas 

jurídicas.75 Talvez até em virtude deste motivo Paulo Henrique Cremoneze tenha definido o 

armador como “pessoa jurídica, estabelecida e registrada, com a finalidade de realizar o 

transporte marítimo, local ou internacional, por meio da operação de navios, explorando  

 

                                                           
72 Lei n.o 9.432, de 8 de janeiro de 1997, art. 1.o, I c/c art. 2.o, IV e V c/c art. 5.o.  
73 Sobre a diferenciação entre armador e transportador marítimo: “Desde logo cumpre salientar que o transportador 

marítimo não é exatamente o proprietário da embarcação ou do navio, tampouco o seu armador (aquele 

responsável pela organização da expedição marítima), mas, sim, a pessoa jurídica que assume, contratualmente, a 

obrigação de transportar coisas (bens) ou pessoas de um porto a outro. Uma forma simples de se identificar o 

transportador marítimo, no plano prático, é observar o emitente do conhecimento marítimo, o instrumento 

contratual que consubstancia o negócio jurídico de transporte marítimo. Será responsável por uma determinada 

mercadoria (carga) aquele que assina, emite o contrato de transporte marítimo, pouco importando saber quem 

é o proprietário e/ou armador do navio.” (CREMONEZE, Paulo Henrique. Prática de direito marítimo: o 

contrato de transporte marítimo e a responsabilidade civil do transportador. 3.ed. rev., atual. e ampl. São 

Paulo: Aduaneiras, 2015. p.41-42).  
74 Lei n.o 7.652, de 3 de fevereiro de 1988, art. 16 c/c art. 15, § 2.o.  
75 Como exemplo podemos citar a Log-In Logística Intermodal S.A. (empresa brasileira com navios de bandeira 

brasileira), que conta com a Vale do Rio Doce como acionista majoritária, que realiza o transporte de cargas 

por meio de navegação de cabotagem e entre países da América do Sul. Para um aprofundamento maior 

sobre a referida empresa, ver a apresentação feita à ANTAQ e disponibilizada no site da agência: LOGIN 

LOGÍSTICA. Navegação marítima de cabotagem: a experiência do armador nacional como investidor em 

navios no Brasil. Painel apresentado no Seminário de Portos e Vias Navegáveis: um olhar sobre a 

Infraestrutura. Brasília, 22 set. 2011. Disponível em: <http://portal.antaq.gov.br/wp-content/uploads/2016/ 

12/%E2%80%9CA-Experi%C3%AAncia-do-Armador-Nacional-como-Investidor-em-Navios-no-Brasil-

%E2%80%93-O-Case-Login%E2%80%9D-Vital-Jorge-Lopes.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2019. 

http://portal.antaq.gov.br/wp-content/uploads/2016/12/%E2%80%9CA-Experi%C3%AAncia-do-Armador-Nacional-como-Investidor-em-Navios-no-Brasil-%E2%80%93-O-Case-Login%E2%80%9D-Vital-Jorge-Lopes.pdf
http://portal.antaq.gov.br/wp-content/uploads/2016/12/%E2%80%9CA-Experi%C3%AAncia-do-Armador-Nacional-como-Investidor-em-Navios-no-Brasil-%E2%80%93-O-Case-Login%E2%80%9D-Vital-Jorge-Lopes.pdf
http://portal.antaq.gov.br/wp-content/uploads/2016/12/%E2%80%9CA-Experi%C3%AAncia-do-Armador-Nacional-como-Investidor-em-Navios-no-Brasil-%E2%80%93-O-Case-Login%E2%80%9D-Vital-Jorge-Lopes.pdf
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determinadas rotas, e que se oferece para transportar cargas de todos os tipos de um porto a 

outro”, fazendo apenas uma ressalva final de que “pode também ser uma pessoa física”.76 

O armador seria, portanto, “aquela pessoa que arma o navio, isto é, no sentido jurídico, 

que providencia o provimento de uma embarcação e também a explora comercialmente”.77 

A Lei n.o 556, de 25 de junho de 1850, que aprovou o Código Comercial, ainda deixa claro que 

não basta ser proprietário do navio para se qualificar como armador, havendo a necessidade 

do preenchimento das qualidades requeridas para ser comerciante.78 Ou seja, é necessário que 

efetivamente se opere o navio, de maneira habitual e visando lucro.  

A doutrina ainda divide os armadores em três espécies distintas.79 A primeira é o 

armador-proprietário, sendo aquele que detém a propriedade da embarcação, realizando os 

contratos de provimento e utilização do navio; a segunda se refere ao armador-locatário, 

sendo aquele que recebe o poder de administração de um navio que não é de sua propriedade, 

explorando-o; por fim, a terceira espécie é a do armador-gerente, sendo aquele que administra 

a embarcação pertencente a mais de um proprietário quando todos desejam explorá-la, 

podendo tanto um dos proprietários quanto um terceiro assumir esta função.  

Já o transportador marítimo, ou empresa de navegação, “é aquele que se obriga a 

deslocar alguma coisa de um lugar a outro, tendo a via marítima como meio operacional”, não 

necessariamente se tratando do proprietário do navio ou seu armador, “mas, sim, a pessoa 

jurídica que assume, contratualmente, a obrigação de transportar coisas (bens) ou pessoas de 

um porto a outro”.80 

A ANTAQ em quatro oportunidades normatizou o conceito, adotando nas duas 

primeiras a expressão “empresa de navegação” e nas duas últimas “transportador marítimo”.  

                                                           
76 CREMONEZE, Paulo Henrique. Prática de direito marítimo: o contrato de transporte marítimo e a 

responsabilidade civil do transportador. 3.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Aduaneiras, 2015. p.58. No 

mesmo sentido a definição de Carla Girbertoni: “Armador (Owner) é a pessoa, física ou jurídica, que arma a 

embarcação, isto é, coloca-a nas condições necessárias para que possa ser empregada em sua finalidade 

comercial, e que opera comercialmente, pondo a embarcação ou a retirando da navegação por sua conta” 

(GILBERTONI, Carla Adriana Comitre. Teoria e prática do direito marítimo. Rio de Janeiro: Renovar, 

1998. p.15; 105 e 170); No mesmo sentido: “Armador (owner-ow) é o empresário individual (pessoa física) 

ou sociedade empresária (pessoa jurídica) que procede a armação da embarcação e a explora comercialmente. 

Efetivamente, armador é a pessoa física ou jurídica que exerce a titularidade da função náutica ou empresa da 

navegação. O armador detém e responde pela gestão náutica.” (OCTAVIANO MARTINS, Eliane Maria. 

Curso de direito marítimo. Barueri, SP: Manole, 2005. v.1. p.356). 
77 LACERDA, Jozé Cândido Sampaio de. Curso de direito privado da navegação. 3.ed. rev. e atual. por 

Aurélio Pitanga Seixas Filho. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1984. p.69. 
78 Lei n.o 556, de 25 de junho de 1850, art. 484. 
79 LACERDA, Jozé Cândido Sampaio de. Op. cit., p.71-72. 
80 CREMONEZE, Paulo Henrique. Op. cit., p.41. 
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As Resoluções ANTAQ n.o 2.389/2012 e 3.708/2014 utilizam o termo “empresa de 

navegação”. A primeira a conceitua como o prestador de serviço de transportes cujo objeto 

social é o transporte de bens ou pessoas por via aquaviária81; a segunda, o faz da mesma 

maneira, apenas ampliando o objeto de atuação da empresa de navegação, que passa a incluir 

o transporte de mercadorias e/ou pessoas por via aquaviária.82 

Já as Resoluções ANTAQ n.o 18, de 21 de dezembro de 2017, e n.o 34, de 19 de 

agosto de 2019, a seu turno, acolhem a expressão “transportador marítimo”.  

A primeira divide o agente de mercado em duas espécies distintas: o transportador 

marítimo não operador de navios e o transportador marítimo efetivo. O transportador marítimo 

não operador de navios seria a pessoa jurídica, conhecida como Non-Vessel Operating Common 

Carrier (NVOCC), que, não sendo o armador ou proprietário de embarcação, responsabiliza-se 

perante o usuário final pela prestação do serviço de transporte, emitindo conhecimento de carga 

ou outro documento hábil e subcontratando um transportador marítimo efetivo. O NVOCC é 

considerado usuário perante o transportador marítimo e transportador perante o usuário final 

do serviço de transporte prestado; já o transportador marítimo efetivo seria todo aquele que 

realiza o transporte de cabotagem ou de longo curso, em embarcação própria ou alheia, emitindo 

conhecimento de carga ou outro documento hábil.83 

A segunda Resolução praticamente repete o conceito trazido pela primeira no que 

tange apenas ao transportador efetivo, com diferenças apenas no tocante ao documento de 

contratação emitido pelo transportador marítimo, que poderia ser o conhecimento de carga ou 

o Bill of Lading (BL).84 

1.1.7 Recintos alfandegados 

A proliferação dos recintos alfandegados em zonas secundárias se deu em consonância 

com o processo de privatização do setor portuário, em meados dos anos noventa, e com a 

busca pela modernização do setor. Um dos focos dessa modernização era o desenvolvimento 

                                                           
81 Resolução ANTAQ n.o 2.389, de 13 de fevereiro de 2012, art. 2.o, III. 
82 Resolução ANTAQ n.o 3.708, de 17 de outubro de 2014, art. 2.o, XVI.  
83 Resolução ANTAQ n.o 18, de 21 de dezembro de 2017, art. 2.o, II, b c/c XXIV c/c Parágrafo único. 
84 Anexo à. Resolução ANTAQ n.o 34, de 19 de agosto de 2019, art. 2.o, XI.  
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de alternativas logísticas adotadas para descongestionar as zonas primárias85 que permitissem 

a liberação de espaço ocupado por contêineres que eram armazenados nos portos organizados 

para a prestação dos serviços de operação portuária. Para tanto, utilizou-se a estratégia de 

aumento de autorizações, e posteriormente de permissões, para instalações dos referidos recintos, 

que conferiu maior celeridade ao processo de importação e exportação de mercadorias. 

Para se entender de maneira apropriada o conceito de recintos alfandegados, mostra-

se necessário antes compreender que o território aduaneiro abrange todo o território nacional 

e, para fins de controle aduaneiro, divide-se este em zona primária e secundária.  

As definições dos espaços de exercício da jurisdição dos serviços aduaneiros constam do 

Decreto-Lei n.o 37, de 18 de novembro de 1966. A (i) zona primária é aquela que compreende 

as faixas internas de portos e aeroportos, recintos alfandegados e locais habilitados nas 

fronteiras terrestres, bem como outras áreas nos quais se efetuem operações de carga e 

descarga de mercadoria, ou embarque e desembarque de passageiros, procedentes do exterior 

ou a ele destinados e; (ii) a zona secundária é a parte restante do território nacional, nela 

incluídos as águas territoriais e o espaço aéreo correspondente.86 

A mesma norma ainda previu o regime de trânsito aduaneiro, que permite o transporte 

de mercadoria sob controle aduaneiro, de um ponto a outro do território aduaneiro, com 

suspensão de tributos (essencial para o transporte de mercadorias da zona primária para a zona 

secundária)87, e o regime de entreposto aduaneiro, que permite o depósito de mercadorias em 

local determinado, com suspensão do pagamento dos tributos e sob controle aduaneiro 

                                                           
85 “Os portos secos – áreas alfandegadas situadas no interior do Brasil – surgiram como alternativa de interiorização 

dos procedimentos aduaneiros, até então restritos aos portos. Antes da Lei de Modernização dos Portos (25-

02-1993) e do efetivo início das privatizações em 1997, era comum o congestionamento das áreas portuárias, 

assim como a dificuldade de implantação de sistemas de logística que reduzissem o custo de transportes e 

agilizassem a movimentação das mercadorias. Durante anos, a mídia foi pródiga em divulgar greves de 

estivadores, filas de espera para atracação de navios, dificuldades de carregamento e descarga de caminhões etc. A 

administração portuária padecia de ineficiência crônica, praticava altos custos de serviços e operava em 

notória lentidão.” (LARA, José Edson; SOARES, Antonia Dolores Bélico. A participação dos Portos Secos 

na interiorização das operações de importação e exportação: um estudo de caso. FACEF Pesquisa, v.8, n.3, 

p.34, 2005. Disponível em: <http://legacy.unifacef.com.br/FACEFPESQUISA/2005/nr3/v8n3artigo3.pdf>. 

Acesso em: 16 nov. 2019); No mesmo sentido: “Os Portos de zona primária estavam no limite, sobrecarregados, 

gerando perda de tempo, dinheiro e competitividade para as indústrias brasileiras, tanto no mercado interno 

quanto no cenário internacional. A partir dessas dificuldades a zona secundária se tornou um caminho viável 

e eficaz, a um custo menor e mais acessível para melhorar a competitividade para as empresas brasileiras, 

promovendo também o escoamento das mercadorias desembarcadas na zona primária e oferecendo serviços 

adicionais aos quais os portos não estão preparados para executar, por falta de estrutura” (CAZELATO, 

Luana et al. As motivações para a utilização dos portos secos: um estudo de caso do Porto Seco de 

Varginha-MG. SEGET, 2016. Disponível em: <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos16/5024100.pdf>. 

Acesso em: 07 abr. 2020.). 
86 Decreto-Lei n.o 37, de 18 de novembro de 1966, art. 33, I e II.  
87 Decreto-Lei n.o 37, de 18 de novembro de 1966, art. 74. 

http://legacy.unifacef.com.br/FACEFPESQUISA/2005/nr3/v8n3artigo3.pdf%20Acesso%20em%2016.11.2019
http://legacy.unifacef.com.br/FACEFPESQUISA/2005/nr3/v8n3artigo3.pdf%20Acesso%20em%2016.11.2019
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(benefício este que pode ser auferido pelos recintos alfandegados, caso seja instalados neles 

Entreposto Aduaneiro).88 

Uma das principais formas de se efetuar o controle aduaneiro é por intermédio da 

eleição de locais específicos onde as mercadorias a serem exportadas ou que foram importadas 

podem ser armazenadas ou circular. Esses locais pertencem ao gênero recinto alfandegado. 

Certos recintos alfandegados podem ser, cumulativamente, (i) de uso público, (ii) instalados 

fora da zona primária, (iii) delegados por concessão ou permissão (ou, até o ano de 1995, por 

autorização da Secretaria da Receita Federal), e (iv) destinados a movimentação, armazenagem e 

despacho aduaneiro de mercadorias sob controle aduaneiro, e, nesses casos, pertencem à espécie 

Depósitos Alfandegados Públicos, Centrais Aduaneiras Interiores, Estações Aduaneiras 

Interiores (EADI), ou, simplesmente, Portos Secos. 

A primeira norma no Brasil a prever a existência de recintos alfandegados situados 

na zona secundária, para movimentação, armazenamento e desembaraço, foi o Decreto-Lei 

n.o 1.455, de 7 de abril de 1976.89 Esses locais receberam inicialmente a denominação de 

Depósitos Alfandegados Públicos.90 O referido dispositivo, ao tratar do regime de entreposto 

aduaneiro na importação, de uso público, estabeleceu que este poderia ser concedido às 

empresas de armazéns gerais, o que possibilitou a instalação de Entreposto Aduaneiro nos 

próprios Depósitos Alfandegados Públicos e o gozo, pelas cargas ali localizadas, do benefício 

da suspensão tributária por período determinado.91 

O Decreto n.o 91.030, de 5 de maço de 1985, tratando do gênero recintos alfandegados, 

previu as seguintes espécies “de zona secundária”: entrepostos, depósitos, terminais ou outras 

unidades destinadas ao armazenamento de mercadorias importadas ou destinadas à exportação, 

que devem movimentar-se ou permanecer sob controle aduaneiro.92 A mesma norma previu ainda 

que dentre os terminais que poderiam ser alfandegados para execução de serviços aduaneiros 

estariam os Terminais Retroportuários, as Estações de Fronteira e as Centrais Interiores.93  

                                                           
88 Decreto-Lei n.o 37, de 18 de novembro de 1966, art. 79.  
89 Decreto-Lei n.o 1.455, de 7 de abril de 1976, art. 22, § 1.o, II, c/c do art. 23, II, d.  
90 Nesse sentido: “Os portos secos foram introduzidos em 1976, pelo Decreto-Lei n.o 1.455, que autorizava a 

implementação de despacho aduaneiro em áreas secundárias (que não fossem um aeroporto alfandegado, um 

porto alfandegado ou um ponto de fronteira alfandegado). Inicialmente foram chamados Depósitos 

Alfandegados Públicos e depois, Estação Aduaneira do Interior (EADI). Somente em 2002, o termo Porto 

Seco foi adotado, por meio do Decreto n.o 4.543 [...]” (SANTOS, Paula Gonçalves Ferreira. O Porto Seco no 

Brasil. Câmara dos Deputados. Consultoria Legislativa. Estudo Técnico, p.4, fev. 2019). 
91 Decreto-Lei n.o 1.455, de 7 de abril de 1976, arts. 9.o c/c art. 11.  
92 Decreto n.o 91.030, de 5 de março de 1985, art. 6.o, II.  
93 Decreto n.o 91.030, de 5 de março de 1985, art. 15, III.  
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Os Terminais Retroportuários Alfandegados (TRA) foram conceituados pela norma como 

as instalações onde, sob o controle aduaneiro, seriam realizadas operações de desunitização94 

de mercadorias importadas (embarcadas no exterior, em contêiner, reboque ou semirreboque) 

ou unitização das destinadas à exportação. Estes terminais poderiam ser instalados somente 

em área contígua ao porto alfandegado que oferecesse condições básicas de operacionalidade, 

incluindo repartição da Receita Federal sob sua jurisdição e recursos humanos suficientes para 

a prestação dos serviços aduaneiros.95 Vale ainda citar que a outorga para atuar como 

Terminal Retroportuário Alfandegado se dava por via de mera autorização.96 

Já as Centrais Aduaneiras Interiores foram desenhadas como locais de instalação de 

núcleos de serviços aduaneiros, junto aos centros de produção e consumo, onde houvesse 

convergência expressiva de etapas iniciais e finais de operações de comércio exterior. Eram 

prestadoras de serviços de infraestrutura das Centrais as empresas permissionárias97 de entreposto 

aduaneiro; as empresas que operavam no transporte ferroviário e; o grupo ou consórcio de 

empresas que operavam no transporte rodoviário multimodal.98 A presença do Entreposto 

Aduaneiro de Uso Público nesta lista demonstra que as Centrais seriam as sucessoras dos Depósitos 

Alfandegados Públicos, e as antecessoras das Estações Aduaneiras de Interior (EADI).  

O entendimento é confirmado, inclusive, pelo fato de que as EADI só foram assim 

denominadas com a edição do Decreto n.o 98.097, de 30 de agosto de 1989, que ao alterar o 

Decreto de 1985, exclui dentre as espécies de terminais alfandegados as Centrais Interiores e 

as Estações de Fronteira, adotou a denominação “Estações Aduaneiras”, que poderiam ser 

(i) “de Fronteira”, localizadas na zona primária de ponto alfandegado de fronteira, ou em área a 

ela vinculada, ou (ii) “de Interior”, quando situada em zona secundária.99 As EADI poderiam 

ser instaladas em região onde houvesse expressa concentração de carga de importação ou 

destinada à exportação, sendo autorizada a operar pela SRF, podendo ser habilitada a 

administrar as Estações Aduaneiras tanto as empresas permissionárias de Entreposto Aduaneiro 

de Uso Público quanto as empresas de armazéns gerais.100  

A Instrução Normativa SRF n.o 51, de 11 de maio de 1993, estabeleceu os termos e 

condições para a instalação e funcionamento de Estação Aduaneira Interior (EADI), sendo a  

                                                           
94 Desutinizar é a ação de retirar a carga do contêiner ou outro equipamento equivalente.  
95 Decreto n.o 91.030, de 5 de março de 1985, arts. 23, 24 e 25.  
96 Decreto n.o 91.030, de 5 de março de 1985, arts. 26 e 27.  
97 Decreto n.o 91.030, de 5 de março de 1985, art. 338.  
98 Decreto n.o 91.030, de 5 de março de 1985, art. 20.  
99 Decreto n.o 98.097, de 30 de agosto de 1989, arts. 15, 16 e 17.  
100 Decreto n.o 98.097, de 30 de agosto de 1989, arts. 20 e 21.  
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sua principal novidade a previsão de que o EADI, que antes destinava-se exclusivamente a 

receber mercadoria importada, ou a ser exportada, sob controle fiscal, agora seria admitida ainda a 

mercadoria sob o regime de entreposto aduaneiro ou em outras situações ou circunstâncias 

que devessem permanecer com custódia aduaneira.101 

Ou seja, se antes as cargas armazenadas no EADI e em seus antecessores temporais 

só gozariam do benefício de suspensão tributária quando os autorizatários dos recintos também 

fossem permissionários de Entreposto Aduaneiro, agora a referida outorga não seria mais 

necessária. A referida interpretação é confirmada pela própria Instrução Normativa, ao 

permitir, para além da empresa permissionária de Entreposto Aduaneiro de Uso Público, 

também a empresa de armazéns gerais a se habilitar na licitação para administrar o EADI, 

sem que se condicionasse a essa última a aquisição de permissão para operar Entreposto 

Aduaneiro de Uso Público, para então poder armazenar mercadoria sob o referido regime.102 

A Instrução Normativa ainda trouxe uma série de atividades, para além do mero 

armazenamento alfandegado, que o EADI seria autorizado a desenvolver na importação: pesagem 

de veículo, unidade de carga e volume; desunitização de carga; movimentação e armazenagem de 

mercadoria, desunitizada ou mesma unidade de carga em que for transportada; pesagem, 

conserto, reembalagem, cintamento, remarcação e renumeração de volume, em decorrência de 

dano ou avaria; e, expedição de mercadoria importada, após o desembaraço aduaneiro.103 

Com o advento do Decreto n.o 1.910, de 21 de maio de 1996, que dispôs sobre os 

serviços desenvolvidos em terminais alfandegados de uso público, restou expresso que os 

referidos terminais eram instalações destinadas à prestação dos serviços públicos de 

movimentação e armazenagem de mercadorias importadas ou a exportar, não localizadas em 

área de porto ou aeroporto, sendo classificados como tais as EADI, os TRA e as Estações 

Aduaneiras de Fronteira (terminais situados em zona primária de ponto alfandegado de fronteira 

ou área contínua).104 

A norma alterou o antigo conceito de TRA dado pelo Decreto de 1985, condicionando a 

sua instalação ao perímetro de cinco quilômetros dos limites da zona primária, demarcada pela 

autoridade aduaneira local, e, para além disso, deixou claro que somente seriam realizadas 

operações com mercadorias submetidas ao regime aduaneiro comum, ou seja, sem a suspensão de 

tributos105, sendo apenas aberta concorrência para a instalação de TRA quando não for viável, 

                                                           
101 Instrução Normativa SRF n.o 51, de 11 de maio de 1993, art. 2.o, § 1.o.  
102 Instrução Normativa SRF n.o 51, de 11 de maio de 1993, art. 7.o.  
103 Instrução Normativa SRF n.o 51, de 11 de maio de 1993, art. 4.o, I.  
104 Decreto n.o 1.910, de 21 de maio de 1996, art. 1.o, caput e § 1.o. 
105 Decreto n.o 1.910, de 21 de maio de 1996, art. 1.o, § 4.o c/c art. 3.o.  
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a juízo da SRF, a instalação de EADI no mesmo município onde se localiza o porto organizado 

ou instalação portuária, ou em município circunvizinho.106 

No tocante as EADI, o Decreto de 1996 reforçou que nelas poderiam ser realizadas 

operações com mercadorias submetidas aos regimes aduaneiros suspensivos, tais como 

(i) entreposto aduaneiro na importação e na exportação e (ii) trânsito aduaneiros.107 

O normativo trouxe ainda grande mudança, pois a outorga para exploração de EADI 

e TRA passou a se dar por concessão ou permissão, mediante procedimento de concorrência, 

com critério de menor valor da tarifa108, sendo ainda permitido ao concessionário ou 

permissionário auferir receitas acessórias em decorrência da prestação de serviços conexos 

com aqueles objeto da concessão ou permissão, prestados facultativamente aos usuários, e 

especificados em atos da Secretaria da Receita Federal.109 

Em 2001, a Medida Provisória n.o 2.158-35, de 24 de agosto, inseriu diversas 

modificações no Decreto-Lei de 1976, excluindo a previsão de que regime de entreposto 

aduaneiro seria concedido mediante autorização a título precário, eliminando o rol de empresas 

que poderiam se habilitar para atuar como Entreposto, e especificando que o regime, na 

importação, permite a armazenagem de mercadoria estrangeira em local alfandegado de uso 

público, com suspensão do pagamento dos impostos incidentes na importação110 

O Decreto n.o 4.543, de 26 de dezembro de 2002, definiu os recintos alfandegados 

como os assim declarados pela autoridade aduaneira competente, na zona primária ou na zona 

secundária, a fim de que neles possa ocorrer, sob controle aduaneiro, movimentação, armazenagem 

e despacho aduaneiro de (i) mercadorias procedentes do exterior, ou a ele destinadas, inclusive 

sob regime aduaneiro especial; (ii) bagagem de viajantes procedentes do exterior, ou a ele 

destinados; e, (iii) remessas postais internacionais.111  

A grande transformação trazida pela norma foi o fato de que, em virtude dela, as 

Estações Aduaneiras de Fronteira, as Estações Aduaneiras de Interior e os Terminais 

Retroportuários Alfandegados foram unificados, recebendo, finalmente, a denominação Porto 

Seco112, que é como atualmente se conhecem os recintos alfandegados da zona secundária, 

conceituando-o como recinto alfandegado de uso público nos quais são executadas operações de  

                                                           
106 Decreto n.o 1.910, de 21 de maio de 1996, art. 5.o.  
107 Decreto n.o 1.910, de 21 de maio de 1996, art. 2.o, II.  
108 Decreto n.o 1.910, 21 de maio de 1996, arts. 5.o e 8.o.  
109 Decreto n.o 1.910, de 21 de maio de 1996, art. 9.o, § 2.o.  
110 Medida Provisória n.o 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, arts. 69 e 93.  
111 Decreto n.o 4.543, de 26 de dezembro de 2002, art. 9.o.  
112 Decreto n.o 4.543, de 26 de dezembro de 2002, arts. 724 e 725.  
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movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias e de bagagens, precedentes 

do exterior ou a ele destinados, não podendo ser instalado na zona primária de portos e 

aeroportos alfandegados, sujeitando-se ao regime de concessão ou de permissão.113 

O regulamento aduaneiro de 2009, instituído pelo Decreto n.o 6.759, de 5 de fevereiro, 

não inovou em relação aos conceitos de recinto alfandegado e Portos Públicos trazidos pelo 

Decreto de 2002.114 A norma ainda previu que o despacho de importação deverá ser iniciado 

em até noventa dias da descarga, se a mercadoria estiver em recinto alfandegado de zona 

primária (como os Portos Organizados e Instalações Portuárias, por exemplo), e em até quarenta e 

cinco dias após esgotar-se o prazo de permanência de mercadoria em recinto alfandegado de 

zona secundária (como os EADI), prazo este que ao tempo era estabelecido pela IN SRF n.o 

51/1993 em setenta e cinco dias, totalizando, assim, cento em vinte dias.115 O Decreto ainda 

prevê o permissionário ou o concessionário de recinto alfandegado como beneficiário do 

regime especial de trânsito aduaneiro.116 

Já a Instrução Normativa RFB n.o 1.208, de 4 de novembro de 2011, ao estabelecer 

os novos termos e condições para instalação e funcionamento dos Portos Secos, confirma o 

mesmo conceito dado pelos Decretos de 2002 e 2009, além de especificar que a prestação do 

serviço sujeita-se ao regime de permissão, salvo quando o imóvel pertencer à União, caso em 

que será adotado o regime de concessão, precedido da execução de obra pública.117  

A Instrução ainda reforça o que já fora previsto pelo Decreto de 1996, evidenciando 

uma outra (para além do maior prazo para despacho alfandegado) vantagem competitiva em 

relação ao serviço de armazenagem alfandegada que pode também ser prestado pelo Operador 

Portuário, na zona primária, eis que os Portos Secos podem oferecer serviços adicionais conexos 

ao objeto da sua concessão ou permissão. 

Porém, aqui a norma vai além, especificando uma lista de serviços conexos à 

movimentação e armazenagem de mercadorias: estadia de veículos e unidades de carga; pesagem; 

limpeza e desinfectação de veículos; fornecimento de energia; retirada de amostra; lonamento e 

deslonamento; colocação de lacres; expurgo e reexpurgo; unitização e desunitização de cargas; 

marcação, remarcação, numeração e renumeração de volumes, para efeitos de identificação 

comercial; etiquetagem, marcação e colocação de selos fiscais em produtos importados, com 

vistas ao atendimento de exigências da legislação nacional ou do adquirente; etiquetagem, 

                                                           
113 Decreto n.o 4.543, de 26 de dezembro de 2002, arts. 11 e 12.  
114 Decreto n.o 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, arts. 9, 10, 11 e 12.  
115 Instrução Normativa SRF n.o 51, de 11 de maio de 1993, art. 16, I.  
116 Decreto n.o 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, art. 321, V. 
117 Instrução Normativa RFB n.o 1.208, de 4 de novembro de 2011, arts. 2.o, I, e art. 3.o.  
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marcação e colocação de selos fiscais em produtos importados, com vistas ao atendimento de 

exigências da legislação nacional ou do adquirente; etiquetagem e marcação de produtos 

destinados à exportação, visando sua adaptação a exigências do comprador; consolidação e 

desconsolidação documental; acondicionamento e reacondicionamento, apenas para fins de 

transporte; e outros serviços, inclusive os decorrentes das atividades de porto seco industrial.118 

Desse modo, o importador que demanda a prestação de tais serviços sequer estaria 

inserido no percentual de mercado de armazenagem alfandegada onde o Operador Portuário 

se apresenta para competir com o Porto Seco, haja visto que existiria uma demanda inelástica 

pela contratação do serviço de armazenagem apenas dos ofertantes que disponibilizassem 

também determinados serviços assessórios, serviços estes que o Operador, a priori, não seria 

capaz de disponibilizar quando da prestação de seu serviço de armazenagem alfandegada no 

Porto Organizado.119 

A Instrução de 2011 também prevê que no Porto Seco poderá ser realizada operação 

de despacho aduaneiro para o regime comum (sem suspensão tributária), para os regimes 

aduaneiros especiais ou para os regimes aduaneiros aplicados em área especial.120 

Por fim, a Instrução Normativa SRF n.o 248, de 25 de novembro de 2002, ao dispor 

sobre o já citado regime de trânsito aduaneiro, trouxe dentre as declarações que embasam o 

despacho de trânsito aduaneiro, a Declaração de Trânsito de Contêiner (DTC), que ampara as 

operações de transferência de contêineres, contendo carga, descarregados do navio no pátio 

do porto e destinados a armazenamento em recinto alfandegado jurisdicionado à mesma 

unidade da SRF121, e a Declaração de Trânsito Aduaneiro (DTA), que ampara os trânsitos 

                                                           
118 Instrução Normativa RFB n.o 1.208, de 4 de novembro de 2011, art. 5.o.  
119 Instrução Normativa RFB n.o 1.208, de 4 de novembro de 2011, arts. 4.o e 5.o. Nesse sentido: “Na questão 

operacional, as mercadorias importadas podem ficar armazenadas por um período de até 120 dias nessa zona 

secundária. Se estivesse no porto, que é considerado zona primária, esse prazo seria de 90 dias. E esses 

terminais alfandegados em zona secundária permitem rapidez no processo e um rápido escoamento das 

mercadorias. Normalmente, esses portos secos estão localizados próximo aos grandes centros comerciais, 

possibilitando economia de custos de deslocamento. Finalmente, é possível realizar serviços e procedimentos 

aduaneiros na importação, que os portos/aeroportos não conseguiriam. Nos portos secos, além da movimentação e 

armazenagem de mercadorias, é possível fornecer local climatizado para produtos específicos, possibilitar 

coleta de amostras, unitizar e desunitizar mercadorias, etiquetação, marcação, remarcação e colocação de 

selos fiscais em produtos importados, como bebidas destiladas, relógios, brinquedos, além de aglutinar no 

mesmo local autoridades aduaneiras, sanitárias, agropecuárias e pontos de apoio para despachantes 

aduaneiro, transportadoras, empresas de inspeção e averiguação, entre outras. Isso permite que todas as 

etapas necessárias ao despacho aduaneiro sejam feitas no mesmo local.” (COELHO, Leandro Callegari. 

Situação dos Portos Secos no Brasil: benefícios para importação e exportações. Adaptação do artigo de 

COELHO, Leandro Callegari; ARAÚJO, Carlos. Situação dos portos secos no Brasil: benefícios para 

importações e exportações. Revista Today Logistics, fev. 2011. Disponível em: 

<https://www.logisticadescomplicada.com/situacao-dos-portos-secos-no-brasil-%E2%80%93-beneficios-

para-importacoes-e-exportacoes/>. Acesso em: 17 nov. 2019). 
120 Instrução Normativa RFB n.o 1.208, de 4 de novembro de 2011, art. 7.o.  
121 Instrução Normativa SRF n.o 248, de 25 de novembro de 2002, art. 5.o, V.  

https://www.logisticadescomplicada.com/situacao-dos-portos-secos-no-brasil-%E2%80%93-beneficios-para-importacoes-e-exportacoes/
https://www.logisticadescomplicada.com/situacao-dos-portos-secos-no-brasil-%E2%80%93-beneficios-para-importacoes-e-exportacoes/
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aduaneiros de entrada ou de passagem, comum, cuja correspondente carga sujeita-se à emissão 

de fatura comercial.122 

A referia Instrução traz conceitos importantes para a compreensão da operação de 

transferência de mercadorias da zona primária para a zona secundária, contemplada pelos 

regimes citados acima, entre eles importa para o presente trabalho os conceitos de área-pátio e 

carga-pátio. A área-pátio seria aquela situada na zona primária, e demarcada pelo titular da 

unidade da SRF de jurisdição, para permanência de cargas destinadas a movimentação 

imediata, sendo a carga-pátio aquela mantida na área-pátio.123 

Sobre o regime de trânsito aduaneiro, a Instrução elegeu como seus beneficiários, 

(i) na DTC, o depositário do local de destino, e (ii) na DTA de entrada: o importador ou o 

consignatário indicado no conhecimento da carga; o depositário autorizado, no Siscomex 

Trânsito124, pelo importador ou pelo consignatário da carga, indicado no conhecimento; o 

transportador nacional habilitado, autorizado, no Siscomex Trânsito, pelo importador ou pelo 

consignatário indicado no conhecimento; dentre outros.125 

O regime de trânsito pode ser solicitado pelo beneficiário por meio de elaboração da 

declaração de trânsito no sistema, que poderá ocorrer antes da chegada da carga na unidade de 

origem. Com o registro da declaração se caracteriza o início do despacho de trânsito aduaneiro, 

estando entre as condições para a realização do ato: a chegada da carga, a disponibilidade dela 

no Siscomex, o preenchimento de todos os dados obrigatórios, e a regularidade da habilitação 

do transportador.126 

Realizado o registro, e recebida toda a documentação, a declaração de trânsito será 

submetida à análise para conferência com base em parâmetro e critérios de aleatoriedade 

registrados no sistema, sendo o procedimento realizado em duas etapas: exame documental e 

verificação física da carga.127 Para as cargas não selecionadas, a concessão do regime de 

trânsito aduaneiro será concedida automaticamente, para as demais, a concessão será dada pelo 

                                                           
122 Instrução Normativa SRF n.o 248, de 25 de novembro de 2002, art. 5.o, I, a.  
123 Instrução Normativa SRF n.o 248, de 25 de novembro de 2002, art. 4.o, I e IV.  
124 “O Sistema Integrado de Comércio Exterior, módulo trânsito (Siscomex Trânsito), destina-se ao controle 

aduaneiro informatizado do regime especial de trânsito aduaneiro de entrada, passagem ou transferência, 

inclusive na operação de transporte multimodal.” (Disponível em: <http://receita.economia.gov.br/ 

orientacao/aduaneira/manuais/transito-aduaneiro/topicos/introducao/siscomex-transito>. Acesso em: 18 nov. 

2019). 
125 Instrução Normativa SRF n.o 248, de 25 de novembro de 2002, art. 8.o, II e VI.  
126 Instrução Normativa SRF n.o 248, de 25 de novembro de 2002, arts. 27, 28, 35 e 26.  
127 Instrução Normativa SRF n.o 248, de 25 de novembro de 2002, arts. 40, 41 e 42.  

http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/transito-aduaneiro/topicos/introducao/siscomex-transito
http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/transito-aduaneiro/topicos/introducao/siscomex-transito
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Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (RFB) da unidade de origem após a conferências 

das duas etapas.128 

Após a concessão do regime, o servidor da RFB informa no sistema o tipo e o 

número dos dispositivos de segurança aplicados no veículo do transportador ou na unidade de 

carga sujeita ao regime, sendo o desembaraço aduaneiro automático após o registro da 

aplicação dos dispositivos de segurança, ou, no caso de sua dispensa, após o carregamento do 

veículo pelo transportador.129 

Destaca-se que o prazo de permanência de carga em área pátio, nos portos alfandegados, 

é de apenas quarenta e oito horas, a partir da chegada da carga nessa área. Excedido esse 

prazo e não registrada e desembaraçada a declaração de trânsito, a carga será necessariamente 

armazenada, incidindo para o importador a cobrança por este serviço. Portanto, quando o 

importador deseja armazenar a mercadoria em recinto alfandegado na zona secundária (Porto 

Seco), o Operador Portuário deve disponibilizar rapidamente a carga na área pátio, de modo 

que possam ser realizados os procedimentos fiscais no prazo de quarenta e oito horas, afim de 

possibilitar a fruição do regime de trânsito com a suspensão tributária incidente sobre a carga 

importada.130,131 

Conforme visto, de modo a se estimular a interiorização do serviço de armazenagem, 

para liberação de áreas no porto organizado, a legislação concedeu diversos benefícios em 

termos fiscais (ex: maior prazo de armazenamento sob regime especial) e de prestação de 

serviços (assessórios ao mero armazenamento) que são concedidos à carga armazenada nos 

Portos Secos. Para além desses benefícios legais, ainda existe um outro fator que torna atraente a 

escolha pelo armazenamento de mercadorias importadas nos Portos Secos, o quesito logístico, eis 

que transporta a prestação do serviço aduaneiro e armazenamento das mercadorias para local 

próximo ao domicílio dos agentes econômicos que se inserem no processo de importação. 

                                                           
128 Instrução Normativa SRF n.o 248, de 25 de novembro de 2002, art.45. 
129 Instrução Normativa SRF n.o 248, de 25 de novembro de 2002, arts. 48 e 49.  
130 Instrução Normativa SRF n.o 248, de 25 de novembro de 2002, art. 71. 
131 O referido prazo significou um aumento em relação àquele estabelecido pela IN SRF n.o 47/1995, que previa 

o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para o despacho aduaneiro visando o regime de DTA-

Simplificado de mercadorias importadas, descarregadas em portos ou aeroportos alfandegados, para serem 

transportadas por via terrestre para recinto alfandegado de uso público ou privado. (Instrução Normativa 

SRF n.o 47, de 9 de outubro de 1995, Art. 1.o, § 6.o). 
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1.2 Serviços e tarifas no processo de importação portuária 

Tendo sido operacionalizados os conceitos de todos os atores do setor portuário 

relevantes ao processo de importação, ao menos naquilo que se mostra necessário para o 

desenvolvimento do presente trabalho, adentra-se à explicação de quais seriam os principais 

serviços de movimentação de contêineres prestados à carga importada dentro do Porto 

Organizado, de modo a se delimitar quais práticas estariam adstritas a cada uma das 

nomenclaturas de serviços, e por quais tarifas eles seriam remunerados. 

Desde logo faz-se necessário esclarecer que o termo “THC2” se trata de um apelido 

atribuído pelo CADE para a tarifa que remunera a movimentações de contêineres importados 

de modo a disponibilizar a entrega da carga, dentro das condições exigidas pela legislação, 

aos Portos Secos. A compreensão do tema passa pelo entendimento de quais serviços estariam 

abrangidos por cada uma das tarifas cobradas durante o procedimento de retirada do navio e 

interiorização da carga. Serão aqui analisados os serviços de movimentação de cargas na 

importação: a retirada do porão do navio, a colocação no costado do navio, a colocação na 

pilha do terminal portuário, e a entrega no portão do terminal portuário. Os serviços descritos 

seriam remunerados pelas seguintes tarifas: Box Rate, Terminal Handling Charge e Serviço 

de Segregação e Entrega de contêineres.  

1.2.1 Serviços de movimentação de cargas na importação e sua remuneração por intermédio da 

Box Rate, Terminal Handling Charge (THC) e Tarifa de Segregação e Entrega de 

Contêineres (TSE) 

Na cadeia de importação de cargas conteinerizada a primeira relação que se constitui 

é entre o importador e um agente marítimo ou agência marítima132, onde este representante 

                                                           
132 “O Agente marítimo é o representante do transportador marítimo e/ou, conforme o caso, do Armador. 

A Agência Marítima, a rigor, não é parte da relação jurídica de transporte, sendo, apenas, mandatária do 

transportador, e justamente em virtude disso que optamos por não o elencarmos entre os ‘atores mais 

relevantes’ nos subtópicos do presente capítulo. É certo dizer que a Agência Marítima é verdadeiro representante 

comercial do transportador marítimo em território brasileiro, tendo poderes para atuar em nome deste conforme as 

delegações ditadas pelo contrato de prestação de serviços pendente entre ambos. Assim, toda e qualquer 

pendência relativa ao contrato de transporte deve ser levada a efeito em face do transportador marítimo que, 

em tal sentido, a despeito de qualquer definição de cunho técnico, é, sempre aquele que emite o 

conhecimento marítimo. Não obstante, embora direcionada ao transportador marítimo, a reclamação 
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comercial oferta ao importador todas as rotas possíveis por onde a sua carga poderia chegar ao 

Brasil, dentre os portos que eventualmente pudessem atender ao interesse daquele importador. 

Definida a rota comercial a ser utilizada, o agente provê o contrato entre o importador e o 

transportador marítimo, que é aquele que assume contratualmente a obrigação de transportar a 

carga a ser importada. Em seguida, o transportador marítimo contrata um armador para aprestar a 

embarcação, de modo a colocá-la em condições de navegação, sendo muitas vezes o armador 

também o próprio responsável pelo transporte, pondo a embarcação a navegar. 

Pelo serviço de transporte marítimo de contêiner o importador remunera o transportador 

(e também, dentro da cadeia comercial, o armador) com o valor do frete, que é geralmente 

padronizado pelas condições comerciais denominadas de liner terms.133 O frete, portanto, é a 

remuneração que cobre o serviço de transporte desde o momento em que a carga içada 

ultrapassa a amurada do navio, até o momento em que ela é novamente içada do convés ou 

porão e ultrapassa a amurada para o seu desembarque. 

O transportador marítimo ou o armador, quando efetivamente opera a embarcação e 

detendo sua administração geral a põe a navegar, contratam o operador portuário para realizar 

a movimentação dos contêineres que resulta no desembarque da carga em importação. O 

serviço de movimentação de cargas, por sua vez, aceita classificação que o subdivida em dois 

grupos: a movimentação “vertical” e a movimentação “horizontal”.134 Enquanto o içamento da 

carga do porão ou convés do navio e o seu depósito no cais, ao costado do navio, configuraria 

a movimentação “vertical”, a sequência de movimentações realizadas pelo operador portuário 

dentro da área do terminal, com a utilização de portainers, guindastes, empilhadeiras, caminhões 

e outros equipamentos135, consistiria na movimentação “horizontal”. 

Dentro do que seria a movimentação “horizontal”, logo após o depósito da carga 

importada no costado do navio, a carga desembarcada é transportada para um local denominado 

de pilha comum, pilha do terminal portuário136 ou pilha no pátio137. A partir de seu depósito 

                                                                                                                                                                                     

administrativa pode ser encaminhada perfeitamente ao Agente Marítimo, na medida em que ele representa 

comercialmente o transportador.” (CREMONEZE, Paulo Henrique. Prática de direito marítimo: o contrato 

de transporte marítimo e a responsabilidade civil do transportador. 4.ed. São Paulo: Aduaneiras, 2019. p.69-70).  
133 Sobre os liner terms, ou condições de frete marítimo, indicamos a leitura de: KEEDI, Samir. Condições de 

Frete Marítimo. Comexblog, 2016. Disponível em: <https://www.comexblog.com.br/logistica/condicoes-de-

frete-maritimo/>. Acesso em: 20 nov. 2019.  
134 FRANCO NETO, Afonso Arinos de Mello. Parecer Técnico. 14 jun. 2004. Juntado aos autos do PA. CADE 

n.o 08012.007443-1999-17. 
135 NOGUEIRA NETO, Mário de Souza et al. Equipamentos portuários de movimentação de contêineres: 

portêiner e guindaste móvel sobre pneus. III FATECLOG, 2012. Artigo 129. Disponível em: 

<http://www.fatecguaratingueta.edu.br/fateclog/artigos/Artigo_129.PDF>. Acesso em: 20 nov. 2019. 
136 Anexo à Resolução ANTAQ n.o 34, de 19 de agosto de 2019, art. 2.o, III, X.  
137 Anexo à Resolução ANTAQ n.o 34, de 19 de agosto de 2019, art. 2.o.  

https://www.comexblog.com.br/logistica/condicoes-de-frete-maritimo/
https://www.comexblog.com.br/logistica/condicoes-de-frete-maritimo/
http://www.fatecguaratingueta.edu.br/fateclog/artigos/Artigo_129.PDF
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na pilha do terminal, a carga pode seguir para dois locais diversos, a depender da escolha feita 

pelo importador. 

Uma primeira opção é pelo armazenamento da carga no próprio armazém do 

arrendatário-operador portuário, localizado dentro da zona primária do Porto Organizado, 

nesse caso não incide o prazo de quarenta e oito horas para segregação do contêiner da pilha 

comum e sua submissão aos procedimentos de despacho aduaneiro. Nesse caso, portanto, a 

logística de movimentação pode ser realizada em maior período de tempo, sem incidir os 

custos de preferência138, haja visto que o cumprimento de um prazo menor, consequentemente, 

acarreta serviços adicionais à carga importada.  

Ao importador também é possibilitado o envio da carga para armazenamento nos 

portos secos. Nesse caso, após a colocação da carga na pilha comum, ela é rapidamente 

retirada e movimentada à área pátio, que é destinada à atuação de agentes da Receita Federal, 

de modo que se efetue os procedimentos fiscalizatórios e despacho aduaneiro, sendo exigido 

que a operação seja concluída no prazo máximo de quarenta e oito horas para a entrada da 

carga em regime de Declaração de Trânsito Aduaneiro (DTA). 

Nesse contexto, em virtude da operação de movimentação de cargas para armazenagem 

nos portos secos ser diversa daquela executada quando da armazenagem dentro da própria zona 

primária, em recinto de propriedade do arrendatário-operador portuário, algumas Companhias 

Docas, ao tempo que exploravam em regime de monopólio os portos brasileiros, instituíram 

uma tarifa extra, de modo a remunerar os serviços adicionais prestados à carga quando de sua 

segregação e entrega.  

Nessa linha, no Porto de Santos, para remunerar as despesas impostas pela retirada 

prioritária de carga importada e sua respectiva entrega aos recintos alfandegados, a Companhia 

das Docas do Estado de São Paulo (CODESP), em 14 de julho de 1989, instituiu a Taxa 13, 

constante na Tabela M (Serviços Acessórios da tarifa no Porto de Santos).139 

                                                           
138 A 2.a Turma do STJ, por ocasião do julgamento do REsp n.o 419.141/SP, publicado em 02.12.2002, concluiu 

pela diversidade e especificidade da prestação do serviço de segregação e entrega, em julgamento unânime, 

com voto condutor da Ministra Eliana Calmon, que citou a Tarifa de Segregação e Entrega (“THC2”) de 

“tarifa de urgência”, justamente por remunerar custos de preferência do usuário importador. (BRASIL. 

Superior Tribunal de Justiça. REsp 419.141/SP. Relator: Min. Eliana Calmon. Julgamento: 16/05/2002. 

Órgão Julgador: 2.a Turma. Publicação: DJ 02/12/2002). 
139 O modelo tarifário vigente ao tempo era o previsto no Decreto n.o 24.508, de 29 de junho de 1934 (apenas 

revogado pela Lei de Modernização dos Portos, em 1993), valendo dizer que quando da elaboração do 

normativo, sequer existiam os recintos alfandegados situados em zona secundária, para movimentação, 

armazenamento e desembaraço aduaneiro, sendo previstos na legislação pela primeira vez apenas em 1976, 

em vista do advento do Decreto-Lei n.o 1.455, de 5 de abril. Vale citar, do referido diploma legal, os 

seguintes dispositivos normativos: “Art. 8.o ‘Capatazias’ é o serviço de movimentação de mercadorias, 

realizado por pessoal da administração do porto, compreendendo: I – Quando em relação à importação: a) a 

descarga para o cais, das mercadorias tomadas no convés das embarcações; b) o transpor dessas mercadorias 
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Entretanto, apesar de ter sido em sua origem instituída e cobrada por diversos anos 

pelo próprio ente público, a tarifa que remunera (i) a segregação do contêiner importado da 

pilha comum, (ii) os movimentos de transporte para a área pátio, e (iii) a sucessiva entrega no 

portão do terminal ao importador ou seu representante (portos secos) – no prazo de apenas 

quarenta e oito horas –, a partir da segunda metade dos anos noventa passou a ser 

questionada, primeiro em sede de ações judiciais, depois no Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica e, por fim, na própria ANTAQ.140  

A matéria só veio a ser normatizada pela agência reguladora federal, a ANTAQ, por 

intermédio da Resolução n.o 2.389, de 13 de fevereiro de 2012, que expressamente tratou dos 

serviços de movimentação prestados à carga importada, assim como das tarifas que os remuneram.  

No tocante ao Box Rate ou Cesta de Serviços, a Resolução se referiu à tarifa como o 

preço cobrado pelo serviço de movimentação das cargas entre o porão da embarcação e sua 

                                                                                                                                                                                     

até o armazém ou local designado pela administração do porto, para seu deposito, inclusive o necessário 

empilhamento; c) a abertura dos volumes e manipulação das mercadorias para a conferência aduaneira, 

inclusive o recondicionamento, no caso de mercadorias importadas do estrangeiro; d) o desempilhamento, 

transporte e entrega das mercadorias nas portas, ou portões dos armazéns, alpendres, ou pátios onde tiverem 

sido depositadas, ou junto dos vagões em que tenham de ser carregadas, nas linhas do porto. [...]”; “Art. 21. 

As taxas a que se refere o art. 2.o, deste decreto, classificam-se em taxas gerais e taxas especiais. § 1.o São 

taxas gerais as que têm aplicação geral, com incidência uniforme em todos os portos organizados. § 2.o São 

taxas especiais as que, por circunstâncias peculiares a cada porto ou são fixadas, podendo variar em sua 

incidência e condições de aplicação, de um para outro porto.”; “Art. 22. A tarifa portuária a que se refere o 

art. 3.o, deste decreto, será constituída, para cada porto, por tantas tabelas de taxas quantas forem as 

vantagens e serviços definidos neste decreto e que sejam, ou possam ser assegurados ou realizados pela 

administração desse porto. Cada tabela será designada por uma letra e pela denominação da vantagem ou 

serviço a que corresponder; indicará o responsável pelo pagamento das importâncias decorrentes da aplicação das 

taxas que especificar; especificará essas taxas, discriminando as gerais e as especiais, assinalando-as por 

numeração seguida em cada tabela, e indicando sua incidência e valor; indicará as isenções admitidas e, 

finalmente, fornecerá todos os esclarecimentos necessários, para facilitar o uso dessas tabelas pelos que 

tiverem de se utilizar das instalações portuárias. § 1.o As taxas correspondentes a serviços acessórios, 

constantes da tabela correspondente a esses serviços, deverão ser mencionadas também, nas tabelas relativas 

aos serviços portuários de que aqueles serviços forem conexos ou complementares, e figuração sob o título 

de ‘taxas acessórias’. [...]”; “Art. 23. As tarifas portuárias serão organizadas de acordo com o modelo, que 

com este baixa, rubricada pelo diretor geral da Contabilidade do Ministério da Viação e Obras Públicas, em 

cujas tabelas estão especificadas as taxas gerais, com a respectiva incidência, as isenções e as observações, 

comuns a todos os portos. Para cada porto, as tabelas deverão ser completadas com as taxas especiais 

necessárias, com quaisquer outras isenções, ou observações peculiares ao porto e com os valores de todas as 

taxas.”; e, “Art. 25. Os concessionários de portos submeterão ao estudo e aprovação do ministro da Viação e 

Obras Públicas, dentro do prazo de 90 dias, contados da data da publicação deste decreto, novas tarifas para 

seus respectivos portos, organizadas de acordo com o que determina o art. 23, e de forma a lhes assegurar 

renda bruta nunca inferior a que arrecadariam com as tarifas atualmente em vigor. § 1.o As taxas 

correspondentes à ‘utilização do porto’ substituirão as que, presentemente, são cobradas dos armadores, com 

as denominações de ‘carga e descarga’ e ‘conservação do porto’. § 2.o. Nos portos em que o serviço de 

capatazias, definido no art. 8.o, é retribuído por duas taxas, denominadas de ‘capatazias’ e de ‘carga e 

descarga’, essas duas taxas serão substituídas pela nova taxa de ‘capatazias’, que retribuirá o conjunto de 

operações compreendidas naquele serviço. [...]”.(Decreto n.o 24.508, de 29 de junho de 1934, arts. 8.o, I, a, 

b, c e d; 21, §§ 1.o e 2.o; 22, § 1.o; 23; e 25, §§ 1.o e 2.o). 
140 O debate acerca da legalidade da cobrança da Tarifa de Segregação e Entrega no âmbito do CADE, 

abrangendo também a análise da atuação da ANTAQ e reguladores locais, será aprofundado no capítulo três 

deste trabalho. 
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colocação na pilha do terminal portuário, no caso de importação, considerando-se a inexistência 

de cláusula contratual que determine a entrega no portão do terminal.141 Os serviços contemplados 

na Box Rate seriam realizados pelo operador portuário, na condição de contratado da empresa 

de navegação, do importador ou consignatário da carga, mediante remuneração livremente 

negociada e estabelecida em contrato de prestação de serviços.142 

Já a Terminal Handling Charge ou Taxa de Movimentação no Terminal foi definida 

como o preço cobrado pelo serviço de movimentação de cargas entre o costado da embarcação e 

sua colocação na pilha do terminal portuário, no caso de importação, considerando-se, também 

aqui, a inexistência de cláusula contratual que determine a entrega no portão do terminal.143 

A Resolução ainda deixa claro que a tarifa pode ser cobrada pela empresa de navegação, 

diretamente do importador ou consignatário, a título de ressarcimento das despesas assumidas 

com a movimentação das cargas pagas ao operador portuário, haja visto que é ela quem arca 

com os custos da Box Rate.144  

A Resolução ainda trouxe previsão que teoricamente pacificaria a discussão acerca da 

legalidade ou não da cobrança de tarifas que remunerem serviços de segregação e entrega de 

cargas importadas aos portos secos. A norma ao prescreveu que os serviços não contemplados 

na Box Rate, quando demandados ou requisitados pelos clientes ou usuários do terminal sob a 

responsabilidade de operadores portuários, obedecem condições de prestação e de remuneração 

livremente negociadas com o operador portuário ou divulgadas em tabelas de preços de serviços, 

observados os tetos de preços fixados pela autoridade portuária e as condições comerciais 

estipuladas no contrato de arrendamento. Caberia, ainda, à autoridade portuária, em caso de 

conflito, arbitrar o preço dos serviços que não estivessem contemplados em tabela, nem 

previstos em contrato, sendo determinado que a tabela de preços disponha, necessariamente, 

sobre os valores máximos dos serviços não contemplados pelo Box Rate entre o porão da 

embarcação e o portão do terminal.145 

Em suma, o que fez a Resolução foi definir que (i) o Box Rate e, respectivamente, o 

THC apenas remuneram, no processo de importação, os serviços de movimentação da carga 

do porão do navio até a sua colocação na pilha do terminal; (ii) os serviços demandados pelos 

clientes após a colocação da carga na pilha do terminal obedecem condições de prestação e 

remuneração (ii.a) livremente pactuadas entre o operador portuário e o usuário do serviço ou 

                                                           
141 Anexo à Resolução ANTAQ n.o 2.389, de 13 de fevereiro de 2012, art. 2.o, VI. 
142 Anexo à Resolução ANTAQ n.o 2.389, de 13 de fevereiro de 2012, art. 4.o. 
143 Anexo à Resolução ANTAQ n.o 2.389, de 13 de fevereiro de 2012, art. 2.o, VII. 
144 Anexo à Resolução ANTAQ n.o 2.389, de 13 de fevereiro de 2012, art. 3.o. 
145 Anexo à Resolução ANTAQ n.o 2.389, de 13 de fevereiro de 2012, art. 5.o. 
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(ii.b) divulgadas em tabelas de preços de serviços – que devem dispor sobre os valores 

máximos dos serviços não contemplados pela Box Rate entre o porão do navio e o portão do 

terminal –, sendo em quaisquer das duas hipóteses observados (ii.1) os tetos de preços fixados 

pela autoridade portuária e (ii.2) as condições comerciais estipuladas no contrato de 

arrendamento; e, (iii) na hipótese de discordância entre o operador portuário e o usuário do 

serviço, em virtude de serviços que não estiverem contemplados em tabela, nem previstos em 

contrato, a autoridade portuária arbitrará o preço. 

Entretanto, mesmo após a edição da Resolução 2.389/2102 a controvérsia acerca da 

legalidade ou não da cobrança da Tarifa de Segregação e Entrega (TSE) permaneceu a povoar 

o Tribunal do CADE, o Judiciário e até mesmo o Tribunal de Contas da União, que no ano de 

2018 ordenou à ANTAQ que elaborasse novo normativo, de modo que finalmente se alcançasse a 

pacificação acerca do tema.146 

Diante do posicionamento do TCU, a ANTAQ, em 19 de agosto de 2019, editou a 

Resolução Normativa n.o 34, reiterando os termos da Resolução anterior. O conceito de Box Rate 

trazido pela nova Resolução em nada alterou o conceito anterior, a não ser para explicitar que 

a guarda transitória da carga até sua colocação na pilha do terminal estaria inclusa no valor da 

tarifa147; o mesmo pode-se dizer quanto a definição trazida para o THC.148 

Entretanto, a nova Resolução mostrou grande preocupação em esmiuçar a matéria, 

trazendo, pela primeira vez na legislação, o conceito do Serviço de Segregação e Entrega 

(SSE), que seria o preço cobrado, na importação, pelo serviço de movimentação das cargas entre 

a pilha no pátio e o portão do terminal portuário, pelo gerenciamento de riscos de cargas 

perigosas, pelo cadastramento de empresas ou pessoas, pela permanência de veículos para 

retirada, pela liberação de documentos ou circulação de prepostos, pela remoção da carga da 

pilha na ordem ou na disposição em que se encontra e pelo posicionamento da carga no 

veículo do importador ou do seu representante.149  

A preocupação do regulador setorial federal, ao descrever de maneira detalhada 

todos os serviços inclusos no SSE, parece evidente: evitar que futuramente fossem criadas 

novas tarifas pelos operadores portuários a remunerar serviços que já estivessem inclusos 

dentro de outras tarifas, como forma de fragmentar virtualmente as prestações e aumentar 

                                                           
146 Sobre a decisão do TCU iremos aprofundar o debate no item “3.3” do presente trabalho. 
147 Anexo à Resolução ANTAQ n.o 34, de 19 de agosto de 2019, art. 2.o, III.  
148 Anexo à Resolução ANTAQ n.o 34, de 19 de agosto de 2019, art. 2.o, X.  
149 Anexo à Resolução ANTAQ n.o 34, de 19 de agosto de 2019, art. 2.o, IX.  
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seus lucros. A nova resolução, portanto, reflete as preocupações antes externadas pelo CADE 

e TCU em relação a Resolução n.o 2.389/2012.  

O empenho do regulador federal em evitar brechas ao cometimento de abusos foi 

claro: no caso dos serviços não contemplados na Box Rate e do serviço de armazenagem, 

quando demandados ou requisitados pelos clientes, apesar de continuarem obedecendo às 

condições de prestação e remuneração livremente negociados, devem, agora, ter seus valores 

máximos previamente divulgados em tabela de preços, observadas as condições comerciais 

estipuladas no contrato de arrendamento e nas normas da ANTAQ, vedadas as práticas de 

preços abusivos ou lesivos à concorrência. Os preços não contemplados em tabela, nem 

previstos em normas e contratos, passam a ser arbitrados pela ANTAQ, e não mais pela 

autoridade portuária.150  

Vale lembrar que, ao contrário dos portos secos, a Administração do Porto, assim 

como os operadores portuários, possui assento no CAP. Tal fato suscita o argumento de que 

esse desenho institucional do regulador local poderia favorecer o alinhamento entre autoridade 

portuária e operadores, refletindo em comportamento parcial da autoridade em relação à 

condutas abusivas eventualmente praticadas por parte dos operadores em relação aos portos 

secos. Sendo assim, a alteração citada acima expõe notória preocupação concorrencial antes já 

externalizada pelo CADE.151  

Adicionalmente, foram criadas diversas condições para a tabela de preços, no que 

tange aos serviços não contemplados pela Box Rate entre o porão do navio e o portão do 

terminal: (i) as instalações portuárias devem divulgar em seu sítio eletrônico e em local visível 

nos acessos do terminal, com antecedência mínima de trinta dias antes do início da vigência, 

os valores máximos dos preços, bem como a descrição detalhada dos serviços passíveis de 

serem cobrados perante os usuários, incluindo as normas de aplicação, franquias e isenções, 

se houver; e, (ii) as tabelas de preços atualizadas devem ser encaminhadas à ANTAQ com 

                                                           
150 Anexo à Resolução ANTAQ n.o 34, de 19 de agosto de 2019, art. 5.o, caput e § 1.o.  
151 Em seu voto proferido no dia 08 de agosto de 2018, em sede do PA n.o 08012.001518/2006-37 (Rodrimar) – 

Documento SEI CADE n.o 0511403, o Conselheiro João Paulo de Resende assim se manifestou: “20. Em 

segundo lugar, há um claro incômodo em relação à delegação para a CODESP da competência de regular 

uma disputa em que uma das partes tem relação com a autoridade portuária e a outra não. O terminal 

portuário, por se localizar dentro do perímetro do porto, participa do CAP (Conselho da Autoridade 

Portuária), que é o órgão que define quanto será a remuneração da administração portuária (CODESP) pelos 

serviços prestados dentro do porto. O recinto alfandegado, por estar fora da poligonal, não participa do CAP, 

e, portanto, não tem o mesmo poder de se fazer ouvido. Assim, existe um temerário conflito de interesse do 

regulador, que tende a beneficiar uma das partes. Não há independência da parte julgadora. 21. Portanto, em 

que pese ter havida alguma movimentação do regulador setorial em disciplinar a matéria, entendo que tal 

questão ainda resta não resolvida, permanecendo vácuo regulatório e risco concorrencial, mesmo após a 

Resolução de 2012.” 
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antecedência mínima de trinta dias da data da mudança de valores, da alteração nos descritivos 

dos serviços ou da inclusão, junção ou exclusão de serviços, quando ocorrer, para avaliação.152 

A Resolução, por outro lado, acabou com a assimetria regulatória antes existente entre os 

terminais alfandegados de zona primária e secundária, no tocante aos serviços conexos que 

poderiam ser prestado à carga em regime de DTA, ao prever que a instalação portuária ou 

operador portuário, na qualidade de titulares da exploração de recinto alfandegado em zona 

primária, poderão prestar serviços de armazenagem, guarda, pesagem, transporte interno e 

manuseio para realização de vistoria, consolidação e desconsolidação de contêineres e 

outros serviços vinculados ou decorrentes da permanência das cargas em suas instalações, 

mediante condições e remuneração livremente negociadas com seus clientes, usuários ou 

divulgadas em tabelas de preços.153 

Outro tema endereçado pela Resolução n.o 34/2019 foi a dúvida acerca de contra 

quem caberia o operador portuário direcionar a cobrança da Tarifa de Segregação e Entrega: 

transportador marítimo/armador, importador ou porto seco na condição de representante 

do importador.  

Assim, a Resolução trouxe previsão no sentido de que, na entrega de cargas pátio em 

regime de trânsito aduaneiro, na importação ou no desembarque de cargas não nacionalizadas, 

é permitida a cobrança do Serviço de Segregação e Entrega, perante o importador ou seu 

representante, pela colocação na pilha em pátio segregado, pelo gerenciamento de riscos de 

cargas perigosas, pelo cadastramento de empresas ou pessoas, pela permanência de veículos 

para retirada, pela liberação de documentos ou circulação de prepostos, pela remoção da carga 

da pilha na ordem ou na disposição em que se encontra e pelo posicionamento da carga no 

veículo do importador ou do seu representante.154 

A Resolução ainda reservou um capítulo específico para as infrações e penalidades, 

merecendo destaque a conceituação das práticas abusivas ou lesivas à concorrência, como 

aquelas que tem por objeto ou possam produzir efeitos definidos na norma, ainda que eles não 

sejam alcançados. Dentre os referidos efeitos constam (i) criar dificuldades à constituição, ao 

funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente visando eliminá-la; (ii) aumentar 

artificialmente os custos operacionais dos rivais à jusante ou do mesmo mercado relevante; 

(iii) elevar sem justa causa os preços ou valer-se de meios artificiosos, exercendo posição 

                                                           
152 Anexo à Resolução ANTAQ n.o 34, de 19 de agosto de 2019, art. 5.o, § 2.o, I e II.  
153 Anexo à Resolução ANTAQ n.o 34, de 19 de agosto de 2019, art. 6.o, caput.  
154 Anexo à Resolução ANTAQ n.o 34, de 19 de agosto de 2019, art. 6.o, § 1.o.  
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dominante sobre a carga com a finalidade de aumentar arbitrariamente; e, (iv) fraudar preços por 

meio da divisão em partes de bem ou serviço, habitualmente oferecido à venda em conjunto.155  

Conforme se percebe pela análise realizada no capítulo três deste trabalho, todos os 

efeitos descritos refletem fundamentos utilizados pelo CADE, quando de sua análise da cobrança 

da TSE, para declaração da ilegalidade da tarifa. A norma, portanto, endereçou todas as 

preocupações concorrências apontadas pela autoridade antitruste e, ao mesmo tempo, descreveu 

de maneira pormenorizada todos os serviços abrangidos por cada uma das tarifas, o que traz 

segurança jurídica ao tema.  

De forma a facilitar o entendimento do leitor acerca da logística de movimentações 

de cargas no processo de importação, assim como das tarifas que abrangem cada um dos 

serviços prestados, tudo em conformidade com a última Resolução Normativa emanada pela 

ANTAQ, colaciona-se abaixo imagem explicativa:  

 

 

Figura 1 - Dinâmida de serviços portuários e tarifas no processo de importação 

Fonte: Elaboração própria, com base no gráfico constante em FERNANDES, Victor Oliveira. Os desafios do 

Antitruste no Setor Portuário Brasileiro: as inovações da Lei n.o 12.815/13 e seus reflexos concorrenciais. 

Revista de Direito Setorial e Regulatório, Brasília, v.2, n.1, p.184, maio 2016.  

 

A imagem acima demonstra que as duas primeiras etapas de serviços são (i) a retirada da 

mercadoria importada do porão do navio e a sua sucessiva colocação no costado da embarcação, 

e (ii) a retirada das mercadorias do costado do navio e sua movimentação até a pilha do 

terminal portuário. Essas duas primeiras etapas são remuneradas pela Box Rate), tarifa cobrada 

pelo operador portuário (ou pelo arrendatário do terminal portuário quando atue como operador 

                                                           
155 Anexo à Resolução ANTAQ n.o 34, de 19 de agosto de 2019, art. 8.o.  
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portuário) em face do transportador marítimo (ou pelo armador, quando efetivamente coloque 

a embarcação a navegar). Diante do referido custo, o transportador marítimo (ou armador) 

repassa o seu valor ao importador através da cobrança da THC.  

A partir desse ponto, qual seja a colocação da carga importada na pilha do terminal, 

não há mais que se falar em qualquer serviço remunerado pela Box Rate ou THC, se abrindo 

duas possibilidades para o importador: (i) armazenar a carga no armazém do Terminal Portuário, 

aguardando os tramites ordinários de nacionalização da mercadoria; ou (ii) retirar a mercadoria 

em regime especial de tributação, no prazo máximo de quarenta e oito horas, armazenando-a 

em porto seco.  

Caso deseje nacionalizar a sua carga pelo procedimento ordinário, o importador 

arcará apenas com a tarifa de armazenagem alfandegada cobrada pelo Terminal Portuário, até 

que os trâmites fiscais restem concluídos.  

Entretanto, na hipótese do importador desejar interiorizar a sua carga, sob regime 

especial de suspensão tributária, a mercadoria importada deve ser retirada do Terminal no 

prazo máximo de quarenta e oito horas. Para além da logística necessária a viabilizar a retirada da 

carga nesse regime de urgência, tal opção ainda implica na sua movimentação para espaço 

segregado pela Receita Federal do Brasil (RFB), chamada de área pátio, sendo ali submetida 

aos procedimentos de fiscalização aptos a possibilitar o despacho aduaneiro. Após a atuação 

da RFB a carga importada é então entregue ao representante do importador (Porto Seco) para 

a sua interiorização. Em virtude dos serviços adicionais que são prestados à carga nesse 

procedimento, cobra-se do importador a “taxa” de segregação e entrega (TSE).  

Três, portanto, são as principais tarifas que podem ser cobradas do importador 

quando do processo de importação por via portuária: (i) Box Rate/THC; (ii) TSE; e (iii) Tarifa 

de Armazenagem Alfandegada.  
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2 O MARCO TEÓRICO – A RELAÇÃO ENTRE CONCORRÊNCIA E REGULAÇÃO 

SETORIAL 

Este capítulo propiciará ao leitor o conhecimento do conjunto de entendimentos que 

formam a lente teórica adotada no trabalho, sob a qual as decisões do CADE, referentes aos 

julgados que tratam do “THC2”/TSE, serão analisadas no capítulo seguinte.  

A relação entre a Concorrência e a Regulação é debatida tanto no meio acadêmico 

nacional quanto internacional, sendo assim, aqui são abordadas as visões de autores nacionais 

e estrangeiros sobre o assunto. Da definição das coincidências e distinções entre as finalidades 

buscadas pela Concorrência e pela Regulação, se avança para as contribuições da doutrina e 

de organismos internacionais (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – 

“OCDE”, Banco Mundial e Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento – 

“UNCTAD”) sobre a delineação da divisão de competências entre as Autoridades Concorrenciais 

e Regulatórias Setoriais.  

Estabelecidas tais bases, este capítulo adentra no estudo da aplicação das normas 

antitruste aos mercados regulados, mais especificamente no que concerne à imunidade antitruste 

sob a perspectiva de julgados da Suprema Corte Norte-Americana, eis que as doutrinas forjadas 

pela Corte são reiteradamente citadas pelo CADE quando de suas decisões no case “THC2”.  

De forma a verificar a influência das doutrinas de imunidade antitruste construídas 

nos EUA, o trabalho também aborda publicação da OCDE sobre o tema, onde a referida 

entidade observa em diversas jurisdições a existência e requisitos para o reconhecimento da 

imunidade em setores regulados. 

Ao final deste capítulo é apresentada teoria construída na doutrina nacional que 

fornece um modelo de teste bifásico para a identificação, no ordenamento jurídico brasileiro, 

de imunidades antitruste. 

2.1 As finalidades da regulação concorrencial e da regulação setorial 

Caso os mercados em geral funcionassem de acordo com o paradigma da concorrência 

perfeita – não havendo que se considerar (i) barreiras à entrada e à saída de competidores; (ii) 

problemas de quantidade e qualidade do produto/serviço; (iii) assimetrias de informação entre 
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compradores e vendedores; (iv) problemas relacionados ao preço dos produtos/serviços; 

(v) externalidades negativas; e (vi) bens públicos – haveria pouco espaço para políticas 

concorrenciais, no sentido de promoção da alocação eficiente de recursos, ou regulatórias, que 

se restaria endereçar apenas questões distributivas.  

Entretanto, para longe do modelo idealizado de um estado de “concorrência perfeita”, a 

realidade econômica lida com diversas falhas de mercado156, e mais especificamente os 

setores de infraestrutura, como é o caso do portuário, é comum que sejam dominados por um 

pequeno número de players, ou até mesmo por um monopólio.157  

                                                           
156 “If we existed in a world that functioned in accordance with the perfect competition paradigm, there would 

be little need for antitrust policies and other regulatory efforts. All markets would consist of a larger number 

of sellers of a product, and consumers would be fully informed of the product`s implications. Moreover, 

there would be no externalities present in this idealized economy, as all effects would be internalized by the 

buyers and sellers of a particular product.” (VISCUSI, W. Kip; HARRINGTON JR., Joseph E.; VERNON, 

John M. Economics of regulation and antitrust. 4.ed. Cambridge: MIT Press, 2005. p.2-3).; “Neste 

capítulo, faremos suposições de que os mercados são perfeitamente competitivos. Para alcançar essa forma 

de competição, um mercado deve apresentar duas características: (1) os bens oferecidos para venda são 

todos iguais e (2) os compradores e vendedores são tão numerosos que nenhum deles é capaz de, 

individualmente, influenciar o preço do mercado. Como os compradores e vendedores dos mercados 

perfeitamente competitivos precisam aceitar o preço que o mercado determina, são chamados de tomadores 

de preço. A preço de mercado, os compradores podem adquirir tudo que desejam, e os vendedores podem 

vender tudo o que querem.” (MANKIW, N. Gregory. Princípios de microeconomia. Tradução de Allan 

Vidigal Hastings, Elisete Paes e Lima, Ez2 Translate; revisão técnica Manuel José Nunes Pinto. São Paulo: 

Cengage Learning, 2017. p.64); “A competitive market is one in whick 1) every good is priced at the cost of 

producing it, giving the producers and sellers only enough profit to maintain investment in the industry; and 

2) every person willing to pay this price will be able to buy it. [...] The conditions most conducive to 

competition, and wich obtain perfectly in an economic model of “perfect competition”, are: 1) All sellers 

make an absolutely homogenous product, so that customers are indifferent as to which seller they purchase 

from, provided that the price is the same; 2) each seller in the market is so small in proportion to the entire 

market that the seller`s increase or decrease in output, or even its exit from the market, will not affect the 

decisions of other sellers in that market; 3) all resources are completely mobile, or alternatively, all sellers 

have the same access to needed inputs; 4) all participants in the market have good knowledge about price, 

out-put and other information about the market. As general rule, the closer a market comes to fulfilling 

theses conditions, the more competitively it will perform.” (HOVENKAMP, Herbert. Federal Antitrust 

Policy: the law of competition and its practice. 3.ed. St. Paul, MN: Thomson/West, 2005. p.3). 
157 “The first point which must be made about the theory of perfect competition is that it is only a theory; the 

conditions necessary for perfect competition are extremely unlikely to be observed in practice. Perfect 

competition requires that on any particular market there is a very large of buyers and sellers, all producing 

identical (or ‘homogeneous’) products; consumers have perfect information about the market conditions; 

resources can flow freely from one area of economic activity to another: there are no ‘barriers to exit’ 

which might hinder firms wishing to leave the industry. Of course market structure satisfying all these 

conditions is unlikely, if not impossible: we are simply at this stage considering theory, and the theory is 

based up a number of assumptions. Between the polar market structures, of perfect competition on the one 

hand and monopoly on the other, there are many intermediate positions. [...] Just as perfect competition is 

unlikely to be experienced in practice, monopoly in its purest form is also rare. There are few products 

where one firm is responsible for the entire output: normally this happens only where the state confers a 

monopoly [...] Rather, competition law concerns itself with firms that have a dominant position, which in 

competition law terms is equated with significant market power.” (WHISH, Richard. Competition Law. 

6.ed. Oxford: Oxford University Press, 2009. p.7-8). 
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Dentro desse contexto, o Poder Público pode se valer de dois principais instrumentos 

para tentar aproximar158 o mercado de um modelo competitivo ideal: (i) o incentivo de preços 

por meio da tributação das atividades que o Estado deseja desestimular; e (ii) a tentativa de 

controlar o comportamento dos agentes privados de maneira direta, que seria o caso das 

intervenções antitruste e regulatórias econômicas.159  

O presente trabalho examina as intervenções do Estado no mercado, de forma a 

endereçar as falhas elencadas anteriormente, por intermédio de políticas antitruste e regulatórias 

econômicas. O objeto de estudo se insere no setor portuário brasileiro, que, conforme visto no 

capítulo anterior, mais especificamente no que tange ao serviço público de operação portuária160, 

                                                           
158 “A verdade é que o modelo de concorrência perfeita, embora rechaçado por muitos, foi, no decorrer do tempo, 

aperfeiçoado por novas teorias que intentaram ‘adaptar’ seus pressupostos às ‘imperfeições’ da realidade tais 

como em estudos comportamentais, institucionais, estruturalistas, em teorias como second best theory e 

workable competition, e, entre outras, em teorias pós-Chicado como a teoria dos jogos” (QUEIROZ, Pedro 

Aurélio de. Direito antitruste: os fundamentos da produção da concorrência. São Paulo: Singular, 2018. 

p.56-57). 
159 VISCUSI, W. Kip; HARRINGTON JR., Joseph E.; VERNON, John M. Economics of regulation and 

antitrust. 4.ed. Cambridge: MIT Press, 2005. p.3. 
160 Sobre a caracterização da prestação de operação portuária como serviço público, privilegiando o critério 

orgânico – atividade do Estado – para a definição de serviço público, a jurisprudência do STF: “Competindo 

à União, e só a ela, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os portos 

marítimos, fluviais e lacustres, art. 21, XII, ‘f’, da CF, está caracterizada a natureza públicas do serviço de 

docas” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 220.906-9/DF. Relator: Min. Maurício Corrêa. Julgamento: 

16/11/2000. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJ 14/11/2002). No mesmo sentido Floriano de 

Azevedo Marques Neto, ao comentar o Arrendamento Portuário: “A disciplina da exploração dos serviços 

portuários e, por conseguinte, das concessões de portos, pressupõe então que coexistam: a exploração direta 

pela União, a delegação por concessão, a admissão em regime próprio por meio de autorização e o 

arrendamento portuário, que já existia na legislação anterior e foi mantido, agora com regime jurídico um 

tanto reconfigurado. Apesar das mudanças legislativas, sigo entendendo que o arrendamento portuário mais 

se aproxima de uma figura especial de subconcessão do que do instituto jurídico de mesmo nome existente 

no direito privado.” (MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Concessões. Belo Horizonte: Fórum, 2015. 

p.231). De forma ainda mais específica, Floriano assim dispõe: “O arrendamento, portanto, caminha-se a 

caracterizar, a partir do novo regime estabelecido pela Lei dos Portos, uma subconcessão sui generis de 

serviço público, guardando traços da concessão de uso de bem público que está em sua origem. Nisso vai a 

consideração das pesadas exigências relativas ao desempenho de serviço com quantidades, padrões e metas 

mínimos. Fosse o arrendamento uma mera concessão de uso de bem público ou ainda um contrato regido 

estritamente pelo direito civil, a exploração dos serviços pelo particular e a percepção dos frutos decorrentes 

desse serviço não seriam obrigação, mas sim mera faculdade oferecida ao arrendatário. Caberia a ele 

escolher como melhor aproveitar-se da exploração do bem que lhe fora concedido.” (MARQUES NETO, 

Floriano de Azevedo; LEITE, Fabio Barbalho. Peculiaridades do contrato de arrendamento portuário. 

Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v.231, p.279, jan./mar. 2003). Do mesmo modo, 

Alexandre dos Santos Aragão: “Sendo um contrato de arrendamento de área e infraestrutura públicas 

localizadas dentro do porto organizado, tem como objeto a prestação de serviços públicos portuárias a 

qualquer interessado, serviços esses da titularidade da União, na forma do art. 21, XII, ‘c’ e ‘f’, da 

Constituição Federal. [...] O modelo aprovado pela nova Lei dos Portos (Lei n.o 12.815/2013) prevê que a 

exploração do porto organizado, assim considerado o ‘bem público construído e aparelhado para atender a 

necessidades de navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de 

mercadorias, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição de autoridade portuária’ (art. 2.o, I), 

apenas poderá ser realizada mediante concessão e arrendamento de bem público (art. 1.o, § 1.o). Assim, 

acompanhando a Lei por ela revogada, mantém a natureza de serviço público da atividade e a possibilidade 

de ser delegada. Prevê, ainda, que a administração do porto organizado deverá ser exercida diretamente pela 

União, pela delegatária ou pela entidade concessionária do porto organizado (art. 17).” (ARAGÃO, , 

Alexandre dos Santos de. Direito dos serviços públicos. 4.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p.549-552). 
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se caracteriza pela prestação em regime de privilégio – com poucos players provendo o 

serviço – ou mesmo privilégio exclusivo – onde existe apenas um incumbente – 161, em 

decorrência da concessão da atividade (operação portuária) conjugada com o arrendamento do 

bem público (terminal portuário), que resultam na restrição à entrada de competidores no 

referido mercado.162  

                                                           
161 No entendimento consolidado no âmbito do STF os serviços públicos são prestados em regime de privilégio, 

enquanto as atividades econômicas em sentido estrito podem vir a ser prestadas em regime de monopólio. 

O referido posicionamento pode ser conferido no site do Supremo, na ferramenta “A Constituição e o 

Supremo”, que no tocante ao art. 175 da CRFB, dentre outros, possui o seguinte comentário: O serviço 

postal – conjunto de atividades que torna possível o envio de correspondência, ou objeto postal, de um 

remetente para endereço final e determinado – não consubstancia atividade econômica em sentido estrito. 

Serviço postal é serviço público. A atividade econômica em sentido amplo é gênero que compreende duas 

espécies, o serviço público e a atividade econômica em sentido estrito. Monopólio é de atividade econômica 

em sentido estrito, empreendida por agentes econômicos privados. A exclusividade da prestação dos serviços 

públicos é expressão de uma situação de privilégio. Monopólio e privilégio são distintos entre si; não se os deve 

confundir no âmbito da linguagem jurídica, qual ocorre no vocabulário vulgar. A Constituição do Brasil 

confere à União, em caráter exclusivo, a exploração do serviço postal e o correio aéreo nacional (art. 21, X). 

O serviço postal é prestado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública, 

entidade da administração indireta da União, criada pelo DL 509, de 10 de março de 1969. É imprescindível 

distinguirmos o regime de privilégio, que diz com a prestação dos serviços públicos, do regime de 

monopólio sob o qual, algumas vezes, a exploração de atividade econômica em sentido estrito é 

empreendida pelo Estado. A ECT deve atuar em regime de exclusividade na prestação dos serviços que lhe 

incumbem em situação de privilégio, o privilégio postal. Os regimes jurídicos sob os quais em regra são 

prestados os serviços públicos importam em que essa atividade seja desenvolvida sob privilégio, inclusive, 

em regra, o da exclusividade. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente 

por maioria. O Tribunal deu interpretação conforme à Constituição ao art. 42 da Lei n.o 6.538 para restringir 

a sua aplicação às atividades postais descritas no art. 9.o desse ato normativo. [ADPF 46. Rel. p/ o ac. min. 

Eros Grau, j. 5-8-3009, P, DJE de 26-2-2010.] Vide RE 627.051, rel. min. Dias Toffoli, j. 12-11-2014, P, 

DJE de 11-2-2015, Tema 402.” (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Controle concentrado de 

constitucionalidade. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBD.asp?item=1693>. 

Acesso em: 14 mar. 2020). O entendimento citado acima reflete os ensinamentos de Eros Roberto Grau, 

esposados em sua obra clássica, A Ordem Econômica na Constituição de 1988, conforme se percebe do 

seguinte trecho: “Reporto-me à necessidade de apartarmos o regime de privilégio, de que se reveste a 

prestação dos serviços públicos, do regime de monopólio sob o qual, algumas vezes, a exploração de 

atividade econômica em sentido estrito é empreendida pelo Estado. Um e outro são distintos entre si. 

Monopólio é de atividade econômica em sentido estrito. Já a exclusividade da prestação dos serviços 

públicos não é expressão senão de uma situação de privilégio. Note-se que ainda quando estes sejam 

prestados, sob concessão ou permissão, pro mais de um concessionário ou permissionário – o que nos 

conduziria a supor a instalação de um regime de competição entre concessionários ou permissionários (é o 

caso da navegação aérea – art. 21, XII, ‘c’ da Constituição – e dos serviços de transporte rodoviário – arts. 

21, XII, ‘e’; 30, V e 25, § 1.o, da Constituição), ainda então o prestador do serviço o empreende em clima 

diverso daquele que caracteriza a competição, tal como praticado no campo da atividade econômica em 

sentido estrito. O que importa salientar é a não intercambialidade das situações nas quais de um lado o 

serviço público é prestado, titulares ainda os concessionários ou permissionários de certo privilégio, por 

mais de um deles e o regime de competição que caracteriza o exercício da atividade econômica em sentido 

estrito em clima de livre concorrência.” (GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 

1998: interpretação e críticas. 19.ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2018. p.133-134). 
162 Para além de se caracterizar a atividade de operação portuária como serviço público, o que já implica na 

prestação da atividade em regime de privilégio, cerceando a livre competição, os setores de infraestrutura, 

como é o caso do portuário, se caracterizam pela presença de grandes custos fixos e custos marginais 

pequenos, sendo enquadrados na classificação de monopólios naturais (veja que aqui não estamos falando de 

monopólios jurídicos, eleitos pela Constituição).  

http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBD.asp?item=1693


 66 

Quanto às políticas antitruste, pode-se dizer que elas têm como finalidade geral 

limitar a influência do poder de mercado que possa resultar de concentrações substanciais 

num determinado setor.163  

De uma maneira mais ampla, pode-se afirmar que a finalidade da Defesa da Concorrência 

é a de promover o bem-estar do consumidor e assegurar a eficiência alocativa de recursos164, 

o que, por consequência, implica também o controle de condutas (como acordos anticompetitivos 

                                                           
163 “Quando há somente uma empresa no mercado, é pouco provável que ela considere os preços como dados. 

Pelo contrário, o monopólio reconheceria sua influência sobre o preço de mercado e escolheria o nível de 

preço e de produção eu maximizasse seus lucros totais.” [...] “A indústria competitiva opera num ponto onde 

o preço se iguala ao custo marginal. Já a indústria monopolizada opera num ponto onde o preço é maior que 

o custo marginal. Por esse motivo, o preço será em geral mais alto e a produção menor se uma empresa se 

comportar de modo monopolístico em vez de competitivo. Por isso, os consumidores estarão tipicamente em 

situação pior em uma indústria organizada como monopólio do que em uma indústria organizada de maneira 

competitiva.” [...] “O nível eficiente de produção é aquele em que a disposição para pagar por uma unidade 

extra do produto é exatamente igual ao custo de produzi-la. A empresa competitiva faz essa comparação. 

Mas o monopolista também observa o efeito de aumentar a produção sobre a receita recebida das unidades 

inframarginais (todas as demais unidades vendidas), que nada têm a ver com eficiência. O monopolista 

estaria sempre pronto a vender uma unidade adicional a um preço mais baixo do que estivesse vendendo, se 

não fosse preciso reduzir o preço de todas as unidades inframarginais que estivesse à venda.” (VARIAN, Hal 

R. Microeconomia: uma abordagem moderna. Tradução de Elfio Ricardo Doninelli. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2012. p.464, 471). 
164 Nas palavras de Neelie Kroes, ex-Comissário Europeu para Competição, ao tratar da averiguação de atos de 

concentrações, cartéis e monopólios, o objetivo da entidade consistiria em “proteger a competição no 

mercado como um meio de aumentar o bem-estar do consumidor e garantir uma eficiência alocativa de 

recursos.” Tradução livre para: “Our aim is simple: to protect competition in the market as a means of 

enhancing consumer welfare and ensuring an efficient allocation of resources.” (SPEECH/05/512, de 15 de 

setembro de 2005. Disponível em: <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_05_512>. 

Acesso em: 07 dez. 2019). No mesmo sentido, ao explanar sobre as justificativas econômicas para a defesa da 

concorrência, Caio Mário Neto e Paulo Casagrande defendem que o “principal referencial analítico” seria o 

modelo de competição perfeita: “Em tais condições, a teoria econômica identifica dois efeitos desejáveis sob 

a perspectiva do bem-estar. O primeiro refere-se à eficiência alocativa, entendida como uma situação em 

que o bem-estar econômico de todos atinge o maior nível possível, dada uma distribuição inicial de recursos 

e as preferências dos agentes envolvidos. Nesse cenário, os recursos estão alocados de maneira a satisfazer, 

da melhor forma possível, as preferências de empresas e consumidores. Não há outra situação que possa 

promover maior bem-estar agregado (tanto dos consumidores quanto dos produtores), e qualquer alteração 

nesse quadro que vise beneficiar um determinado agente implica, por definição, a diminuição do bem-estar 

de outro indivíduo.” (PEREIRA NETO, Caio Mário da Silva; CASAGRANDE, Paulo Leonardo. Direito 

concorrencial. São Paulo: Saraiva, 2016. p.30-31). O referido modelo se baseia, em suma, na ideia de 

eficiência conhecida como Pareto-eficiente ou ótimo de Pareto, que seria alcançado quando da maior soma 

possível dos excedentes do consumidor e do produtor (excedente total), o que representaria o auge da 

maximização do bem-estar econômico. Definindo a eficiência de Pareto: “Começaremos pela seguinte 

definição: se pudermos encontrar uma forma de melhorar a situação de uma pessoa sem piorar a de nenhuma 

outra, teremos uma melhoria de Pareto. Se uma alocação permite uma melhoria de Pareto, diz-se que ela é 

ineficiente no sentido de Pareto se a alocação não permitir nenhuma melhoria de Pareto, então ela e eficiente 

no sentido de Pareto. [...] Suponhamos que as trocas voluntárias realizem-se a ponto de esgotar todos os 

ganhos. A alocação resultante deve ser eficiente no sentido de Pareto.” (VARIAN, Hal R. Microeconomia: 

uma abordagem moderna. Tradução de Elfio Ricardo Doninelli. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p.15-16). O 

mesmo entendimento é exposto pela UNCTAD: “Objectives have been multiple in time and include optimal 

allocation of resources, avoiding undue concentration of economic power in a few hands, fighting inflation, 

and protecting consumer interests. The most recent trend is essentially that of defending and promoting 

competition itself, it being understood that by so doing the law will promote efficient allocation of resources 

in the economy, resulting in the best possible choice of quality, the lowest prices, and adequate supplies for 

consumers.” (UNCTAD. Competition Policy and Legislation. Information, n.21, p.12, 8 March 1996. 

Disponível em: <https://unctad.org/en/Docs/tbrbpinf37.en.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2019.). 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_05_512%20Acesso%20em%2007.12.2019
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_05_512%20Acesso%20em%2007.12.2019
https://unctad.org/en/Docs/tbrbpinf37.en.pdf
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e prática abusivas perpetradas por agentes detentores de poder de mercado165), e não apenas o 

controle de estruturas dos agentes de mercado.  

É necessário ressaltar que a preocupação do Direito Antitruste consiste na manutenção 

da competição entre agentes privados, sendo aqui considerada competição como o estado de 

coisas onde o preço é suficiente para cobrir os custos de produção da indústria, mas não 

excessivamente altos, sendo apenas adequados para propiciar incentivos à inovação.166 

Entretanto, em certas ocasiões o ambiente competitivo pode não se mostrar o mais 

adequado, seja em virtude (i) de outros objetivos, valores ou princípios eleitos pelo constituinte/ 

legislador, ou (ii) pelas próprias consequências da incidência de um mercado competitivo, que não 

conduziria à promoção do bem-estar dos consumidores e nem da eficiência alocativa de 

recursos. Seriam estas as limitações sociais ou setoriais ao mercado concorrencial.167 

Um exemplo dessas limitações se encontraria no caso dos monopólios 

naturais168,169,170,171 – como são tradicionalmente caracterizados os setores de infraestrutura, 

                                                           
165 “Em primeiro lugar, nossa análise presumiu que os mercados são perfeitamente competitivos, mas, na vida 

real, às vezes a competição está longe da perfeição. Em alguns mercados, um único comprador ou vendedor 

(ou um pequeno grupo de compradores ou de vendedores) pode ser capaz de controlar os preços de mercado. 

Essa capacidade de influenciar os preços é chamada poder de mercado. O poder de mercado pode fazer com 

que os mercados sejam ineficientes ao manter o preço e a quantidade distantes do equilíbrio entre oferta e 

demanda.” [...] “O poder de Mercado e as externalidades são exemplos de um fenômeno geral chamado 

falha de mercado – a incapacidade que alguns mercados não regulamentados têm de alocar recursos com 

eficiência. Quando os mercados falham, a política pública pode, em alguns casos, solucionar o problema e 

aumentar a eficiência da economia.” (MANKIW, N. Gregory. Princípios de microeconomia. Tradução de 

Allan Vidigal Hastings, Elisete Paes e Lima, Ez2 Translate; revisão técnica Manuel José Nunes Pinto. São 

Paulo: Cengage Learning, 2017. p.143-144). 
166 “The antitrust law are concerned with maintaining competition in private markets. ‘Competition’ refers to a 

state of affairs in which prices are sufficient to cover a firm`s costs, but not excessively higher, and firms are 

given the correct set of incentives to innovate. ‘Innovation’ in turns is a market-driven concept. It refers not 

only to new technology, but to any novel product, service, or method of distribution that increases sales.” 

(HOVENKAMP, Hebert. Antitrust and the Regulation Enterprise. Columbia Business Law Review, n.2, 

p.335, 2004). 
167 “O fato é que determinadas circunstâncias sociais ou peculiaridades setoriais poderão indicar a inadequação 

do ambiente concorrencial. De fato, outros valores e princípios fixados pela ordem jurídica poderão se 

revelar incompatíveis com a concorrência. Dito de outro modo, nem sempre ela promoverá um estado de 

coisas desejável ou corresponderá ao ideal social, tal como se poderia supor simploriamente. Às vezes o jogo 

de forças competitivo poderá conduzir a situações socialmente maléficas. Os exemplos são muitos; abaixo se 

citam apenas os mais evidentes.” (JORDÃO, Eduardo Ferreira. Restrições regulatórias à concorrência. 

Belo Horizonte: Fórum, 2009. p.29).  
168 “Vimos anteriormente que a quantidade de produção eficiente no sentido de Pareto ocorre num setor quando o 

preço se iguala ao custo marginal. O monopolista produz onde a receita marginal se iguala ao custo marginal 

e, portanto, produz muito pouco. Pode parecer que regular um monopólio para eliminar a ineficiência seja 

muito fácil – tudo que o regulador tem a fazer é igualar o preço ao custo marginal, e a maximização de lucro 

fará o resto. Infelizmente, essa análise deixa de fora um importante aspecto do problema: pode ser que o 

monopolista obtenha lucro negativo a tal preço. [...] Embora o nível de produção Ycma seja eficiente, não é 

lucrativo. Se um regulador estabelecer esse nível de produção, o monopolista preferirá abandonar o negócio. 

Esse tipo de situação costuma ocorrer com serviços de utilidade pública. [...] Quando há grandes custos fixos 

e custos marginais pequenos, pode-se obter com facilidade a situação descrita na Figura 24.6. Tal situação é 

conhecida como monopólio natural. Se permitir que o monopolista natural estabeleça seu próprio preço 

indesejável devido à ineficiência de Pareto, e forçar o monopólio natural a produzir a um preço competitivo não é 
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como o portuário –, por razões de eficiência, se mostra mais vantajoso ter um único agente 

explorando determinado mercado. Tendo em vista que os custos fixos de criação de 

infraestrutura/produção são altíssimos: (i) o incentivo para ingressar existe apenas quando é 

garantido ao agente investidor a exclusividade na exploração por determinado período de tempo, 

de modo a propiciar o seu retorno econômico; assim como (ii) os custos totais de longo prazo 

caem à medida que a produção aumenta, sendo um único produtor capaz de produzir a um 

custo menor do que se houvessem dois ou mais produtores no mercado.  

Entretanto, nesses casos, é essencial a limitação do poder de mercado desses atores, 

sob pena de redução do bem-estar social por meio da cobrança de preços excessivos pela 

prestação do serviço. É nesse campo que se insere a regulação econômica, que visa equilibrar 

os interesses do monopolista com os da sociedade.172 

                                                                                                                                                                                     

viável devido ao lucro negativo, o que resta? Na sua maioria, os monopólios naturais são regulados ou operados 

pelo governo. [...] Se a empresa regulada não receber subsídios, terá de conseguir lucros não negativos, o 

que significa que terá de operar sobre ou acima da curva de custo médio. Se oferecer o serviço para todos 

que estejam dispostos a pagar por ele, terá também de operar sobre a curva da demanda. [...] Nesse ponto, a 

empresa venderá seu produto ao custo médio de produção, de modo que os custos serão cobertos, mas 

haverá uma produção pequena demais com respeito ao nível eficiente de produção.” [...] “Essa solução é 

muitas vezes adotada como uma política razoável de determinação de preços para um monopólio natural. Os 

reguladores governamentais estabelecem o preço que as empresas de serviços de utilidade pública podem 

cobrar. Idealmente, supõe-se que esses preços apenas permitam às empresas alcançar o ponto de equilíbrio – 

produzir num nível em que o preço se iguale aos custos médios. O problema que os reguladores enfrentam é 

o de conhecer com exatidão os verdadeiros custos da empresa.” (VARIAN, Hal R. Microeconomia: uma 

abordagem moderna. Tradução de Elfio Ricardo Doninelli. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p.473, 478-479). 
169 “A primeira e mais clara situação de impropriedade concorrencial é a dos mercados em que se verificam 

economias de escala, economias de escopo, ou monopólios naturais. Nestes casos, é inapropriado tentar 

promover nível de competição que destruiria a eficiência que a concentração promove. [...] De igual modo, 

para os casos de serviços repudiados essenciais para os cidadãos (notadamente os serviços públicos), a 

competitividade acirrada poderia levar os fornecedores a focar os seus esforços apenas nas mais lucrativas 

áreas, épocas ou parcelas da população, fato que causaria problemas de descontinuidade ou falhas de 

universalização do serviço.” (JORDÃO, Eduardo Ferreira. Restrições regulatórias à concorrência. Belo 

Horizonte: Fórum, 2009. p.29-31).  
170 A existência de um monopólio natural não exclui de todo o processo competitivo, (ii) a uma porque poderá 

haver situações nas quais a concessão da atividade pode ser dada a mais de um player, criando uma situação 

de oligopólio; e (ii) a duas por conta de existirem atividades substitutas aquela prestada em regime de monopólio 

ou oligopólio, um exemplo é o caso do serviço de transporte público por metrô, que pode competir num 

determinado centro urbano com os serviços públicos de transporte por ônibus e táxi. 
171 “A primeira e mais clara situação de impropriedade concorrencial é a dos mercados em que se verificam 

economias de escala, economias de escopo, ou monopólios naturais. Nestes casos, é inapropriado tentar 

promover nível de competição eu destruiria a eficiência que a concentração promove. [...] De igual modo, 

para os casos de serviços repudiados essenciais para os cidadãos (notadamente os serviços públicos), a 

competitividade acirrada poderia levar os fornecedores a focar os seus esforços apenas nas mais lucrativas 

áreas, épocas ou parcelas da população, fato que causaria problemas de descontinuidade ou falhas de 

universalização do serviço.” (JORDÃO, Eduardo Ferreira. Op. cit., p.29-31).  
172 “In many contexts where natural monopolies have emerged, for reasons of economic efficiency it is 

desirable to have a monopolistic market structure. Nevertheless, these economic giants must be tamed so 

they will not charge excessive prices. [...] In some instances the focus of economic regulation is to control 

product price. This may be indirectly through profit regulation by, for example, limiting public utilities to a 

particular rate of return. In other cases, there are complex rules governing prices [...].” (VISCUSI, W. Kip; 

HARRINGTON JR., Joseph E.; VERNON, John M. Economics of regulation and antitrust. 4.ed. 

Cambridge: MIT Press, 2005. p.5-6). 
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A regulação econômica, basicamente consiste na utilização do poder do Estado de 

coerção, planejamento e incentivo para influenciar ou efetivamente restringir173 as decisões de 

agentes econômicos no tocante ao preço, quantidade, qualidade, entrada, saída174 e informação175, 

tendo como finalidade a busca pela eficiência176.  

                                                           
173 Para além da tradicional estratégia regulatória de comando e controle, ainda há de se cogitar, ao menos, do 

método de regulação por indução. A regulação por normas de comando e controle fazem uso do binônimo 

prescrição-sanção, de modo que se o regulado não adimplir com a prescrição normativa lhe será aplicada a 

devida sanção. Já a regulação por normas indutivas é aquela que busca gerar incentivos ao regulado para que se 

adeque voluntariamente a determinado comportamento buscado pela norma, e, no caso de efetiva adequação, 

o particular é recompensado com certos prêmios que expandem sua gama de direitos – é a chamada sanção 

premial. Ambas as estratégias regulatórias possuem suas vantagens e desvantagens, devendo ser aplicadas a 

depender do comportamento a aplicado pelo agente regulado, é o que prediz a teoria da regulação 

responsiva, apresentada originalmente por Ian Ayres e John Braithwaite em livro publicado em 1992: “To 

reject punitive regulation is naive, to be totally commited to it is to lead a charge of the light brigade. The 

trick of successful regulation is to establish a synergy between punishment and persuasion.” (AYRES, Ian; 

BRAITHWAITE, John. Responsive Regulation. Oxford University Press, 1992. p.25). Outras teorias 

(Smart Regulation, Problem-centered Regulation, e a Really Responsive Regulation) pós regulação 

responsiva foram desenvolvidas, trazendo críticas visando o seu aprimoramento, um olhar sobre a evolução 

da matéria está disponível em: BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. Understanding 

Regulation: Theory, Strategy, and Practice. 2.ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. p.265-280. 
174 “In contrast, in its role as regulator, a government literally restricts the choice of agents. More formally, 

regulation has been defined as ‘a state imposed limitation on the discretion that may be exercised by 

individuals or organizations, which is supported by the threat of sanction’. As has long been noted, the key 

resource of government is the power to coerce. Regulation is the use of this power for the purpose of 

restricting the decisions of economic agents. In contrast to the income tax, which does not restrict the 

choices of individuals (though it does affect their welfare) [...] Economic regulation typically refers to 

government-imposed restrictions on firm decisions over price, quantity, and entry and exit. Economic 

regulation is to be contrasted with social regulation [...].When an industry is regulated, industry 

performance in terms of allocative and productive efficiency is codetermined by market forces and 

administrative processes. [...] Although economic regulation can encompass restrictions on a wide array of 

firm decisions, the three key decision variable controlled by regulation are price, quantity, and number of 

firms. Less frequently controlled variables include product quality, advertising, and investment.” (VISCUSI, 

W. Kip; HARRINGTON JR., Joseph E.; VERNON, John M. Economics of regulation and antitrust. 4.ed. 

Cambridge: MIT Press, 2005. p.357- 358). 
175 “Competitive markets can only function properly if consumers are sufficiently well informed to evaluate 

competing products. The market may, however, fail to produce adequate information and may fail for a 

number of reasons; information may cost money to produce (e.g. because researching the effects of a 

product, such as drug, may prove expensive). The producer of information, however, may not be 

compensated by others who use that information (e.g. others manufactures of the drug). The incentive to 

produce information may accordingly be low. There may be also incentive to falsify information – where, for 

example, consumers of the product are ill-positioned to challenge the falsification and seek remedies for 

damages suffered or where they face high costs in doing so. Areas in which consumers purchase a type of 

product very infrequently may give rise to this problem. The information produced may, in addition, not be 

of sufficient assistance to the consumer – for instance, because the consumer lacks the expertise required to 

render technical data useful. Finally, collusion in the marketplace, or insufficient competition, may reduce 

the flow of information below the levels consumers might want. Producers, as a group, may thus fail to warn 

consumers about the general hazards or deficiencies associated with a product. [...] Regulation, by making 

information more extensively accessible, accurate, and affordable, may protect consumers against 

information inadequacies and the consequences thereof, and may encourage the operation of healthy, 

competitive markets.” (BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. Op. cit., p.18-19). 
176 “A crise financeira do Estado de bem-estar social e a sua notória ineficiência econômica, constatadas nas 

últimas décadas do século XX, convergem para a implementação de reformas institucionais, que envolvem, 

em regra, processos de desestatização e privatização, seguidos da emergência de novas formas de governança 

econômica, dentre as quais a implantação de agências reguladoras independentes. Nesse novo modelo, por 

alguns denominado Estado Regulador, a pedra de toque da intervenção estatal na economia passa ser a 
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As finalidades, portanto, não são tão distintas, eis que tanto as autoridades antitruste 

quanto as reguladoras setoriais buscam a alocação eficiente de recursos e a propagação de 

competição nos mercados.177,178 Contudo, as atuações se diferenciam na forma com que tais 

entidades buscam concretizar os objetivos perseguidos.179 

                                                                                                                                                                                     

preocupação com a eficiência, embora outros objetivos de interesse geral também sejam perseguidos por 

meio da regulação.” [...] “Da perspectiva pragmática, quanto mais eficiente a alocação de recursos sociais, 

maior será a possibilidade de realização de direitos fundamentais, bem como dos demais objetivos de 

interesse coletivo determinados pelo processo democrático. Daí se pode extrair um dever de eficiência 

exigível do Poder Público, tanto nas suas escolhas alocativas diretas (por via orçamentária), como nas suas 

escolhas alocativas indiretas (por via da regulação do mercado).” (BINENBOJM, Gustavo. Poder de 

polícia, ordenação, regulação: transformações político-jurídicas, econômicas e institucionais do direito 

administrativo ordenador. 2.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p.150 e 161). 
177 No caso do ordenamento jurídico brasileiro: “Fundados no mesmo capítulo da Magna Carta, os objetivos 

perseguidos pela regulação específica e pelo direito antitruste dificilmente se contrapõem, embora os 

sistemas operem de forma distinta.” (GONÇALVES, Priscila Brolio. Recusa de contratar acesso a bens 

essenciais: problema regulatório ou antitruste? In: ZANOTTA, Pedro; BRANCHER, Paulo. Desafios atuais 

da regulação econômica e concorrência. São Paulo: Atlas, 2010. p.270); Nesse sentido, mais do que 

substitutos, como regra geral a tendência será interpretar a regulação e a concorrência como complementares: 

“Regulation and antitrust are two competing mechanisms to control competition. The early history in 

which special courts were established and then abolished, and in which the FTC was created illustrate this 

point. The relative advantages and disadvantages of each mechanism became clearer over time. 

Regulation produced cross-subsidies and favors to special interests, but was able to specify prices and 

specific rules of how firms should deal with each other. Antitrust, especially when it became economically 

coherent within the past 30 years or so, showed itself to be reasonably good at promoting competition, 

avoiding the favoring of special interests, but not good at formulating specific rules for particular industries. 

The partial and full deregulation movement was a response to the recognition of the relative advantages of 

regulation and antitrust. This does not mean that no sector will be regulated, but rather that competition, 

constrained only by antitrust, will be used over more activities, even in regulated industries.Aside from 

being viewed as substitutes, antitrust and regulation can also be viewed as complements in which the 

activities of an industry can be subject to both regulatory and antitrust scrutiny. In this way, the 

complementary use of regulation and antitrust can assign control of competition to courts and regulatory 

agencies based on their relative strengths, and in some settings, antitrust can act as a constraint on what 

regulators can do. The trends in network industries indicate that regulators, not antitrust courts, will bear 

the responsibility for formulating interconnection policies in partially deregulated industries, but antitrust 

will remain in the background as a club that firms can use if regulators allow incumbents to acquire 

market power either through merger or predatory acts.” (CARLTON, Dennis W.; PICKER, Randal C. 

Antitrust and Regulation. NBER Working Paper n.o 12902, February 2007. p.51-52. grifo nosso).  
178 Nesse sentido, sobre a função também do direito antitruste na correção de falhas de mercado (em setores 

regidos pela livre competição): “the antitrust law are means to regulate firms competing under free market 

forces. Firms may be subject to antitruste review when the market is not operating according to our accepted 

models of competition or when externalities are present. Antitrust is supposed to assure competitive markets and 

to make corrections for market failures and externalities that artificially interfere with commerce.” 

(SULLIVAN, E. Thomas; HARRISON, Jeffrey L. Understanding antitrust and its economic implications. 

2.ed. New York: Matthew Bender, 1994. p.53). 
179 “Autoridades reguladoras e concorrenciais têm objetivos gerais semelhantes, atrelados a ‘preços baixos e 

economicamente eficientes, inovação e métodos eficientes de produção’. Seus instrumentos, no entanto, são 

bastante distintos: enquanto as autoridades de regulação econômica costumam agir por meio de um controle 

direto sobre preços, quantidades, acesso ao mercado (condições de entrada e saída) e qualidade dos serviços 

prestados, os órgãos de defesa da concorrência almejam promover tais finalidades de forma indireta, por 

meio ‘da preservação de um processo que tende a efetivá-los’. A regulação tem, assim, uma abrangência 

mais ampla, já que possui aspiração redistributiva e conformadora de novos mercados, enquanto a tutela da 

concorrência encontra-se normalmente associada à repressão a desvios praticados por agentes econômicos com 

posição dominante no mercado. São funções típicas da regulação a definição de pautas de comportamento, a 

transmissão de informações que facilitem a orientação dos agentes e a persecução de objetivos de políticas 

públicas, tais como a exigência de padrões mínimos de qualidade e segurança no fornecimento de determinados 

bens e serviços, a imposição de metas de universalização, além de, em situações limites, poder vir a 
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À autoridade da defesa da concorrência, no caso do Brasil o CADE, cabe apenas a 

função adjudicatória, seja ao exercer o controle de estruturas (ato de concentração), de maneira 

preventiva, ou o controle de condutas de maneira repressiva, moldando o mercado ainda que 

indiretamente. Já a autoridade reguladora exerce as três funções estatais (normativa, executiva e 

jurisdicional) sobre a economia, traduzidas nas atividades de: regulamentação, consentimento, 

fiscalização, sanção e composição de conflitos; detendo, desse modo, a competência de 

intervir de maneira direta nos elementos do mercado – entrada, saída, quantidade, qualidade, 

preço e informação.180  

2.1.1 A repartição de competências entre autoridades concorrenciais e regulatórias setoriais 

No presente tópico são apresentadas propostas e colaborações acerca da (i) divisão 

de trabalhos entre as autoridades concorrenciais e regulatórias, e das (ii) condutas imunes à 

aplicação do direito concorrencial; seja por parte de organismos internacionais ou da doutrina 

pátria e estrangeira, as manifestações são elencadas em ordem cronológica de sua publicação, 

de modo a propiciar ao leitor uma visão panorâmica sobre a linearidade ou, ao contrário, 

evolução sobre o tema.  

                                                                                                                                                                                     

substituir o mercado na definição do preço a ser cobrado pelo ofertante. À entidade reguladora pode 

competir, inclusive, a disciplina de incentivos do setor no que tange ao aspecto concorrencial. A defesa 

concorrencial, por sua vez, associa-se mais à proteção do processo dinâmico do funcionamento do mercado 

e, apenas nessa perspectiva, possui finalidade (não desprezível, logicamente) de melhor alocação dos 

recursos escassos e alguma redistribuição entre fornecedores e adquirentes.” (SAMPAIO, Patrícia Regina 

Pinheiro. Regulação e concorrência: a atuação do CADE em setores de infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 

2013. p.83-85). No mesmo sentido: “The antitrust laws are only one among many legal regulators of 

competition and innovation. Intellectual property laws and market-specific regulations for such areas as 

telecommunications or electric power also pursue the same ends. Furthermore, these alternatives come not 

only from the federal government but also from state and even local governments. One good way to think of 

antitrust is as a ‘residual’ regulator; its purpose is to promote competition to the extent that market choices 

have not been preempted by some alternative regulatory enterprise. Much of antitrust decision making is 

concerned with the proper allocation of regulatory power between the antitrust law and other legal regimes, 

such as the intellectual property laws, federal telecommunication laws, state regulation of public utilities, or 

municipal regulation of land use.” (HOVENKAMP, Herbert. The Antitrust Enterprise: principal and 

execution. Cambridge, MA, Harvard University Press, 2008. p.13). 
180 Nota de rodapé número 16 (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do 

direito administrativo econômico. 3.ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p.323). 
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2.1.1.1 UNCTAD – Competition Police and Legislation de 1996 

A primeira manifestação que merece considerações por parte deste trabalho advém 

da Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), órgão da 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) que busca promover a integração 

dos países em desenvolvimento na economia mundial. No seu âmbito de atuação, a entidade 

promove estudos e desenvolve dados de forma a subsidiar os países em desenvolvimento a 

alcançarem um maior grau de eficiência econômica, social e ambiental.181  

Na tentativa de trazer luzes às questões relativas às políticas concorrenciais, assim 

como sumarizar as principais características que um modelo ideal de legislação antitruste 

deveria adorar, a UNCTAD publicou o Information Issue n.o 21, denominado Competition 

Policy and Legislation, em 8 de março de 1996. 

O documento, ao tratar o escopo de aplicação da legislação concorrencial, defendeu a 

sua incidência sobre “todas as empresas envolvidas em práticas negociais, sejam elas privadas 

ou públicas”, devendo a lei cobrir “todas as transações sobre produtos e serviços”.182  

Entretanto, a entidade também destaca a existência de “isenções” e exceções à 

aplicação da lei antitruste. Dois são os casos de isenções relevantes para o presente trabalho. 

Na primeira hipótese, a lei antitruste não se aplicaria quando diante de atos de soberania 

praticados por parte do Estado, mais especificamente quando da aprovação de normas que 

levem à produção de efeitos anticompetitivos. Já a segunda hipótese abarca os casos de 

serviços públicos e monopólios naturais, onde o mercado competitivo – como regra – não se 

mostra como a estrutura mais adequada (ao menos inicialmente, podendo, com o advento de 

novas tecnologias e/ou produtos/serviços substitutos, ocorrer uma verdadeira mudança de 

cenário que conduza à desregulamentação do setor, com a consequente incidência das normas 

                                                           
181 “We believe good policy drives progress. By providing evidence-based policy analysis, we help countries to 

improve economic, social and environmental outcomes. Our research provides authoritative data and 

analysis on trade, investment, finance and technology. And it offers solutions to the major challenges facing 

developing countries, particularly the poorest and most vulnerable nations. Beyond tailored analysis and 

policy recommendations, our research has also generated global standards that govern responsible 

sovereign lending and borrowing, investment, entrepreneurship, competition and consumer protection and 

trade rules.” (Disponível em: <https://unctad.org/en/Pages/publications.aspx>. Acesso em: 10 dez. 2019). 
182 “As indicated above, all enterprises engaged in business, whether private, public or other, are usually 

covered by modern competition law (subject to exemptions; see bellow). The law covers all transactions in 

goods and services. It also covers private persons such as those engaged in the liberal professions.” 

(UNCTAD. Competition Policy and Legislation. Information, n.21, p.14, 8 March 1996. Disponível em: 

<https://unctad.org/en/Docs/tbrbpinf37.en.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2019. grifo nosso). 

https://unctad.org/en/Pages/publications.aspx
https://unctad.org/en/Docs/tbrbpinf37.en.pdf
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antitruste).183 Ao menos nesses dois casos a UNCTAD reconhece que poderia haver um 

afastamento da incidência das normas concorrenciais.  

2.1.1.2 OCDE – Policy Roundtables: Relationship between Regulators and Competition 

Authorities de 1998 

Sobre o tema também já se manifestou a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Também conhecida como “clube dos países ricos”184, 

a organização internacional atua no estudo e propagação das melhores políticas públicas 

relativas à educação, segurança, economia, saúde, meio ambiente, dentre outras.  

                                                           
183 “As a result of deregulation, the number of specific sector regulations creating exemptions and exceptions 

from competition law has tended to decrease. However, until recently very numerous exemptions and 

exceptions to competitions law existed, and some are still applied: - Sovereign acts of State are not covered 

by competition laws. In other words, the Government can always pas a law having anti-competitive 

consequences. It might also sign a treaty, or international agreement having anti-competitive effects [...]. 

Recent trends, however, have increased the advocacy functions of competition authorities, which, under 

modern competition laws, are given the task of advising the Government on competition matters to avoid the 

enactment of laws with unnecessarily anti-competitive side-effects. [...] – Regulated industries and sectors 

of the economy which are still excluded from the scope of competition legislation today, in spite of 

deregulation, include in many cases agriculture, oil extraction, mining, and ‘natural’ monopolies such as 

postal services and utilities. In some countries, the defence industry is also exempted. However, deregulation 

has seriously reduced the preserve of some service sectors, such as banking, insurance, shipping, air 

transport, etc., in numerous countries. – Utilities and “natural” monopolies. It was long believed that 

competition was not possible in certain sectors such as the postal service, electric power, gas, water 

distribution, city bus transportation, etc., which were “natural” monopolies. However, as a result of 

technological change, the extent of “natural” monopolies has also started to be reduced, for example in the 

case of cable TV, mobile telephones, etc. In those countries most advanced in introducing competition in 

regulated sectors, such as the United Kingdom for example, monopolies are reduced to the extent possible, 

including by means of privatization and divestiture of services which are not considered ‘natural’ 

monopolies. (For example, gas distribution is now performed by competing firms, the only service remaining 

a ‘natural’ monopoly being the grid-network.) And the Competition Authority or the regulatory agency is 

requested to keep an eye on the operations of remaining monopolies to ensure that their dominant power 

does not spill over from the monopoly sector into sectors where competition should prevail. In some 

countries, special regulatory agencies (such as OFTEL, OFFAS, etc., in the United Kingdom) have been 

established to monitor the activity of privatized utilities and to ensure that they operate according to the 

rules of competition.” (UNCTAD. Competition Policy and Legislation. Information, n.21, p.14-15, 8 

March 1996. Disponível em: <https://unctad.org/en/Docs/tbrbpinf37.en.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2019. 

grifo nosso). 
184 A OCDE é conhecida como “Clube” ou “Grupo dos países ricos” pois reúnes as nações com as maiores 

econômicas mundiais, os melhores IDHs e as práticas políticas com maior grau de qualidade. Nesse sentido: 

DUCHIADE, André. Entenda o por que do Brasil querer entrar na OCDE, o ‘clube dos países ricos’. O Globo, 

Rio de Janeiro, 22 maio 2019. Disponível em: https://oglobo.globo.com/mundo/entenda-por-que-brasil-quer-

entrar-na-ocde-clube-dos-paises-ricos-23685629>. Acesso em: 11 dez. 2019; FERNANDES, Daniela. Por 

que o Brasil ainda não conseguiu entrar na OCDE, o clube dos países ricos. BBC News Brasil, São Paulo, 

05 jun. 2018. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44361623>. Acesso em: 11 dez. 2019. 

https://unctad.org/en/Docs/tbrbpinf37.en.pdf
https://oglobo.globo.com/mundo/entenda-por-que-brasil-quer-entrar-na-ocde-clube-dos-paises-ricos-23685629
https://oglobo.globo.com/mundo/entenda-por-que-brasil-quer-entrar-na-ocde-clube-dos-paises-ricos-23685629
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44361623
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Especificamente sobre a questão da relação entre as autoridades concorrenciais e 

regulatórias, a OCDE publicou uma versão de seus Policy Roundtables: “Relationship between 

Regulators and Competition Authorities – 1998”, advindo de debates realizados em seu Comitê 

de Competição que ocorreram em junho de 1998.185  

De forma a subsidiar o debate, os países e as instituições participantes do Comitê186 

receberam sugestões de sua Secretaria, com cinco possíveis abordagens em relação a como 

lidar com a interface entre reguladores e autoridades concorrenciais: (i) ampliar os poderes 

dos reguladores para incluir o cumprimento da lei concorrencial; (ii) designar a regulação 

econômica para a(s) autoridade(s) concorrencial(is); (iii) abolir a regulação econômica; 

(iv) alocar a política concorrencial à(s) agência(s) concorrencial(is) e a regulação econômica 

às entidades reguladoras; ou, (v) conceder aos reguladores a à agência da concorrência poderes 

simultâneos para fazerem cumprir as leis da concorrência nos setores regulados.187  

O documento também trouxe a operacionalização dos conceitos de regulação técnica, 

regulação econômica e lei/política concorrencial.188  

A Regulação Técnica seria a definição e aplicação de padrões de produtos e processos 

projetados para lidar com “externalidades” associadas à segurança, ao meio ambiente e aos 

custos de mudança189; e alocação de bens públicos ou recursos controlados, tais como espectro 

(e.g. no caso de telecomunicações) ou direitos de passagem (e.g. no caso de arrendamento de 

bens públicos como rodovias). 

A Regulação econômica seria a que controla e especifica diretamente as tecnologias 

de produção (distintas daquelas relacionadas ao estabelecimento de padrões técnicos comuns 

                                                           
185 OECD. Policy Roundtables. Relationship between Regulators and Competition Authorities. 1998. 

Disponível em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019.  
186 Austrália, Canadá, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Alemanha, Hungria, Itália, Japão, Coreia, México, 

Holanda, Noruega, Suécia, Reino Unido Canadá, Comissão Europeia e Departamento de Justiça dos EUA.  
187 “The questions/issues suggested below are set out in five separate parts corresponding to five general ways 

of governing the interface between regulators and competition authorities. One or more of these general 

approaches, or a close variant, probably applies either throughout your economy or to certain specific 

sectors. In brief, the five approaches are: extend regulators’ powers to include enforcing competition law; 

assign economic regulation to the competition agency(ies); abolish economic regulation; allocate competition 

policy to the competition agency(ies) and economic regulation to regulatory bodies; or give regulators and 

competition agencies concurrent powers to enforce competition law(s) in the regulated sectors.” (OECD. 

Policy Roundtables. Relationship between Regulators and Competition Authorities. 1998. p.91. 

Disponível em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019). 
188 OECD. Policy Roundtables. Relationship between Regulators and Competition Authorities. 1998. p.91. 

Disponível em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019. 
189 São os custos que um consumidor incorre como resultado de mudança de marcas, fornecedores ou produtos. 

Apesar da maioria dos custos de mudança (switching costs) serem de natureza monetária, eles também podem 

ser psicológicos, ou mesmo calculados com base no tempo ou esforço que o consumidor deve empreender 

para mudar a sua escolha em relação a um produto ou serviço. 

http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf
http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf
http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf


 75 

de produtos), os fornecedores elegíveis (por meio de licenças ou concessões) e os termos de 

venda (e.g. preços e termos de produção/venda). 

As Leis e Políticas Concorrenciais seriam aquelas direcionadas à adoção, interpretação e 

aplicação de regras gerais para garantir que os mercados sejam e permaneçam o mais 

eficientemente “autorreguláveis” possível. De maneira mais específica, isso envolveria impedir 

que as empresas celebrassem acordos anticoncorrenciais, abusassem de suas posições dominantes 

e realizassem fusões que prejudicassem a concorrência.  

Para cada uma das cinco abordagens da interface entre as autoridades reguladoras e 

concorrenciais foi previsto um questionário, que deveria ser respondido pelos participantes do 

Comitê na submissão de suas colaborações.190 Quanto ao modelo de complementariedade de 

atuações (modelo “D” elencado no questionário), que é aquele historicamente mais frequente191, 

o documento direcionou a colaboração dos países membros do Comitê para diversos pontos, 

sendo a mais importante para o presente trabalho a seguinte:  

1. Por favor descreva quais passos estão sendo tomados ou estão sendo 

verdadeiramente considerados para que as empresas não sejam submetidas à relevante 

insegurança jurídica no que diz respeito a se as suas ações serão submetidas à 

regulação econômica ou ao direito da concorrência (ou pior, submetidas às demandas 

incompatíveis advindas das autoridades reguladoras e concorrenciais).192  

A pergunta acima reflete de maneira expressa a preocupação da OCDE com a 

segurança jurídica nos mercados, visto que os atores atuantes em mercados regulados planejam e 

implementam as suas ações econômicas em virtude de sua adjudicação a uma ou outra autoridade, 

                                                           
190 OECD. Policy Roundtables. Relationship between Regulators and Competition Authorities. 1998. p.91-

96. Disponível em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019. 
191 “A estreita cooperação entre autoridades de defesa da concorrência e as da regulação é fundamental. Embora 

as realidades de cada jurisdição e setor apresentem especificidades que devem ser levadas em consideração, 

um sistema de competências complementares parece conceitualmente adequado e historicamente frequente.” 

(OLIVEIRA, Gesner. Concorrência: panorama no Brasil e no mundo. São Paulo: Saraiva, 2001. p.73). 
192 De maneira complementar ao ponto transcrito, o documento ainda previu “algumas das abordagens mais gerais 

para se responder à questão são as seguintes: 

 a) Conduta regulada ou a State Action Defense - a lei geral de direito antitruste se aplica aos setores reguladores, 

porém as empresas não podem ser processadas por comportamentos impostos ou explicitamente autorizados 

pelo regulador setorial, desde que ele esteja assim o fazendo nos limites de sua competência legal; 

 b) Conduta regulada ou a State Action Defense além de uma exigência de que os reguladores se abstenham 

de regulamentar setores em que a concorrência cresceu a tal ponto que os consumidores não precisem mais 

da proteção regulatória (se isso se aplica à sua jurisdição, descreva a quem caberia a tomada de decisão 

quanto a desnecessidade de regulação); 

 c) Publicação de memorandos de entendimento ou acordos onde as autoridades reguladoras e concorrenciais 

estabeleçam como as situações de sobreposição de competências serão abordadas; e, 

 d) Normalmente a lei concorrencial e a regulação econômica se aplicam totalmente a um setor, mas ou a 

agência da concorrência ou o regulador tem o poder de arrogar para si a jurisdição total, excepcionalmente, 

caso a caso.” (OECD. Policy Roundtables. Relationship between Regulators and Competition Authorities. 

1998. p.94-95. Disponível em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019). 

http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf
http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf
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de modo a estarem em conformidade tanto com as normas regulamentares setoriais quanto 

com as antitrustes gerais. 

A indefinição de a quem caberia a competência para análise da regulação econômica, 

técnica ou antitruste, assim como a contradição de decisões sobre determinada matéria por 

parte das autoridades antitruste e regulatórias, resulta em perda de eficiência e alocação ótima 

de recursos, refletindo a diminuição do bem-estar do consumidor.193  

A pergunta elencada acima foi respondida por vezes de maneira direta (como no caso 

dos Estados Unidos da América e da Itália) e, por outras vezes, apenas de maneira geral 

(como no caso da Alemanha, da França e do Reino Unido) focando no tema de fundo da 

discussão. A título exemplificativo, abaixo são sintetizadas as colaborações submetidas pelos 

Estados Unidos da América (EUA), França, Alemanha, Itália e Reino Unido.194 

2.1.1.2.1 Estados Unidos da América (EUA) 

A Comissão norte-americana se manifestou pela não existência de setor onde os 

reguladores são os principais aplicadores da legislação antitruste. Os EUA, portanto, acreditam 

que o Paradigma D (complementariedade) é o que melhor descreve a ampla realidade dessa 

situação para a maioria dos setores sujeitos à regulação. Existindo um número muito limitado 

de setores que possuem exceções à aplicação da lei antitruste, nesses casos não ocorre o 

escrutínio/revisão da conduta por parte das autoridades concorrenciais. Assim, diante dessas 

                                                           
193 No presente caso, a insegurança jurídica gera maiores custos de transação, tendo em vista que o regulado, 

diante da indefinição, terá de lidar com ambas as autoridades - reguladora e concorrencial. Pior ainda é a 

situação onde o regulado deve se adequar a entendimentos contraditórios emanados por tais autoridades. 

Eventuais punições em virtude da adequação ao entendimento de apenas uma das entidades, podem não ser 

internalizadas, resultando no repasse de tais valores para o produto ou serviço final, o que, por consequência, 

reduz o bem-estar do consumidor. Mesmo na hipótese de existir regulação controlando o preço do produto 

ou serviço, no caso de a autoridade reguladora discordar da autoridade concorrencial, existe a possibilidade 

do preço ser reequacionado com autorização do ente regulador setorial, de modo a refletir os custos impostos 

pela autoridade concorrencial.  
194 O recorte foi realizado considerando que, dentre os dezoito países que apresentaram contribuições, os EUA e 

o Reino Unido poderiam fornecer bons exemplos por parte daqueles que adotam o sistema da Common Law, 

em virtude de representarem potências econômicas e produzirem farta doutrina e jurisprudência no tocante 

às matérias concorrencial e regulatória. A França, Itália e Alemanha seriam países da Civil Law, e, do 

mesmo modo, considerados potências econômicas e com tradição concorrencial e regulatória. O Brasil não 

apresentou contribuições.  



 77 

situações, os reguladores aplicam suas normas, que no todo ou em parte, são projetados para 

cumprir objetivos outros ou para além da competição.195 

De forma sumarizada, o Paradigma que melhor descreve a situação dos EUA seria: 

“Divisão geral de trabalhos – autoridades concorrenciais aplicam as leis antitruste, os 

reguladores aplicam as regulações”.196 No geral, as empresas estão sujeitas ao direito 

antitruste e ainda podem estar sujeitas à regulação de um setor específico. Logo, as empresas 

não são imunes à aplicação da lei concorrencial meramente porque suas condutas são 

reguladas, assim como a conformidade com as normas de ambas as naturezas não deveria 

conduzir a requerimentos incompatíveis entre si.197  

No entanto, em situações onde incompatibilidades podem surgir, há maior propensão ao 

reconhecimento de imunidades antitruste, tanto expressas quanto implícitas.198 A relação entre as 

autoridades concorrenciais e reguladoras em setores afetados por ambas as normas não é definida 

por nenhum acordo formal ou publicado entre as agências reguladoras, mas pela diferença relativa 

às limitadas condutas alcançadas pelas normas antitruste e a gama mais ampla de atividades e 

objetivos legais/regulatórios que estão sujeitos à “jurisdição” regulatória setorial. Nesse sentido, as 

autoridades reguladoras setoriais consideram objetivos e interesses outros para além da competição.199 

                                                           
195 “The United States thus believes that paradigm D best describes the broad reality of its situation for most 

sectors that are subject to regulation. A very limited number of sectors have exemptions from antitrust law 

for business activities other than mergers, in which case normal application of the antitrust laws by the 

Department of Justice (‘DOJ’), the Federal Trade Commission (‘FTC’) or private litigants is ruled out. 

However, in those cases, the regulators apply statutes and regulations that in whole or in part are designed 

to fulfill objectives in addition to or other than competition (e.g., financial soundness, universal service).” 

(OECD. Policy Roundtables. Regulated Conduct Defence. 2011. p.261. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/regreform/sectors/48606639.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019). 
196 OECD. Policy Roundtables. Relationship between Regulators and Competition Authorities. 1998. 

p.265. Disponível em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019. 
197 “Companies are generally subject to antitrust law and may in addition be subject to industry-specific 

regulatory requirements; companies are not exempt from the antitrust laws merely because they are regulated, 

and compliance with both the antitrust laws and applicable regulation should not lead to incompatible 

requirements being placed on companies.” (OECD. Policy Roundtables. Relationship between Regulators and 

Competition Authorities. 1998. p.265-266. Disponível em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf>. 

Acesso em: 11 out. 2019 9). 
198 “Situations where incompatibility theoretically could arise are likely to involve antitrust immunities, either 

express or implied. Express immunities, of course, involve explicit Congressional statements that antitrust 

law is displaced by regulation. Where there is no such explicit statement, there may still be an implied 

exemption where necessary to preserve the integrity of the regulatory scheme that Congress mandated.” 

(OECD. Policy Roundtables. Relationship between Regulators and Competition Authorities. 1998. 

p.266. Disponível em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019). 
199 “The relationship between competition agencies and regulators, in industries affected by both antitrust law 

and regulation, is typically defined not by any formal, published agreements between the agencies, but by 

the difference between the limited types of conduct that are reached by the antitrust laws and the broader 

range of activities and statutory objectives that are usually subject to the regulatory jurisdiction of an 

industry-specific regulator. Also, regulatory agencies usually consider interests beyond competition ones. 

For example, regulatory agencies would have no power to prosecute anticompetitive price-fixing or market 

allocation agreements; such conduct would be dealt with exclusively by the federal and state antitrust 

agencies. At the same time, the antitrust agencies have no power to license participants in a market, to set 

http://www.oecd.org/regreform/sectors/48606639.pdf
http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf
http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf
http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf
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2.1.1.2.2 França 

Sobre a repartição de competências, os representantes da França responderam no sentido 

de que, apesar de o país adotar o sistema da complementariedade, em alguns casos ocorrem 

problemas de sobreposição. Não obstante, mesmo que se tentasse reservar ao regulador setorial, a 

resolução de certas questões técnicas necessariamente teria consequências concorrenciais e, 

para além disso, os princípios que guiam a atuação das autoridades reguladoras setoriais já 

seriam inspirados no direito antitruste.200  

Assim, de modo a evitar a insegurança jurídica, dois tipos de soluções se apresentam: 

(i) o primeiro seria o estreitamento de laços de colaboração entre as entidades concorrencial e 

reguladora visando a não atuação conflitante entre as autoridades e, ao contrário, se promovendo 

uma estreita colaboração entre elas; (ii) e o segundo tipo de solução seria a unificação a 

posteriori da jurisprudência, por meio da possibilidade de recurso contra as decisões de ambas as 

autoridades, que seria julgado por uma instância única (como a Corte de Apelação francesa).201 

2.1.1.2.3 Alemanha 

A delegação da Alemanha, ao tratar do tema, adotou Paradigma similar ao dos norte-

americanos: “na Alemanha os reguladores não são os principais aplicadores da lei antitruste 

                                                                                                                                                                                     

prices charged by firms or to guarantee universal service; all such things would be handled exclusively by 

the industry-specific regulator. To the extent that overlapping oversight may occur, this is most likely in the 

areas of merger review in a regulated industry, and civil enforcement directed at particular types of 

anticompetitive conduct by a dominant firm (e.g., discrimination, crosssubsidization).” (OECD. Policy 

Roundtables. Relationship between Regulators and Competition Authorities. 1998. p.266. Disponível 

em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019). 
200 “Pourtant, bien que complémentaires, les compétences de ces deux types d’autorité se chevauchent dans 

certains cas. Même si l’on essaie de réserver à l’autorité de régulation sectorielle la résolution de certaines 

questions techniques, (par exemple celles relatives aux conditions de l’interconnexion), celles-ci ont 

nécessairement des conséquences sur le plan de la concurrence et surtout, les principes auxquels doit se 

référer cette autorité de régulation sectorielle sont inspirés par le droit de la concurrence.” (OECD. Policy 

Roundtables. Relationship between Regulators and Competition Authorities. 1998. p.153-154. 

Disponível em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019). 
201 “Il importe donc de trouver des solutions à d’éventuelles différences d’appréciation. Deux types de solutions 

apparaissent. Le premier type de solution est mis en oeuvre a priori: il s’agit préalablement d’éviter les 

conflits en favorisant une collaboration étroite entre autorités de régulation sectorielle et autorité de la 

concurrence. Le second type de solution consiste en l’unification a posteriori de la jurisprudence par le 

moyen du recours contre les décisions de ces deux types d’autorité devant une instance unique, comme par 

exemple en France la Cour d’Appel de Paris.” (OECD. Policy Roundtables. Relationship between Regulators 

and Competition Authorities. 1998. p.154. Disponível em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf>. 

Acesso em: 11 out. 2019). 

http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf
http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf
http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf
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mesmo quando da atuação em seus setores regulados, nem mesmo a agência antitruste é o 

principal regulador econômico, no geral, ambas as tarefas são claramente divididas”.202  

No caso de setores regulados, as demandas incompatíveis advindas de ambas as 

autoridades são em sua maioria prevenidas pela instituição do dever, por parte da autoridade 

reguladora, de consultar a autoridade antitruste previamente à tomada de decisões que possam 

importar na restrição da competição em virtude de acordos entre empresas.203  

2.1.1.2.4 Itália 

A Itália se manifestou no sentido de que “a abordagem geral seguida para organizar a 

interação entre reguladores e autoridade concorrencial tem sido alocar a aplicação da política 

concorrencial, em todos os setores, à autoridade antitruste, já as tarefas regulatórias são 

alocadas às mais diversas autoridades regulatórias setoriais”.204 Sendo a única exceção o setor 

bancário, onde a autoridade reguladora detém a competência para aplicação da lei antitruste 

no que diz respeito a acordos, abusos de posição dominante e fusões envolvendo bancos, 

competindo à autoridade concorrencial apenas emitir uma opinião prévia não vinculante.205 

Sobre a preocupação com decisões contraditórias entre as autoridades, e a consequente 

insegurança jurídica para setores regulados, a delegação italiana informou que as normas  

 

                                                           
202 “In Germany regulators are not the principal enforcers of competition law in their sector nor competition 

agencies are principal economic regulators. In general both tasks are clearly separated.” (OECD. Policy 

Roundtables. Relationship between Regulators and Competition Authorities. 1998. p.157. Disponível 

em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019). 
203 “In several sectors i.e. in the insurance and banking sectors exist regulators. Incompatible demands are 

mostly prevented by the duty of the regulator to give notice to the Federal Cartel Office before taking steps 

that could lead to a restriction of competition by agreements of enterprises.” (OECD. Policy Roundtables. 

Relationship between Regulators and Competition Authorities. 1998. p.157. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019). 
204 “In Italy, the general approach followed in governing the interaction between regulators and competition 

authorities has been to allocate the enforcement of competition policy in all sectors to the Antitrust Authority 

(Autorità garante della concorrenza e del mercato) and regulatory tasks to various sectorial regulatory 

bodies.” (OECD. Policy Roundtables. Relationship between Regulators and Competition Authorities. 

1998. p.165. Disponível em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019). 
205 “The only exception to this division of tasks is represented by the banking sector, where the sectorial 

supervisory authority, the Bank of Italy, was given responsibility for enforcing competition rules with 

respect to agreements, abuses of dominant position and mergers which involve banks. The Antitrust 

Authority simply gives a prior non binding advice to the Bank of Italy on such decisionsAuthority simply 

gives a prior non binding advice to the Bank of Italy on such decisions [...]”.(OECD. Policy Roundtables. 

Relationship between Regulators and Competition Authorities. 1998. p.165. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019). 

http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf
http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf
http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf
http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf
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concorrenciais não se aplicam a empresas que, por lei, são encarregadas de prestar serviços de 

interesse econômico geral ou operar no mercado em situação de monopólio, porém, apenas na 

medida em que a referida imunidade seja indispensável para a persecução das atividades 

específicas designadas a essas empresas.206  

No entanto, a delegação faz a ressalva de que a autoridade concorrencial do país 

interpreta a citada imunidade de maneira restritiva, no sentido de que as normas antitruste são 

excluídas de sua aplicação apenas no que se refere a condutas específicas que se constituam 

como a única maneira permitida pela regulamentação de se atingir os objetivos institucionais 

confiados pela lei a um determinado empreendimento. Desse modo, a autoridade antitruste 

instituiu os seguintes requisitos para o reconhecimento da imunidade antitruste em mercados 

considerados monopólios naturais ou de prestação de serviços públicos: a conduta tem que de 

ser (i) estritamente necessária e (ii) proporcional (iii) em relação ao correto cumprimento dos 

deveres da empresa encarregada da prestação do serviço ou exploração do monopólio.207  

Ainda assim, previsões legais em diversos setores regulados exigem ou autorizam 

condutas que podem resultar em efeitos anticoncorrenciais. As empresas as quais esses 

dispositivos normativos se direcionam, ao praticarem as discriminadas condutas não podem 

ser processadas em virtude de tal comportamento delegado ou expressamente autorizado por 

uma lei ou norma regulamentar.208  

                                                           
206 “The general competition law applies to all undertakings, irrespective of their private or public nature. It 

specifies, however, that competition rules do not apply to undertakings which, by law, are entrusted with the 

operation of services of general economic interest or operate on the market in a monopoly situation, in so 

far as this is indispensable to perform the specific tasks assigned to them (law no. 287/90, section 8, 

paragraph 2).” (OECD. Policy Roundtables. Relationship between Regulators and Competition 

Authorities. 1998. p.166. Disponível em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf>. Acesso 

em: 11 out. 2019). 
207 “The Antitrust Authority has applied a narrow interpretation of this provision, stating that the antitrust rules 

are excluded only as regards specific conduct constituting a unique and approved way to achieve 

institutional goals entrusted by the law to a specific undertaking. Therefore, the conduct has to be strictly 

necessary and proportional in relation to the correct fulfilment of an enterprise’s duties. In this sense, it has 

to represent, among the various possible alternatives, the one which is less restrictive of competition.” 

(OECD. Policy Roundtables. Relationship between Regulators and Competition Authorities. 1998. 

p.166. Disponível em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019). 

208 “However, legal provisions in a number of sectors (such as public utilities, agriculture, professional 

services) require or authorize conducts that may result in anticompetitive effects. Under the domestic law, 

undertakings cannot be prosecuted for behavior mandated or explicitly authorized by a legislative or 

regulatory prescription, unless they enjoy a certain margin of discretion in the choice of the means and 

conditions in the achievement of what it is prescribed.” (OECD. Policy Roundtables. Relationship 

between Regulators and Competition Authorities. 1998. p.166. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019). 

http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf
http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf
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A exceção seria o caso de as referidas empresas gozarem de certa margem de 

discricionariedade na escolha dos meios e condições para o atingimento do que foi prescrito na 

norma. Nesse caso, a autoridade concorrencial poderá usar a sua competência de consultoria 

para notificar o Governo, o Parlamento ou qualquer entidade pública que possa se preocupar 

com o fato, da existência de quaisquer regras ou medidas existentes que gerem restrições à 

concorrência que não sejam justificadas em termos de atingimento do interesse geral.209 

2.1.1.2.5 Reino Unido 

A última manifestação a ser analisada é a do Reino Unido, que afirma que no país, 

apesar de existirem diversos setores regulados, em nenhum deles a autoridade reguladora detém a 

competência exclusiva de aplicação da lei antitruste, assim como a autoridade concorrencial 

também não atua normalmente como regulador econômico.210 

No caso do Reino Unido existe apenas um aspecto da lei concorrencial que é aplicado 

exclusivamente pela autoridade concorrencial no caso de setores regulados, que é o controle de 

atos de concentração. Em relação aos demais aspectos, como a análise de condutas, a competência 

é atribuída a ambas as autoridades. Mesmo nos casos de atos de concentrações, a autoridade 

concorrencial deve sempre antes de tomar a decisão consultar a autoridade reguladora do setor.211 

                                                           
209 “In these situations, the Antitrust Authority may use its consultative powers to notify the Government, 

Parliament or any concerned public bodies, of any existing or draft rules or measures that introduce restrictions 

on competition which are not justified in terms of the general interest (law no. 287/90, section 21 and 22).” 

(OECD. Policy Roundtables. Relationship between Regulators and Competition Authorities. 1998. 

p.166. Disponível em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019). 
210 “In the United Kingdom there are a number of regulated sectors, but in none of these is the regulator the sole 

enforcer of competition law. Nor does the principal competition authority – the Director General of Fair 

Trading (DGFT) – normally act as an economic regulator. At present, the sectors in which the regulators have 

concurrent powers with the DGFT under competition law are telecommunications, electricity supply, water 

services, gas supply and the railways. So far, the regulators have rarely used their concurrent competition 

powers.” (OECD. Policy Roundtables. Relationship between Regulators and Competition Authorities. 

1998. p.241. Disponível em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019). 
211 “There is only one aspect of competition law which is applied exclusively by the DGFT in all regulated 

sectors - merger control. The one exception to this is water, where mergers over a certain size are 

automatically referred to the Monopolies and Mergers Commission (MMC). However, where a merger 

affects a regulated industry the industry regulator is always consulted by the Office of Fair Trading (OFT) 

and, indeed, the OFT may leave the regulator to undertake the bulk of third party consultation. The 

regulator may decide to publish consultation documents (not a practice followed by the OFT concerning 

mergers) before giving the OFT their views. However, the terms of the advice to the Secretary of State are 

determined by the DGFT. There is no concordat, published or otherwise, on merger control but there are 

understandings as to how the regulators’ views will betaken into account by the OFT.” (OECD. Policy 

Roundtables. Relationship between Regulators and Competition Authorities. 1998. p.242. Disponível 

em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019). 

http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf
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Já nos setores em que a competência concorrencial é exercida de maneira concorrente 

pelas autoridades antitruste e regulatória (setores de telecomunicações, fornecimento de 

eletricidade, fornecimento de água, fornecimento de gás e ferroviário) não existe nenhuma 

diretriz formal a ser seguida pelas autoridades de modo a assegurar a congruência de suas 

decisões, porém, existem acordos informais de consulta recíproca entre as autoridades quando 

do tratamento dos casos.212  

2.1.1.2.6 Transição de regimes em processo de privatização 

Por fim, quanto ao Sumário Executivo das Discussões, ao tratar da introdução da 

concorrência em setores que eram previamente dominados por empresas estatais ou verticalmente 

integradas e pesadamente reguladas, o Comitê definiu quatro tarefas que requerem atenção 

especial quando da transição de regimes em processos de privatização: (i) proteção da competição: 

controlar condutas anticoncorrenciais e fusões; (ii) regulação de acesso: garantir o acesso não 

discriminatório aos insumos necessários, especialmente infraestruturas de rede; (iii) regulação 

econômica: adotar medidas baseadas em custo para controlar preços praticados por monopólios; e 

(iv) regulação técnica: estabelecer e monitorar padrões, a fim de garantir a compatibilidade e 

abordar questões de privacidade, segurança e proteção ambiental 213  

No tocante à regulação técnica, a entidade concluiu que ela “requer o monitoramento 

e a aplicação contínuos de conhecimentos específicos do setor, tendo pouca relevância direta 

para as questões concorrenciais. Pode-se supor com segurança que esta tarefa quase sempre 

será conferida a um conjunto de reguladores setoriais.” Já alocação das demais tarefas 

depende do quadro institucional conferido pela legislação de cada país, assim como de seu 

                                                           
212 “At present, the seven regulators which have concurrent powers with the DGFT in their areas of operation 

are the Directors General of Telecommunications, Electricity Supply, Electricity Supply for Northern 

Ireland, Water Services, Gas Supply and Gas for Northern Ireland, and the Rail Regulator. They have 

concurrent powers in respect of monopoly references (under the Fair Trading Act 1973) to the Monopolies 

and Mergers Commission (MMC) and references of anti-competitive practices (under the Competition Act 

1980). [...] While there are currently no formal guidelines to ensure consistency, there are informal 

consultation arrangements between the DGFT and regulators and, in some instances, concordats between 

the DGFT and the regulator as to the handling of cases.” (OECD. Policy Roundtables. Relationship 

between Regulators and Competition Authorities. 1998. p.242. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019). 
213 OECD. Policy Roundtables. Relationship between Regulators and Competition Authorities. 1998. p.8. 

Disponível em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019. 
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histórico regulatório. Portanto, a solução ideal pode variar de país para país e até mesmo de 

indústria para indústria de um mesmo país.214 

No que se refere à regulação econômica, a OCDE se manifestou no sentido de que 

em virtude da experiência acumulada e das características institucionais básicas (“cultura 

institucional”), os reguladores setoriais estariam mais aptos a desempenhá-la, quando em 

comparação com a autoridade concorrencial, o inverso seria quanto à tarefa de proteção 

da competição.215 

Ao que concerne à regulação de acesso a questão seria mais nebulosa. Por um lado, 

as autoridades concorrenciais teriam mais experiência em lidar com casos envolvendo abuso de 

poder dominante, pelo outro, as autoridades reguladoras teriam maior capacidade e experiência de 

processar um grande volume de dados envolvendo custos para estabelecer os termos de 

acesso, assim como para manter o monitoramento contínuo para garantir a conformidade com 

esses termos.  

2.1.1.2.7 Conclusões 

Diante disso, a OCDE enumerou cinco aspectos que tratam da experiência e da 

cultura institucional como importantes para ponderação acerca de qual autoridade deveria 

desempenhar essa tarefa: (i) reguladores setoriais costumam ser responsáveis por atenuar os 

efeitos do poder de mercado, enquanto as autoridades concorrenciais se concentram em reduzir  

tal poder; (ii) reguladores setoriais normalmente impõem e monitoram várias condições 

comportamentais, enquanto as autoridades concorrenciais na maioria das vezes optam por 

                                                           
214 “Technical regulation requires on-going monitoring and application of sector-specific expertise having little 

direct relevance to competition questions. It can be safely assumed that this function will almost always be 

conferred on a set of sector-specific regulators. Once such a regulator is in place in a particular sector, the 

question may arise as to which, if any, of the other three functions should be assigned to it. The answer 

depends on a complex mix of comparative advantage and synergy issues.It is also heavily influenced by a 

country’s general legal framework and regulatory history, hence the ‘optimal’ solution could certainly vary 

from country to country and even across industries within the same country.” (OECD. Policy Roundtables. 

Relationship between Regulators and Competition Authorities. 1998. p.8. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019). 
215 “Compared with sector-specific regulators, competition agencies seem better suited by their accumulated 

expertise, experience and basic institutional characteristics (‘institutional culture’) to protect competition 

from anti-competitive behaviour and mergers. For the same reasons, it seems generally true that compared 

with competition agencies, sector-specific regulators are better suited to undertaking economic regulation. 

Such regulation is on-going rather than periodic in nature, and heavily based on sector-specific knowledge.” 

(OECD. Policy Roundtables. Relationship between Regulators and Competition Authorities. 1998. p.8. 

Disponível em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019). 
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soluções estruturais; (iii) reguladores setoriais geralmente aplicam uma abordagem prescritiva 

ex ante, enquanto que as autoridades concorrenciais, à exceção da análise de atos de concentração, 

aplicam uma abordagem ex post; (iv) reguladores setoriais normalmente intervêm com mais 

frequência e exigem um fluxo contínuo de informações dos regulados, enquanto que as 

autoridades concorrenciais geralmente baseiam sua atuação em reclamações, coletando informações 

apenas quando estritamente necessário a subsidiar a aplicação da lei antitruste; e, (v) aos 

reguladores setoriais normalmente é atribuída uma gama consideravelmente mais ampla de 

objetivos do que as autoridades concorrenciais são solicitadas a perseguir, portanto, os 

reguladores podem se tornar mais hábeis em ponderar objetivos conflitantes.216 

O organismo internacional alerta que a divisão de tarefas não deve ser estática, mas 

sim dinâmica. Nesse sentido, onde se espera que a necessidade de regulamentação econômica 

e de acesso seja temporária, e o principal objetivo seja introduzir a concorrência ao setor, 

pode fazer sentido confiar ambas as tarefas à autoridade concorrencial. Ao contrário, onde se 

espera que as regulações de acesso e econômica sejam permanentemente exigidas, como 

ocorre com a transmissão de monopólios naturais e com a distribuição de infraestruturas de 

rede, pode ser melhor atribuir tais tarefas aos reguladores setoriais.217  

Assim, se ao final a tarefa de proteção à competição for atribuída à autoridade diversa 

daquela que exerce as tarefas de regulação de acesso e regulação econômica, cooperação e 

coordenação são vitais para se evitar inconsistências, que consequentemente refletem no 

desencorajamento de investimentos diante de dois conjuntos de políticas contraditórias.218 

Segundo a OCDE, as submissões dos participantes do Comitê revelaram uma grande 

variedade de maneiras de se fazer isso, desde cooperação informal entre as autoridades 

concorrencial e reguladora, ao direito de fazer submissão de manifestações à autoridade que se 

discorda, e à obrigação de consulta prévia a outra autoridade antes da tomada de decisão. Se os 

instrumentos informais de cooperação não funcionarem, a OCDE recomenda deixar as atribuições 

                                                           
216 OECD. Policy Roundtables. Relationship between Regulators and Competition Authorities. 1998. p.8-9. 

Disponível em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019 
217 “Static comparative advantage and synergy considerations should be supplemented with a dynamic view of 

a sector. Where the need for both economic and access regulation is expected to be temporary and the main 

task is to introduce competition, it might make sense to confide both access and economic regulation to the 

general competition agency. On the other hand, where access and economic regulation are expected to be 

permanently required, as with natural monopoly transmission and distribution networks, it might be best to 

confide these tasks to sector-specific regulators. In either case, responsibility for competition protection should 

rest with the general competition agency.” (OECD. Policy Roundtables. Relationship between Regulators and 

Competition Authorities. 1998. p.9. Disponível em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf>. 

Acesso em: 11 out. 2019). 
218 OECD. Policy Roundtables. Relationship between Regulators and Competition Authorities. 1998. p.10. 

Disponível em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019. 
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de definição de mercado relevante ou poder de mercado para a autoridade concorrencial. Uma 

alternativa seria a de dar algum grau de poder de supervisão à autoridade concorrencial.219 

Por fim, a OCDE também orienta que, para o caso da distribuição de tarefas elencada 

acima, na qual a autoridade reguladora setorial exerce a regulação de acesso e a regulação 

econômica, a autoridade concorrencial deve ser amplamente envolvida em quaisquer revisões 

periódicas que sejam realizadas visando analisar a necessidade ou não de continuação da 

regulação setorial. 220 

2.1.1.3 Banco Mundial e OCDE – diretrizes para a elaboração e implementação de política 

de defesa da concorrência de 1998 

Em 30 de novembro de 1998, o Banco Mundial em associação com a OCDE publicou 

um livro que analisou o design e a implementação das leis e políticas da concorrência, que em 

português recebeu a denominação “Diretrizes para Elaboração e Implementação de Política de 

Defesa da Concorrência”. 

Para o presente trabalho, é importante expor o conteúdo do livro, mencionado acima, 

no que se refere aos “Objetivos da política da concorrência”, mais especificamente no tocante 

às “Tensões na Política e na Lei de Concorrência”, objeto de seu capítulo um.  

As organizações internacionais citadas acima recordam que a política da concorrência 

não é a única a ser implementada por um governo, podendo, assim, surgir tensões quando da 

atribuição de prioridade ao seu desenvolvimento. Há, ainda, o destaque para o fato de que, na 

maioria dos países, a legislação antitruste é interpretada como uma lei de caráter geral, sendo 

aplicada a todos os setores de forma indiscriminada, à exceção daquelas condutas tidas 

como imunizadas.  

No tocante à interface entre a concorrência e outras normas setoriais, mais especificamente 

em relação aos casos de desregulamentação e privatização de empresas estatais, o Banco 

Mundial e a OCDE afirmam que a relação entre as normas é de complementariedade, sendo 

                                                           
219 OECD. Policy Roundtables. Relationship between Regulators and Competition Authorities. 1998. p.10. 

Disponível em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019. 
220 OECD. Policy Roundtables. Relationship between Regulators and Competition Authorities. 1998. p.10. 

Disponível em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920556.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019. 
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importante a não caracterização de inconsistências entre decisões de política governamental, 

pois podem levar ao não atingimento dos fins da política da concorrência.221 

As organizações internacionais ainda pregam que o papel da política da concorrência 

se ampliou nas últimas décadas para também contemplar as atividades do governo que podem 

gerar efeitos deletérios ao mercado. Nesse diapasão, cabe citar os casos da Itália e do Canadá, 

onde as imunidades antitruste seriam reconhecidas nas atividades dos prestadores de serviços 

públicos e exploradores de monopólios apenas “dentro dos limites da missão a elas atribuídas”, 

sendo importante a participação das autoridades concorrenciais na formulação de políticas 

setoriais, de modo que exerçam “uma influência que favoreça as soluções determinadas 

pelo mercado”.222 

2.1.1.4 UNCTAD – Application of competition Law: exemptions and exceptions de 2002 

Também no ano de 2002 a UNCTAD publicou um trabalho endereçado a discutir as 

exceções e isenções/imunidades antitruste para determinados setores ou atividades econômicas.223 

A primeira conclusão apresentada pelo referido trabalho foi a de que, ao analisar as leis 

concorrenciais de diversas jurisdições, foi constatado um alto número de exceções e 

imunidades a setores econômicos, sendo os mais comuns os referentes às regulamentações 

trabalhistas, de agricultura e de transportes.224 

                                                           
221 “Outra fonte de tensão é a prioridade inerente à política de concorrência, em relação à ordem hierárquica 

atribuída a outras políticas governamentais. Na maioria dos países industrializados, a legislação de concorrência é 

uma lei geral, que se aplica a todos os setores e atividades econômicas, a menos que sejam dadas isenções 

especiais. Tendo em vista a ampla interface existente entre a política de concorrência e as outras políticas 

governamentais, há áreas em que os respectivos objetivos são complementares, como no caso de iniciativas 

voltadas para a desregulamentação e a privatização das empresas estatais. No entanto, podem muitas vezes 

surgir conflitos em outros setores, como comércio, investimentos e políticas de desenvolvimento regional. O grau 

de consistência, ou a falta de consistência em diferentes decisões de política governamental, pode favorecer ou 

impedir que sejam alcançados os fins da política da concorrência.” (KHEMANI, R. Shyam; ANDERSON, Robert; 

BAMFORD, Pete. Diretrizes para elaboração e implementação de política de defesa da concorrência: 

Banco Mundial/OCDE. Tradução de Fabíola Moura e Priscila Akemi Beltrame. São Paulo: Singular. 2003. p.31). 
222 Ibid., p.32. 
223 KHEMANI, R. Shyam. Application of competition Law: exemptions and exceptions. UNCTAD/DITC/CLP/ 

Misc.25, New York and Geneva, 2002. Disponível em: <https://unctad.org/en/Docs/ditcclpmisc25_en.pdf>. 

Acesso em: 03 nov. 2019. 
224 “The review of different competition laws suggests that a wide range of exemptions and exceptions have 

been granted by various jurisdictions. The most common sectors where types of economic activities are 

exempted are labour, agriculture and transportation. There are also exclusions from competition law in 

sectors such as financial services, energy, telecommunications (including postal services) and 

media/publishing.” (KHEMANI, R. Shyam. Application of competition Law: exemptions and exceptions. 

UNCTAD/DITC/CLP/Misc.25, New York and Geneva, 2002. p.11. Disponível em: 

<https://unctad.org/en/Docs/ditcclpmisc25_en.pdf>. Acesso em: 03 nov. 2019). 

https://unctad.org/en/Docs/ditcclpmisc25_en.pdf
https://unctad.org/en/Docs/ditcclpmisc25_en.pdf
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Observada a realidade do Canadá, o organismo internacional percebeu a presença de 

um grande número de exceções à aplicação da lei antitruste. Ocorre que tais imunidades 

estariam sujeitas à interpretação no sentido de se perquirir se as condutas em questão são ou 

pretendiam ser permitidas, e se a legislação instituidora da autoridade reguladora concedeu 

competências para ela, tais como de regular tarifas e restringir a entrada no mercado.225  

Do mesmo modo, constatou-se um grande número de imunidades na jurisdição 

norte-americana (agricultura, defesa nacional, energia, seguros, trabalhista, profissionais, 

transportes, ações estatais – State actions, etc.).226  

Já a União Europeia, em virtude do Artigo 81(3) do Tratado de Roma, pode conferir 

imunidade a certos acordos e práticas se deles: (i) resultarem benefícios compensatórios 

relevantes, (ii) parte dos benefícios for usufruído pelos consumidores, (iii) somente impor as 

restrições indispensáveis ao atendimento dos objetivos eleitos; e, (iv) não dar azo à eliminação da 

concorrência em uma parte substancial do mercado de produtos afetado. Outro requisito é que tais 

imunidades devem ser autorizadas previamente, mediante notificação à Comissão Europeia.227  

Ao contrário do que ocorrer nos EUA e no Canadá, onde as imunidades têm como 

base previsões legais, regulamentares ou até surgem em virtude de decisões judiciais, no caso 

da Comissão Europeia as imunidades são concedidas apenas mediante atos administrativos. 

As imunidades reconhecidas pela Comissão Europeia são a prazo e podem ser revistas a 

qualquer tempo, não havendo, contudo, a previsão de imunidades para os casos de atos de 

                                                           
225 “Economic activities permitted or covered by regulations/laws of other federal and provincial bodies (i.e. 

State actions) are also generally exempt from the application of competition law. Competition law does not 

take precedence over other government-enacted legislation. However, the exemption(s) are subject to 

interpretation as to whether the practices in question are or were intended to be specifically permitted. For 

example, if professional bodies such as lawyers and accountants are permitted to have self-regulation over 

their business affairs, the enabling law delegating this authority must make it clear that it permits setting of 

fees, restricting of entry and the like. If this is not the case, the competition law provisions apply, and there 

is no protection accorded to illegal business practices.” (KHEMANI, R. Shyam. Application of competition 

Law: exemptions and exceptions. UNCTAD/DITC/CLP/Misc.25, New York and Geneva, 2002. p.14. 

Disponível em: <https://unctad.org/en/Docs/ditcclpmisc25_en.pdf>. Acesso em: 03 nov. 2019). 
226 “As previously indicated, in the United States there are extensive sets of exemptions. While the Sherman Act 

(1890), the Clayton Act (1914) and other legislation do not list them, specific areas for the exemptions have 

been defined by court and congressional actions. The areas cover agriculture, defence mobilization, energy, 

export trade associations, government enterprises, insurance, labour, learned professions, marine 

insurance, newspaper joint operations, resale price maintenance, small business concerns, sports, State 

actions, and transportation by air, ocean and surface. In addition, various measures, regulations and laws 

permit the formation of trade associations, exchange of statistics, development of product standards and 

cooperation in R&D (the latter under the National Research Cooperative Act, 1984). Exemptions are also 

provided for selected aspects of intellectual property rights dealing with products covered by patents, 

copyrights and trademarks.” (KHEMANI, R. Shyam. Application of competition Law: exemptions and 

exceptions. UNCTAD/DITC/CLP/Misc.25, New York and Geneva, 2002. p.15-16. Disponível em: 

<https://unctad.org/en/Docs/ditcclpmisc25_en.pdf>. Acesso em: 03 nov. 2019). 
227 KHEMANI, R. Shyam. Application of competition Law: exemptions and exceptions. 

UNCTAD/DITC/CLP/Misc.25, New York and Geneva, 2002. p.18-19. Disponível em: 

<https://unctad.org/en/Docs/ditcclpmisc25_en.pdf>. Acesso em: 03 nov. 2019 

https://unctad.org/en/Docs/ditcclpmisc25_en.pdf
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concentração que possam resultar em domínio do mercado, mesmo que presentes razões de 

eficiência econômica.228 

No Reino Unido as imunidades também são limitadas no tempo e podem ter seus 

efeitos extintos antes mesmo do término do prazo concedido. Se certas atividades que podem 

restringir a concorrência forem explicitamente permitidas, a imunidade antitruste incidirá para 

empresas ou até mesmo para setores abarcados por legislação específica. Entretanto, a autoridade 

concorrencial tem a competência de fazer representações ou solicitações com o intuito de 

pedir a revisão de tais normas, de modo a se promover a concorrência. 229 

Ao final, a UNCTAD recomenda que as imunidades antitruste podem ser justificadas 

por vários motivos, tais como a redução de riscos e incertezas, facilitar inovação, coleta e 

disseminação de informação, e contrabalanceamento de poder de negociação desigual. Assim, 

na medida em que os governos precisem endereçar tais necessidades, pode ser útil adotar 

alguns procedimentos e princípios básicos na concessão/reconhecimento de tais imunidades. 

Assim, a entidade sugere que: (i) as imunidades sejam concedidas por tempo limitado, com 

cláusula de caducidade, e provisões para revisão periódica; (ii) a revisão das imunidades deve 

incluir a análise de seu impacto na eficiência econômica e bem-estar do consumidor, assim 

como um quadro identificando os “ganhadores” e “perdedores”, e se, de fatos, existem 

benefícios superiores que servem aos consumidores ou a interesses econômicos mais amplos; 

(iii) as imunidades devem ser concedidas após audiências públicas com a participação das 

partes interessadas e afetadas; (iv) as imunidades devem restringir a concorrência estritamente 

naquilo que for necessário ao atingimento do objetivo eleito, especialmente para os setores de 

infraestrutura alternativas menos restritivas são viáveis; e, (v) as imunidades devem ser mais 

de natureza genérica, relacionadas aos tipos de atividades ou arranjos econômicos, e menos 

focadas a setores ou empresas específicos.  

                                                           
228 “In contrast to the Canadian and United States approach, where exemptions are based either on specific 

laws and legal provisions, and/or on court rulings, the European Commission approach to granting 

exemptions is through administrative actions. The exemptions can be time-bound and can be reviewed and 

amended by the Commission itself. The European Union does not have provisions for granting exceptions to 

M&As that may result in dominance on the grounds of economic efficiencies.” (KHEMANI, R. Shyam. 

Application of competition Law: exemptions and exceptions. UNCTAD/DITC/CLP/Misc.25, New York 

and Geneva, 2002. p.20. Disponível em: <https://unctad.org/en/Docs/ditcclpmisc25_en.pdf>. Acesso em: 03 

nov. 2019). 
229 “Enterprises or sectors covered by specific legislation may not be subject to the provisions of the 

Competition Act if certain activities are explicitly permitted which may tend to restrict competition. 

However, the Director General may make representations or call for the review and amendment of such 

laws in the interest of promoting competition.” (KHEMANI, R. Shyam. Application of competition Law: 

exemptions and exceptions. UNCTAD/DITC/CLP/Misc.25, New York and Geneva, 2002. p.20. Disponível 

em: <https://unctad.org/en/Docs/ditcclpmisc25_en.pdf>. Acesso em: 03 nov. 2019). 

https://unctad.org/en/Docs/ditcclpmisc25_en.pdf
https://unctad.org/en/Docs/ditcclpmisc25_en.pdf
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2.1.1.5 UNCTAD – Best practices for defining respective competences and settling of cases, 

which involve joint action by competition authorities and regulatory bodies de 2004 

Em 19 de agosto de 2004, a UNCTAD publicou outro trabalho acerca do tema, 

tratando especificamente das “melhores práticas para definição das competências nos casos 

que envolvem a atuação conjunta de autoridades concorrenciais e entidades regulatórias”.230 

A preocupação central do trabalho foi observar o surgimento de nova entidades reguladoras 

após os processos de privatização, que visavam assegurar o sucesso das reformas empreendidas, 

com o tratamento de falhas de mercado que remanescessem suscetíveis. Tais entidades, por 

vezes interagem de forma conjunta com as autoridades concorrenciais, e apesar de deterem 

competências complementares, existe a possibilidade de problemas de inconsistência entre a 

atuação de ambas as autoridades.  

Ao observar a experiência de vários países, a UNCTAD diferenciou as autoridades 

regulatórias e concorrenciais com base em características institucionais. O regulador setorial 

seria um substituto à ausência de concorrência plena em determinado setor, possuindo uma 

ampla gama de objetivos socioeconômicos; já a autoridade concorrencial teria o dever de proteger 

e aprimorar o processo de concorrência, tendo a sua atuação ênfase em metas de eficiência e 

promoção do bem-estar do consumidor. Quanto à abordagem, caberia à autoridade reguladora 

setorial: (i) atenuar os efeitos do poder de mercado exercido por monopólios naturais ou 

detentores de infraestrutura de rede; (ii) impor e monitorar condições comportamentais; (iii) 

adotar uma abordagem ex-ante; e (iv) intervir frequentemente requerendo um contínuo fluxo de 

informações. Já à autoridade concorrencial caberia: (i) prevenir e punir condutas anticoncorrenciais; 

(ii) impor remédios estruturais e comportamentais; (iii) adotar uma abordagem ex-post (a exceção 

do controle dos atos de concentração); e, (iv) coletar informações durante as investigações que 

conduzir mediante o recebimento de reclamações e denúncias.231  

A diferenciação explicitada acima, realizada pela UNCTAD, está em consonância com 

aquela realizada pela OCDE seis anos antes, quando da elaboração do “Policy Roundtable” 

sobre a relação entre reguladores e autoridades concorrenciais, publicado no ano de 1998. Isso  

                                                           
230 UNCTAD. Best practices for defining respective competences and settling of cases, which involve joint 

action by competition authorities and regulatory bodies. TD/RBP/CONF.6/13/Rev.1, 19 August 2004. 

Disponível em: <https://digitallibrary.un.org/record/528721>. Acesso em: 03 nov. 2019.  
231 UNCTAD. Best practices for defining respective competences and settling of cases, which involve joint 

action by competition authorities and regulatory bodies. TD/RBP/CONF.6/13/Rev.1, p.4, 19 August 2004. 

Disponível em: <https://digitallibrary.un.org/record/528721>. Acesso em: 03 nov. 2019.  

https://digitallibrary.un.org/record/528721
https://digitallibrary.un.org/record/528721
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reforça o acerto das conclusões externalizadas, assim como a manutenção da divisão de 

tarefas implementadas pelos países observados. Mais ainda, também aqui se observa que os 

objetivos de ambas as autoridades são semelhantes, apesar de utilizarem instrumentos muito 

diversos para a sua persecução.  

A UNCTAD frisa que fricções entre a atuação das autoridades reguladoras e 

concorrenciais ocorrem, basicamente, em virtude dos seguintes motivos: (i) diferente priorização 

de objetivos e métodos utilizados; (ii) diferente interpretação acerca de quais condutas estariam 

inseridas na regulação técnica e econômica e quais estariam na proteção da concorrência; e, 

(iii) ambiguidade na linguagem adotada pela lei no tocante a definição de qual das autoridades 

teria prevalência nas questões relativas à concorrência. 

Segundo a entidade, cinco seriam os modelos de coexistência possíveis, de modo a se 

garantir a coordenação e coerência política entre reguladores setoriais e autoridades antitruste: 

(i) combinar as regulações técnica e econômica no regulador setorial e confiar a aplicação do 

direito antitruste exclusivamente à autoridade concorrencial – são adeptos Brasil, Estados 

Unidos da América, Indonésia, República da Coréia, República Unida da Tanzânia e Zimbábue; 

(ii) combinar as regulações técnica e econômica no regulador setorial e confiar a ele também 

parcela ou totalmente a aplicação do direito antitruste – são adeptos Canadá, França, Estados 

Unidos da América, Quênia, Malawi, Maurícia, Zâmbia e Zimbábue; (iii) confiar ao regulador 

setorial todas as três funções, sendo que a aplicação da lei antitruste deve ser exercida em 

coordenação com a autoridade concorrencial – são adeptos Canadá, França, Indonésia, 

Portugal, República da Coréia, África do Sul, Namíbia e Reino Unido; (iv) confiar a regulação 

técnica ao regulador setorial, e a regulação econômica e a aplicação do direito antitruste à 

autoridade antitruste – são adeptos Austrália e República da Coréia; e, (v) confiar o mercado 

somente as normas de direito concorrencial, que devem ser aplicadas somente pela autoridade 

antitruste – são adeptos Austrália e Nova Zelândia.232  

Aqui, abre-se um parêntese apenas para se observar que este é o quarto modelo233 

possível apresentado neste trabalho. Entretanto, ao se compararem os modelos propostos pela 

OCDE (1998), Gesner Oliveira (2001) e UNCTAD (2004) – aqui não se considera as 

                                                           
232 UNCTAD. Best practices for defining respective competences and settling of cases, which involve joint 

action by competition authorities and regulatory bodies. TD/RBP/CONF.6/13/Rev.1, p.5-8, 19 August 

2004. Disponível em: <https://digitallibrary.un.org/record/528721>. Acesso em: 03 nov. 2019. 
233 O primeiro foi proposto pela OCDE em 1998, o segundo por Gesner Oliveira em 2001, e o terceiro por 

Floriano Azevedo em 2002, com a ressalva de que o modelo proposto pelo último é adstrito à realidade do 

ordenamento jurídico brasileiro.  

https://digitallibrary.un.org/record/528721
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possibilidades expostas por Floriano Azevedo (2002), tendo em vista que restrito ao desenho 

institucional brasileiro – percebe-se grande similitude entre as alternativas enumeradas.  

Outra observação importante se dá no tocante à coincidência, em certa medida, da 

divisão de tarefas entre autoridades concorrenciais e reguladoras realizada pelos EUA e pelo 

Brasil. Talvez seja justamente em virtude da referida similitude dos modelos que o CADE, 

autoridade concorrencial brasileira, por vezes cita teorias norte-americanas para lidar com 

conflitos entre a regulação e a concorrência, quais sejam: State Action Doctrine e Federal 

Implied Immunities (esta última transplantada para o Brasil sob a peculiar denominação de 

Pervasive Action Doctrine).234 

Ao analisar os dados, a UNCTAD concluiu que “na maioria dos países, não é incomum 

que as condutas resultantes da aplicação de outras leis ou regulamentações sejam excluídas da 

aplicação do direito antitruste. Esse seria o caso até mesmo naquelas situações onde a legislação 

nacional antitruste não inclui uma imunidade específica para esse efeito, ou não pretende 

aplicar imunidades a determinados setores da economia.” Apesar disso, a maior parte dos 

países são capazes de fazer cumprir a sua legislação antitruste dentro desses limites, o que pode 

implicar na consequente confusão entre as jurisdições das autoridades reguladoras e concorrenciais, 

ou num vácuo de atuação entre elas.235  

Tal consequência levou alguns países, como a África do Sul, a separarem definitivamente 

as competências de ambas as autoridades, criando entidades reguladoras setoriais com competência 

exclusiva para aplicação do direito antitruste em seus setores regulados. A grande maioria dos 

países, entretanto, aposta em uma maior cooperação entre as autoridades de modo a implementarem 

de maneira coerente as suas respectivas políticas, tendo como base dessa cooperação instrumentos 

como a troca de informações e a o dever de consulta prévia antes da tomada de decisões.236  

                                                           
234 Ambas as doutrinas serão analisadas em tópicos posteriores deste capítulo.  
235 “In most countries, it is not unusual that conduct resulting from the application of other laws or regulations 

is excluded from the application of competition law.4 This is often understood to be the case even in 

instances in which the national competition legislation does not include a specific exclusion to this effect or 

purports to apply without exclusion throughout the economy.” (UNCTAD. Best practices for defining 

respective competences and settling of cases, which involve joint action by competition authorities and 

regulatory bodies. TD/RBP/CONF.6/13/Rev.1, p.8, 19 August 2004. Disponível em: 

<https://digitallibrary.un.org/record/528721>. Acesso em: 03 nov. 2019). 
236 UNCTAD. Best practices for defining respective competences and settling of cases, which involve joint 

action by competition authorities and regulatory bodies. TD/RBP/CONF.6/13/Rev.1, p.9, 19 August 2004. 

Disponível em: <https://digitallibrary.un.org/record/528721>. Acesso em: 03 nov. 2019. 

https://digitallibrary.un.org/record/528721
https://digitallibrary.un.org/record/528721
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2.1.1.6 UNCTAD – Model Law on Competition de 2007 

De modo a promover uma política da concorrência adequada, a UNCTAD, no ano de 

2007, publicou um “Modelo de Lei da Concorrência”237, a servir como exemplo para adequações 

por parte de todos os países membros.  

A lei modelo, em seu capítulo sete, item um, tratou especificamente sobre o tema do 

“relacionamento entre autoridades concorrenciais e entidades reguladoras, incluindo-se as 

setoriais”. A previsão tem como função servir de inspiração para governos que se deparam 

com os desafios de atuações incongruências entre as referidas autoridades.  

Basicamente, a norma prevê que em todas as ocasiões que um regulamento econômico 

for emitido por autoridade reguladora estatal (seja de nível nacional ou local), especialmente 

quando disser respeito a setores de infraestrutura, tal regulamento deverá ser submetido a um 

processo de revisão transparente pelas autoridades concorrenciais antes de sua adoção. Tal 

procedimento deve ser adotado, em particular, para os casos em que: (i) o regulamento emitido 

limita a independência e liberdade de ação dos agentes econômicos; e/ou (ii) cria condutas 

discriminatórias; ou, (iii) ao contrário, que criem condições favoráveis para a atividade de 

uma empresa específica, seja ela pública ou privada; e/ou (iv) se resultar ou puder resultar 

numa restrição de concorrência; e/ou (v) puder resultar na infração aos interesses das empresas 

concorrentes e cidadãos.238 

A lei modelo, em nossa opinião, vai além do que a UNCTAD já havia observado na 

experiência jurisdicional da maioria dos países que analisou: a implementação de coordenação 

para solução de problemas de incongruência entre as atuações das autoridades reguladoras 

setoriais e concorrenciais. O que a UNCTAD fez, na verdade, foi prever formalmente um 

procedimento não de coordenação, mas sim de revisão entre as citadas autoridades, criando 

um status onde a autoridade antitruste estaria acima das autoridades reguladoras setoriais. Ao 

                                                           
237 UNCTAD. Model Law on Competition. 2007. Disponível em: <https://unctad.org/en/Docs/ 

tdrbpconf5d7rev3_en.pdf>. Acesso em: 12 dez. 2019. 
238 “I. Advocacy role of competition authorities with regard to regulation and regulatory reform. An economic 

and administrative regulation issued by executive authorities, local self-government bodies or bodies 

enjoying a governmental delegation, especially when such a regulation relates to sectors operated by 

infrastructure industries, should be subjected to a transparent review process by competition authorities 

prior to its adoption. Such should in particular be the case if this regulation limits the independence and 

liberty of action of economic agents and/or if it creates discriminatory or, on the contrary, favorable 

conditions for the activity of particular firms – public or private – and/or if it results or may result in a 

restriction of competition and/or infringement of the interests of firms or citizens.” (UNCTAD. Model Law 

on Competition. 2007. p.6. Disponível em: <https://unctad.org/en/Docs/tdrbpconf5d7rev3_en.pdf>. Acesso 

em: 12 dez. 2019). 

https://unctad.org/en/Docs/tdrbpconf5d7rev3_en.pdf
https://unctad.org/en/Docs/tdrbpconf5d7rev3_en.pdf
https://unctad.org/en/Docs/tdrbpconf5d7rev3_en.pdf
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menos diante da realidade jurídica brasileira tal medida não se mostra possível, visto que a 

Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) não abriga tal distinção.  

2.1.1.7 A visão da doutrina brasileira 

Nos tópicos anteriores abordou-se como alguns organismos internacionais – quais 

sejam OCDE, Banco Mundial e UNCTAD – se manifestaram acerca das finalidades da 

Concorrência e Regulação, assim como sobre os esquemas de distribuição de competências 

entre autoridades regulatórias setoriais e autoridades concorrenciais, e os reflexos de tais 

desenhos institucionais no relacionamento entre tais entes. 

O mesmo debate também ocorreu em sede da doutrina nacional, tendo se manifestado 

especificamente sobre esse tema os seguintes autores: Gesner Oliveira, Floriano Azevedo 

Marques Neto e Clèmerson Clève em conjunto com Melina Reck. A contribuição de cada um 

desses autores será exposta, em ordem cronológica, nos subtópicos abaixo. 

2.1.1.7.1 Gesner Oliveira – 2001 

Após as manifestações elencadas acima, da UNCTAD no ano de 1996, da OCDE e 

do Banco Mundial no ano de 1998, o debate acerca da repartição de competências entre as 

autoridades concorrenciais e as reguladoras foi introduzida na doutrina pátria, no ano de 2001, 

por Gesner Oliveira.239  

A relação entre as competências da autoridade antitruste e aquelas detidas pelas 

autoridades reguladoras setoriais pode ser representada, na visão de Gesner Oliveira, por 

cinco modelos institucionais distintos, tomando-se como base a distribuição entre as referidas 

autoridades de três funções ou tarefas: (i) regulação técnica, (ii) regulação econômica e 

(iii) lei da concorrência.240 A regulação técnica seria o “estabelecimento de normas, padrões e 

metas a serem adotados pelos agentes privados de um setor regulado”; a regulação econômica 

                                                           
239 OLIVEIRA, Gesner. Concorrência: panorama no Brasil e no mundo. São Paulo: Saraiva, 2001. p.64-74. 
240 Vale ressaltar que as três “funções” elencadas por Gesner Oliveira são praticamente coincidentes com as 

quatro “tarefas” prescritas pela OCDE quando do Policy Roundtables. Relationship between Regulators and 

Competition Authorities – 1998, faltando apenas a previsão quanto à “regulação de acesso”. 
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representaria o “estabelecimento de condições de preços, tarifas e quantidades a serem observadas 

pelos agentes privados no fornecimento de bens ou serviços regulados”; e, por fim, a lei da 

defesa da concorrência seria “a principal peça legal do ordenamento jurídico do país que 

disciplina a livre concorrência”. O modelo a ser adotado varia de acordo como essas três 

funções são alocadas entre as duas autoridades regulatória ou concorrencial.241  

No primeiro modelo, denominado como “isenção antitruste”, a competência para 

aplicação das normas de direito concorrencial é alocada às agências reguladoras, fazendo com 

que a legislação setorial, específica, prevaleça sempre sobre a legislação antitruste, de caráter 

geral. Nesse caso a agência reguladora exerce todas as três funções elencadas acima, não 

havendo que se falar em margem de atuação por parte da autoridade antitruste.  

O segundo modelo, chamado de “competências concorrentes”, ambas as entidades têm 

competência para a aplicação das normas concorrenciais e estabelecer regulações econômicas. 

Por outro lado, a regulação técnica permaneceria apenas a cargo da agência reguladora.  

No terceiro modelo, chamado de “competências complementares”, não há sobreposição 

das funções, sendo delineado de maneira expressa a qual das duas autoridades cabe o exercício de 

cada uma delas: às agências reguladoras compete a regulação técnica e econômica, e à autoridade 

antitruste compete a defesa da concorrência por intermédio da aplicação da lei antitruste.  

No tocante ao quarto modelo, “regulação antitruste”, averígua-se justamente o oposto 

do percebido no primeiro modelo, ou seja, à autoridade antitruste cabe o exercício de todas as 

três funções, recaindo o foco da atuação na lei da concorrência e apenas residualmente o espaço 

seria preenchido pela regulação. 

Por fim, o quinto modelo, chamado de “desregulamentação”, existe apenas a lei 

concorrencial, que é aplicada pela autoridade antitruste, não havendo no espectro normativo 

qualquer regulação econômica ou técnica. 

Os modelos explicitados são válidos na medida em que demonstram existir diferentes 

formas de lidar com a repartição das funções de regulação econômica, técnicas e antitruste 

entre autoridades estatais, entretanto, devemos salientar que não nos parecem ser tais formas 

exaurientes da realidade institucional posta para os mais diversos setores regulados, e a 

evolução das normas que os regem ao longo do tempo.  

A título de exemplo, o segundo modelo – competências concorrentes, abarcaria a 

situação na qual tanto a regulação antitruste e a econômica ficariam a cargo da autoridade setorial 

e autoridade antitruste, restando a regulação técnica apenas para a autoridade reguladora 

                                                           
241 OLIVEIRA, Gesner. Concorrência: panorama no Brasil e no mundo. São Paulo: Saraiva, 2001. p.64. 
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setorial. Entretanto, não se explica os casos em que apenas a regulação antitruste é atribuída 

de maneira concorrente a ambas as autoridades, permanecendo tanto a regulação econômica 

quanto a técnica sob a competência exclusiva da autoridade reguladora setorial.  

Em suma, a crítica que se faz é que a realidade do ordenamento jurídico de cada país, e 

mais ainda, de cada setor regulado, pode gerar desenhos institucionais que reflitam em modelos 

diversos dos postos, não devendo o intérprete ficar preso a um modelo doutrinário estático. 

2.1.1.7.2 Floriano Azevedo Marques Neto – 2002 

No ano de 2002, Floriano Azevedo Marques Neto também se aventurou sobre o tema.  

Em primeiro lugar, defendeu a posição de que a regulação estatal sobre a economia 

poderia ter vários destinatários: (i) uma atividade econômica (em sentido amplo) relevante ao 

interesse público ao ponto de justificar sua prestação em regime de direito público; (ii) umas 

atividades econômica (em sentido estrito) também importante para a coletividade, mas não ao 

ponto da sua prestação se dar em derrogação às normas do mercado, mas suficiente a justificar a 

sujeição da atividade a padrões regulatórios; (iii) atividades que envolvam a utilização de bens 

escassos; ou (iv) para setores da economia caracterizados como monopólios naturais.242  

Em segundo lugar, o autor dividiu a atividade regulatória em macro e micro regulação, 

sendo a primeira voltada à tutela de interesses gerais tidos como centrais para a ordem econômica 

(e.g. defesa do consumidor, defesa da concorrência e defesa do meio ambiente), e a segunda 

voltada para regulação setorial (e.g. regulação da água, do gás, das telecomunicações, 

dos transportes).243  

Diante de ambas as manifestações da atividade regulatória estatal, as regulações gerais e 

setoriais, Floriano Azevedo assume duas concepções sobre a relação entre tais manifestações: 

a unidimensional e a bidimensional. 

A concepção unidimensional seria aquela onde “o plano de regulação estatal seria 

ocupado preferencialmente pelos aparatos de regulação setorial, cabendo à regulação geral 

ocupar os demais espaços da ordem econômica, aqueles não sujeitos à regulação setorial 

                                                           
242 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Regulação setorial e autoridade antitruste: a importância da 

independência do regulador setorial. In: CAMPILONGO, Celso Fernandes; ROCHA, Jean Paulo Cabral 

Veiga; MATTOS, Paulo Todescan Lessa. Concorrência e regulação no sistema financeiro. São Paulo: 

Max Limonade. 2002. p.98. 
243 Ibid., p.98-99. 
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específica”.244 Com a incidência da regulação setorial, toda a seara de subsunção normativa à 

atividade econômica seria preenchida, de forma que não restaria espaço para a regulação 

geral. Por consequência, a autoridade reguladora setorial seria imune à autoridade reguladora 

geral (e.g. autoridade concorrencial).245  

Outra concepção sobre a questão seria a bidimensional, que “enxerga a regulação setorial e 

a regulação geral (consumidor e concorrência) como dois planos distintos que se entrecruzam”.246 

Dessa forma, nos setores da economia que demandam uma regulamentação específica, incidiria 

conjuntamente tanto as normas específicas quanto as normas gerais.247 Segundo Floriano 

Azevedo, esta concepção seria a que melhor explica a incidência da regulação geral sobre os 

setores econômicos onde há a incidência de distintos segmentos de regulações setoriais. 

Não haveria que se falar aqui de isenção à regulação geral ou sobreposição regulatória, 

mas sim de “interpenetração harmônica entre planos distintos de regulações incidentes sobre 

um mesmo ramo de atividade econômica”.248  

                                                           
244 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Regulação setorial e autoridade antitruste: a importância da 

independência do regulador setorial. In: CAMPILONGO, Celso Fernandes; ROCHA, Jean Paulo Cabral 

Veiga; MATTOS, Paulo Todescan Lessa. Concorrência e regulação no sistema financeiro. São Paulo: 

Max Limonade. 2002. p.99. 
245 “Ou seja, uma vez incidente a regulação setorial, não haveria espaço para a regulação geral, vez que os 

objetivos desta última seriam assumidos no âmbito da regulação específica para o setor. A competição e a defesa 

do consumidor seriam sujeitas a um arcabouço regulatório específico e a uma autoridade reguladora setorial, 

imunes portanto à autoridade reguladora geral. Nesta linha de concepção, a regulação setorial elidiria a regulação 

geral de proteção do consumidor e da competição, haja vista que tais pautas protetivas já estariam compreendidas 

no arcabouço normativo e regulatório aplicável ao setor. Explico. Ao se construir uma estrutura de regulação 

setorial, pressupor-se-ia, os interesses do consumidor e a calibração da competição (possível ou alvitrável) no 

setor já estariam ou definidas ou delegadas ao regulador setorial. Tais pautas seriam descodificadas (sopesadas e 

traduzidas) para as realidades e peculiaridades do setor sujeito à regulação setorial. Tal segmento da econômica 

seria, portanto, imune à aplicação dos pressupostos gerais da macro regulação de defesa do consumidor e da 

concorrência. Haveria um só plano de regulação, aplicável sobre toda a ordem econômica, e que poderia ou não 

ser ocupado por estruturas regulatórias setoriais. Existindo estas, restaria derrogadas a aplicação das pautas, 

instrumentos e organismos de regulação geral quer por serem eles desnecessários (tendo em vista que os 

instrumentos de regulação geral não seriam mais efetivos, adequados e desenvolvidos) ou inconvenientes (pois 

não considerariam as peculiaridades e objetivos da regulação estatal para o setor). Nesta acepção unidimensional 

restaria à regulação macro, geral, uma função residual.” (MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Loc. cit.). 
246 Ibid., p.100. 
247 “Nesta concepção, regulação setorial e geral não se confundem, muito menos se excluem. Interpenetram-se e 

calibram-se, submetendo uma mesma atividade a duas incidências regulatórias, coordenadas e calibradas.” 

(MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Loc. cit.). 
248 Complementando: “Deste modo, a regulação setorial não substitui a regulação geral, na vertente da concorrência e 

do consumidor. Pode sim – e ao meu ver deve – incorporar como pautas de regulação setorial a defesa do 

consumidor e a promoção ou tutela da competição mas nunca derrogando as competências previstas em lei 

para a tutela da livre concorrência e da promoção da defesa dos direitos do consumidor. Daí por que tenho 

comigo uma certa aversão às teses que elevam a regulação setorial a uma condição de prevalência sobre a 

regulação geral ou que atribuem àquela um efeito derrogador ou de imunizador à aplicação desta. [...] 

Doutro lado, é certo que numa atividade considerada serviço público, a necessidade de se preservar o serviço 

universal deverá ser levada em conta tanto para se pelejar pela livre concorrência (por exemplo, analisando 

monopólios transitórios de redes), como para se apreciar direitos de consumidores (como no caso das tarifas 

que financiam a universalização).” (Ibid., p.101-102). 
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Sobre a articulação entre as atividades de aplicação da lei concorrencial e de regulação 

setorial, Floriano Azevedo defende que seriam quatro os modelos de articulação entre as 

autoridades, no sistema brasileiro: (i) articulação complementar: onde “as duas esferas de 

regulação se articulam com linhas nítidas de separação entre uma e outra competência regulatória”; 

(ii) articulação supletiva: “caberá o exercício da competência antitruste quando o órgão de 

regulação setorial não estiver atuando no sentido da defesa da concorrência”, ou seja, apenas 

quando “as competências antitruste ou de defesa do consumidor não estiverem sendo eficazmente 

exercidas pelo regulador setorial”, este modo se aproxima da State Action Doctrine do direito 

norte-americano; (iii) articulação concorrente: neste modelo existe sobreposição de competências 

regulatórias, “tanto o regulador setorial, quanto os órgãos de regulação geral exercem 

concomitantemente e descoordenadamente suas competências no campo antitruste e do 

consumidor”; e, (iv) articulação por coordenação: “quando há reserva de competências 

regulatórias para um dos reguladores, mas com a obrigação deste de consultar, ouvir e 

envolver a outra esfera regulatória no processo de exercício de suas competências”.249  

Conforme se percebe, o primeiro e o terceiro modelos elencados por Floriano Azevedo, 

de articulação complementar e concorrente, correspondem, respectivamente, ao terceiro e segundo 

modelos prescritos por Gesner Oliveira, de competências complementares e concorrentes.  

Como Floriano Azevedo defende que não há que se falar em setores completamente 

imunes à aplicação da lei concorrencial (no Brasil), ele não prevê a existência de uma articulação 

de isenção antitruste, como o faz Gesner Oliveira (que tratou de modelos gerais, não pensados 

a partir de nenhum ordenamento jurídico de um país específico). Entretanto, é bom observar 

que Floriano Azevedo não defende a inexistência de imunidades antitrustes, mas sim de 

setores inteiros imunes ao escrutínio concorrencial em virtude de serem meramente regulados 

por uma agência setorial. 

Assim, ao nosso ver, ao prever para o ordenamento jurídico brasileiro modelos de 

articulação entre autoridades reguladoras setoriais e autoridade concorrencial que sejam 

complementar, supletiva, concorrente ou por coordenação, não se obstaculizou em nenhuma 

medida o reconhecimento da incidência de imunidades antitruste para cada um desses arranjos 

que poderão ser reconhecidos a depender do desenho institucional dado a cada setor econômico.  

                                                           
249 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Regulação setorial e autoridade antitruste: a importância da 

independência do regulador setorial. In: CAMPILONGO, Celso Fernandes; ROCHA, Jean Paulo Cabral 

Veiga; MATTOS, Paulo Todescan Lessa. Concorrência e regulação no sistema financeiro. São Paulo: 

Max Limonade. 2002. p.105-106. 
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Isso porque o modelo de isenção antitruste não seria aquele em que as regras do 

direito concorrencial não incidiriam a um determinado mercado, mas sim aquele onde tais 

normativos seriam sopesados pela autoridade reguladora setorial, que na maior medida possível 

deve sempre promover um mercado competitivo.  

Ou seja, entendemos que o afastamento das regras concorrenciais se daria apenas em 

relação à condutas específicas dentro do ramo de atividades abarcado em um determinado setor, 

e, ainda assim, somente quando a autoridade reguladora prestigie fim outro que igualmente 

seja de interesse público (e.g. universalização e continuidade da prestação de serviço público), 

e desde que a persecução deste fim, e a maneira efetivada pelo regulador, estejam embasados 

em sua lei instituidora e no seu leque de competências.  

Do mesmo modo, Floriano Azevedo não contempla a hipótese de a autoridade 

concorrencial exercer tanto a regulação geral quanto a setorial, o que configuraria o modelo 

de regulação antitruste previsto por Gesner Oliveira.  

O referido autor também não previu um modelo para a hipótese de um mercado 

desregulado, justamente porque nesse caso não haveria que se falar em articulação de competências, 

mas apenas da incidência da regulamentação geral (concorrencial e de defesa do consumidor).  

Por fim, é interessante a previsão do modelo por coordenação. Tal modelo seria o 

adotado na Alemanha – para todos os setores regulados, e na Itália – para o setor bancário, 

segundo as já citadas manifestações de suas delegações durante o “Policy Roundtable” 

promovido pelo Comitê de Concorrência da OCDE, em 1998, acerca da relação entre 

reguladores e autoridades concorrenciais. 

2.1.1.7.3 Clèmerson Clève e Melina Reck – 2009 

No ano de 2009, Clèmerson Clève e Melina Reck, publicaram trabalho abordando o 

tema da “relação entre regulação estatal setorial e antitruste”.250 Os referidos autores, assim 

como o fez Floriano Azevedo, lançam um olhar para a realidade jurídica brasileira. Assim, 

defendem que o afastamento integral da aplicação do direito antitruste aos setores regulados 

deve ser descartado, em razão do disposto nos artigos 170 e 173, parágrafo quarto, da CRFB. 

                                                           
250 CLÈVE, Clèmerson Merlin; RECK, Melina Breckenfeld. A constituição econômica e a interface entre regulação 

setorial e antitruste no direito brasileiro. Revista do IBRAC, São Paulo, v.16, n.1, p.101-120, 2009. 



 99 

Quanto às formas de articulação entre a atuação da autoridade concorrencial e do 

regulador setorial, os autores sustentam que se apresentam as seguintes possibilidades: (i) 

articulação complementar: o desenho institucional conferido pela legislação estabelece limites 

claros para as competências da autoridade concorrencial e dos reguladores setoriais, podendo 

tal separação ser de ordem procedimental, ou seja, conferindo a cada uma das entidades uma 

etapa para o exercício exclusivo de suas competências; (ii) articulação supletiva: às autoridades 

reguladoras setoriais são conferidas todas as competências (econômica, técnica, de acesso e 

de aplicação da lei antitruste) quanto ao seu setor econômico regulado, cabendo à autoridade 

antitruste apenas atuar, na aplicação da lei concorrencial, quando o regulador setorial for 

omisso; (iii) articulação concorrente: ocorre sobreposição de competências entre o regulador 

setorial e a autoridade antitruste, sem que haja mecanismos de coordenação e cooperação 

entre ambos; e, (iv) articulação por coordenação: as competências são reservadas à autoridade 

regulatória setorial, mas com obrigação de consultar a autoridade concorrencial antes da 

adoção da medida.251 

Conforme se percebe, a divisão de competências proposta acima é idêntica àquela 

desenhada por Floriano Azevedo – apesar de não fazer qualquer referência ao citado autor, 

e, portanto, incide aqui a mesma análise quanto a similitude do que seria fundamental em 

todos os desenhos institucionais propostos.  

Sobre o ponto, em trabalho publicado no ano de 2013, Patrícia Regina Pinheiro 

Sampaio assevera que “embora as classificações sejam um pouco distintas, sobrepõem-se 

naquilo que vem sendo considerado fundamental para o estudo da relação entre autoridades de 

defesa da concorrência e regulatórias”, e de acordo com o que determinar o desenho institucional 

dado pela legislação e do mercado a se regular, os arranjos podem ser consolidados em quatro 

categorias: (i) a governança do mercado apenas por normas de defesa da concorrência, sendo o  

                                                           
251 “Pois bem, a interface entre a regulação setorial e o antitruste pode ser promovida das seguintes formas: 

(i) articulação complementar, mediante limites expressos que separam as duas competências, sendo que a 

separação pode ser procedimental, isto é, definindo-se uma etapa de atuação do ente regulador setorial e outra do 

órgão antitruste ou pode ser operacional, diante da qual o regulador atua no controle preventivo (art. 54 da 

Lei n.o 8.884/94), enquanto o antitruste realiza o controle repressivo (arts. 20 e 21 da Lei n.o 8.884/94); 

(ii) articulação supletiva, em que será exercida a competência antitruste quando o ente de regulação setorial 

não estiver atuando no sentido da defesa da concorrência; (iii) articulação concorrente, quando se sobrepõem as 

duas competências, isto é, o regulador setorial e o ente antitruste realizam concomitante e descoordenadamente 

suas competências; (iv) articulação por coordenação, quando se reserva a possibilidade de atuação a um dos 

reguladores, no entanto com a obrigação deste de consultar, ouvir e envolver o outro durante o exercício de 

suas competências. Hipótese adotada no caso da Monopolies and Merger Commission – MMC – da Grã-

Bretanha, órgão dotado de função consultiva em matéria concorrencial, que se manifesta quando os órgãos 

reguladores setoriais exercem suas competências no tocante à matéria concorrencial.” (CLÈVE, Clèmerson 

Merlin; RECK, Melina Breckenfeld. A constituição econômica e a interface entre regulação setorial e 

antitruste no direito brasileiro. Revista do IBRAC, São Paulo, v.16, n.1, p.117-118, 2009). 
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único ator presente a autoridade antitruste; (ii) as autoridades reguladoras setoriais e autoridade 

concorrencial detêm competências concorrentes para aplicarem, de forma simultânea, as leis da 

defesa da concorrência nos setores regulados; (iii) competências complementares, de modo que a 

divisão de atribuições entre as autoridades reguladoras setoriais e as autoridades concorrenciais se 

dá de maneira expressa e precisa, restando aos reguladores o exercício da regulação técnica e 

econômica, e à autoridade concorrencial a aplicação com exclusividade da lei antitruste; e, 

(iv) apenas a autoridade reguladora setorial tem competência para disciplinar o mercado 

regulado, seja em razão (iv. 1) do ordenamento jurídico determinar a não aplicação da lei 

concorrencial àquele setor específico, ou em razão (iv. 2) da alocação à autoridade reguladora 

da competência do enforcement antitruste.252 

Desse modo, resta claro que amplas são as possibilidades de arranjos institucionais 

para lidar com a interface entre regulação e concorrência, de modo que a distribuição de 

tarefas entre as autoridades concorrenciais e regulatórias setoriais pode variar de país para 

país, ou até mesmo de setor para setor econômico dentro de um mesmo país, a depender do 

desenho institucional dado pela legislação de cada ordenamento jurídico.  

No caso do Brasil, conforme já observado pela UNCTAD (2004), a legislação adotou, 

como regra253, um sistema de complementariedade nos setores econômicos. O reconhecimento de 

um sistema que atribui à autoridade concorrencial a aplicação da lei antitruste, e aos reguladores 

setoriais o exercício da regulação técnica, econômica e de entrada, não impede a identificação 

de imunidades antitrustes em atividades específicas, conforme se analisará no tópico a seguir.  

2.1.2 A repartição de competências entre autoridades concorrencial e regulatórias setoriais 

portuárias no ordenamento jurídico brasileiro 

Tendo em vista as contribuições de organismos internacionais e da doutrina pátria 

acerca das divisões de tarefas entre as autoridades antitruste e regulatórias setoriais, mostra-se 

necessário a análise, para os fins do presente trabalho, de como o ordenamento jurídico brasileiro 

                                                           
252 SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Regulação e concorrência: a atuação do CADE em setores de 

infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2013. p.98. 
253 Conforme se verá adiante, em determinados setores, como o portuário, a legislação brasileira, em passado 

recente, já adotou o modelo “(ii)” elencado pela UNCTAD em 2004, qual seja: combinar as regulações 

técnica e econômica no regulador setorial e confiar a ele também parcela ou totalmente a aplicação do 

direito antitruste. No setor portuário parcela da competência para aplicar a lei antitruste já foi atribuída às 
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atribuiu as funções regulatórias técnica, econômica e antitruste no tocante ao setor portuário, 

de modo a averiguarmos qual modelo seria o mais adequado (isenção antitruste, competências 

concorrentes, competências complementares, regulação antitruste ou desregulamentação).  

Como a distribuição das tarefas pode cambiar ao longo do tempo, em virtude de 

mudanças na Constituição e nas Leis, dividiremos a análise por cada mudança normativa que 

possa ter impactado na divisão de competências, durante os períodos das condutas praticadas 

e que foram escrutinadas em sede dos processos administrativos perante o CADE que serão 

objeto de análise pelo presente trabalho: (i) do período entre a publicação da Lei de Modernização 

dos Portos e da Lei de criação da ANTAQ; (ii) do período entre a publicação da Lei de 

criação da ANTAQ e da Nova Lei dos Porto; (iii) do período entre a publicação da Nova Lei 

dos Portos até agosto de 2018 (data do julgamento final de mérito no Caso Rodrimar, visto 

que a conduta investigada foi praticada até a data em que se proferiu a decisão).  

2.1.2.1 Do período entre a publicação da Lei de Modernização dos Portos e da Lei de 

criação da ANTAQ 

Durante o intervalo de tempo analisado nesse subitem, qual seja de 26/02/1993 – 

data em que fora publicada no Diário Oficial da União a Lei n.o 8.630/1993 – até 06/06/2001 

– data em que fora publicada no Diário Oficial da União a Lei n.o 10.2333/2001 – não existiu 

agência reguladora atuando no setor portuário, sendo a atividade de movimentação e 

armazenagem de contêineres regulada exclusivamente pelas Autoridades Portuárias.  

Conforme demonstrado nos itens “1.1.1” e “1.1.2” do presente trabalho, naquele 

tempo Administração do Porto e o Conselho de Administração Portuária – CAP (que exercem 

conjuntamente a Autoridade Portuária) exerciam as funções normativa, fiscalizadora, jurisdicional, 

sancionatória e de consentimento no âmbito do Porto Organizado, portanto, não há dúvidas de 

que a Autoridade Portuária se caracterizava como autoridade reguladora setorial. 

Dentre as competências atribuídas ao CAP, se encontrava a de “zelar pelo cumprimento 

das normas de defesa da concorrência” e “estimular a competitividade”.254 

                                                                                                                                                                                     

Autoridades Portuárias (entidades reguladoras locais – regulavam apenas a área do Porto Organizado sobre 

sua ingerência –, porém de natureza federal, eis que se tratavam de sociedades de economia mista federais). 
254 Lei n.o 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, art. 30, caput, parágrafo primeiro, incisos VI e VIII.  
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Complementarmente, a lei ao tratar das infrações e penalidades determinou que “os 

regulamentos do porto não poderão definir infração ou cominar penalidade que não esteja 

autorizada ou prevista em lei”255, assim como estabeleceu competência da Administração do 

Porto para “determinar a pena ou as penas aplicáveis ao infrator ou a quem deva responder pela 

infração, nos termos da lei” e “fixar a quantidade da pena, respeitados os limites legais”256.  

Quanto ao texto da Lei, vale a atenção para o fato de que não se falou em “definir 

infração” ou “cominar penalidade” prevista “nesta” ou “naquela” lei, mas apenas “em lei”, 

seja ela qual for, desde que em vigência no ordenamento jurídico brasileiro aquele tempo. 

Do mesmo modo, a Lei também não falou em “determinar a pena ou as penas aplicáveis” 

conforme os termos “desta” ou “daquela” lei, mas apenas “nos termos da lei”. 

Desse modo, parece apropriada a interpretação de que, durante o período aqui 

analisado, a Autoridade Portuária quando em face de prática que violasse à lei antitruste no 

âmbito das atividades desempenhadas no porto organizado, poderia instaurar processo para 

apuração dos fatos e aplicação de sanção, ou lavrar auto de infração, aplicando até mesmo 

penalidades previstas na lei concorrencial. 

Em sendo assim, percebe-se que à Autoridade Portuária foi atribuída, para além das 

funções de regulação técnica e econômica, também a função de regulação antitruste, mesmo 

que de maneira concorrente ao CADE.  

Não se trata, entretanto, no entender deste trabalho, do reconhecimento do modelo de 

isenção antitruste, visto que (i) a Lei Antitruste vigente ao tempo previa a sua incidência “às 

práticas cometidas no todo ou em parte no território nacional ou que nele produzam ou 

possam produzir efeitos”257 e “às pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado [...] 

mesmo que exerçam atividade sob regime de monopólio legal”; e (ii) a Lei de Modernização 

dos Portos não excluiu ao CADE a aplicação da lei antitruste no setor portuário. 

Na forma que aqui entendemos – visto que não idêntico ao proposto por Gesner 

Oliveira –, o modelo concorrente traz um regime de preferência na aplicação da lei antitruste 

para a autoridade com maior grau de especialidade no setor, qual seja a autoridade reguladora 

setorial. No entanto, caso a autoridade reguladora setorial se omita, quando do exercício de 

suas função, da consideração de razões concorrenciais, caberia então à autoridade antitruste o 

exercício pleno de aplicação da lei concorrencial. Basicamente, seria o que Floriano Azevedo 

chama de “articulação supletiva”.  

                                                           
255 Lei n.o 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, art. 37, parágrafo primeiro.  
256 Lei n.o 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, art. 39, incisos I e II.  
257 Lei n.o 8.884, de 11 de junho de 1994, arts. 2.o, caput, e 15.  
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Não se deve confundir a referida atribuição de competências com o reconhecimento 

ou não de imunidades antitruste para condutas específicas praticadas em setores regulados. 

Para que uma conduta reste imunizada seria necessária a atuação do ente regulador setorial de 

forma a retirar do processo competitivo ordinário os elementos típicos do livre mercado, que 

permitem as escolhas discricionárias por parte dos agentes de mercado quanto a: preço, 

quantidade, qualidade, informação, entrada e saída.  

O que o modelo institucional de competências concorrentes acarreta é apenas que no 

caso de determinada conduta ter sido considerada sob razões antitrustes por parte do regulador 

setorial, e em não se enxergando o cometimento de ilícito antitruste, o escrutínio concorrencial 

teria restado consumado, não cabendo à autoridade antitruste agir como revisor de tais razões.  

Desse modo, ao menos até 06/06/2001, data em que fora publicada a Lei que criou a 

ANTAQ, não há que se falar no reconhecimento de um modelo de complementariedade para 

descrever a distribuição funções regulatórias (econômica, técnica e antitruste) entre a autoridade 

antitruste e as autoridades reguladoras setoriais, no tocante ao setor portuário.258  

2.1.2.2 Do período entre a publicação da Lei de criação da ANTAQ e da Nova Lei dos Portos 

Com a publicação da Lei n.o 10.233/2001 nenhum dispositivo normativo previsto na 

Lei n.o 8.630/1993 foi revogado, ou seja, todas as competências tanto da Administração do 

Porto quanto do Conselho de Administração Portuária restaram plenamente preservadas.259  

                                                           
258 Cabe esclarecer ao leitor que o referido posicionamento não encontra amparo na doutrina pátria ou na 

jurisprudência do CADE, sendo certo que o entendimento sólido do Conselho é no sentido de que no Brasil 

todos os setores regulados possuem desenhos institucionais que levam ao reconhecimento de um modelo de 

complementariedade da divisão de tarefas entre o CADE e as agências reguladoras. Na doutrina, ainda 

encontramos posição minoritária entendendo que no setor portuário, ao menos até a publicação da Nova Lei 

dos Portos, no ano de 2013, deveria ser reconhecido um modelo de isenção antitruste, nesse sentido Eros 

Roberto Grau, Paula Forgioni e Mário Dittrich Bilieri – conforme Nota de Rodapé n.o 6 do presente trabalho. 

A posição aqui adotada, portanto, é para além de minoritária, isolada.  
259 Nesse sentido, alguns trechos do parecer de lavra de Patrícia Regina Pinheiro Sampaio juntado aos autos do PA. 

CADE n.o 08012.001518/2006-37, em petição de 21/05/2015: “Verifica-se, em suma, que, no âmbito da Lei 

n.o 8.630/1993, a administração do porto organizado atua como poder concedente e, na qualidade de autoridade 

portuária, exerce funções inerentes à regulação e às quatro etapas do ciclo de polícia administrativa – 

normatização, consentimento (para funcionamento de agentes privados no âmbito do porto), fiscalização e 

sanção. A fixação de tarifas corresponde ao exercício do poder normativo regulador da Administração Pública; 

por conseguinte, como se verá adiante, as tarifas portuárias têm natureza pública, sendo regidas pelo direito 

administrativo, e não de preço privado. [...] Com o advento da ANTAQ, essa agência assumiu várias funções 

regulatórias do setor portuário, mas as atribuições regulatórias das Companhias Docas, em seu microcosmos – 

e.i., em cada porto sobre o qual tinham jurisdição – foram mantidas. Assim, a ANTAQ, ao se tornar agência 

reguladora setorial, ingressou em um setor da economia no qual já havia normas setoriais vigentes e autoridades”. 
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Mais ainda, é preciso reconhecer que cabia à ANTAQ, pelo menos até 07/12/2012260, 

atividade diversa da exercida pelas Autoridades Portuárias, qual seja a de supervisionar e 

fiscalizar a atividade do ente regulador setorial local, e não a de se substituir a ela.261  

Portanto, também em relação ao período analisado neste subitem a autoridade 

reguladora local deteve a função de aplicação da lei antitruste, não se alterando o modelo 

concorrente (ou por articulação supletiva, a depender de qual nomenclatura se adote) de 

atribuição de competências entre autoridade reguladora setorial e autoridade antitruste, nos 

mesmos termos do subitem anterior. 

Apenas cabe a observação de que a mesma função regulatória não parece ter sido 

atribuída à ANTAQ, autoridade reguladora setorial nacional. 

A Lei n.o 10.233/2001 estabeleceu como diretriz geral do gerenciamento da infraestrutura 

e da operação do transporte aquaviário a repressão de fatos e ações que configurem ou possam 

configurar “competição imperfeita ou infrações da ordem econômica”.262 

Do mesmo modo previu como objetivo da ANTAQ “regular ou supervisionar” as 

atividades de prestação de serviços e de exploração de infraestrutura de transportes, exercidas 

por terceiros, “com vistas a harmonizar, preservado o interesse público, os objetivos” dos 

usuários, das empresas concessionárias, permissionárias, autorizatárias e arrendatárias, de 

entidades delegadas, “arbitrando conflitos de interesses e impedindo situações que configurem 

competição imperfeita ou infração da ordem econômica”.263  

As competências listadas acima poderiam levar à conclusão de que a ANTAQ também 

teria sido atribuída competência para aplicação do Direito Antitruste, entretanto, tal expectativa 

parece não se coadunar com a previsão de que a Agência, “ao tomar conhecimento de fato 

que configure ou possa configurar infração da ordem econômica, deverá comunica-lo” ao 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), à Superintendência Geral do CADE ou 

à Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (atual Secretaria de 

Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência – SEPRAC), conforme o caso.264  

Da interpretação conjugada dos dispositivos, a conclusão que parece mais razoável é 

aquela de que a autoridade reguladora nacional deve reprimir e impedir o cometimento de 

                                                           
260 Data de publicação no DOU da Medida Provisória n.o 595/2012 (posteriormente convertida na Lei 

n.o 12.815/2013 – Nova Lei dos Portos), que revogou a Lei n.o 8.630/1993. 
261 Lei n.o 10.233, de 5 de junho de 2001, art. 51-A, caput.  
262 Lei n.o 10.233, de 5 de junho de 2001, art. 12, inciso VII.  
263 Lei n.o 10.233, de 5 de junho de 2001, art. 20, inciso II, alínea b. 
264 Lei n.o 10.233, de 5 de junho de 2001, art. 31. 
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ilícitos antitruste mediante a mera proibição de comportamentos, e a aplicação de multas 

embasadas em sua legislação própria, mas não no Direito Antitruste. 

2.1.2.3 Do período entre a publicação da Nova Lei dos Portos até agosto de 2018 

Conforme narrado nos subitens anteriores, até a data da publicação da Nova Lei dos 

Portos, em 05/06/2013, ao menos uma das autoridades reguladoras do setor portuário (as 

autoridades locais) detinham competência para aplicação do Direito Antitruste no âmbito das 

atividades desenvolvidas dentro dos Portos Organizados, o que torna forçoso reconhecer um 

modelo concorrente de atribuição da função antitruste entre o CADE e as Autoridades Portuárias. 

No entanto, conforme já explicitado nos itens “1.1.1” e “1.1.2” deste trabalho, com o 

advento da Lei n.o 12.815/2013, grande parte das competências antes atribuídas à Administração 

do Porto e ao CAP restaram suprimidas. Diante da Nova Lei dos Portos à Autoridade 

Portuária compete apenas: (i) reportar infrações, (ii) representar perante à ANTAQ, (iii) arrecadar 

as tarifas cobradas no âmbito do Porto Organizado, (iv) fiscalizar as atividades de operação 

portuária, e, (v) apenas no caso de transferência por parte da ANTAQ, elaborar o edital e 

realizar os procedimentos licitatórios de concessão e arrendamento no Porto Organizado.  

Por fim, ao menos em função do texto da nova Lei (sem prejuízo, portanto, da 

delegação de funções pela ANTAQ por força de ato normativo regulamentar), a Autoridade 

Portuária passou a exercer apenas as funções de consentimento, fiscalização, perdendo as 

funções normativa e de sanção.  

Desse modo, podemos concluir que a partir da vigência da Nova Lei dos Portos 

coube às autoridades reguladoras setoriais (ANTAQ e Autoridades Portuárias) apenas o 

exercício das funções regulatórias técnica e econômica, já ao CADE ficou atribuído o 

exercício exclusivo da função regulatória antitruste. Assim, deve-se reconhecer um modelo de 

complementariedade a partir junho de 2013. 
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2.2 A Teoria da Imunidade Antitruste 

Conforme visto, a repartição de tarefas/funções entre as autoridades concorrenciais e 

as regulatórias setoriais, por vezes, não se mostra como uma tarefa cabal, fazendo com que a 

atividade de ambas as autoridades recaia sobre um mesmo objeto. Nessas situações, uma das 

formas de se evitar incongruências entre decisões de entidades diversas, para além dos 

mecanismos de coordenação e cooperação institucional, seria o reconhecimento da incidência 

da imunidade antitruste.  

Nos tópicos seguintes serão abordados os temas (i) do surgimento das doutrinas da 

imunidade antitruste na jurisdição norte-americana, mais especificamente da Federal Immunity 

Doctrine e State Action Immunity Doctrine; (ii) do trabalho publicado pela OCDE sobre a 

Regulated Defence; e, (iii) a proposta de Eduardo Ferreira Jordão para a identificação de 

imunidades antitruste no Brasil. 

2.2.1 A imunidade antitruste nos EUA: as duas principais doutrinas sobre a aplicação do 

direito concorrencial em mercados regulados 

Na relação entre regulação e concorrência nos EUA incide o seguinte corolário: 

quanto mais regulado for um setor, menor a incidência das leis concorrenciais, e, ao contrário, 

na medida em que um determinado mercado sofre um processo de desregulamentação, mais 

forte se torna a incidência das normas de antitruste.265 

Nesse contexto, o papel do direito concorrencial seria justamente trabalhar nas brechas 

deixadas pelo legislador e/ou regulador após a normatização de determinado mercado, tendo 

                                                           
265 “One consequence of regulation is a reduced role for the antitrust laws. When the government makes rules 

about price or output, market forces no longer govern. To that extent antitrust is shoved aside. A corollary is 

that as an industry undergoes deregulation, or removal from the regulatory process, antitrust re-enters as 

the residual regulator. Since our fundamental criterion for determining antitrust immunity in regulated 

industries is the extent of unsupervised private discretionary conduct, the natural result of deregulation is an 

increased role for the antitrust laws. In general, the more extreme the deregulation-that is, the more that the 

market is opened to ordinary competitive forces-the greater the role for antitrust. Newly deregulated 

markets have thus been one of the few places in the last two decades where antitrust has been a growth 

industry.” (HOVENKAMP, Hebert. Antitrust and the Regulation Enterprise. Columbia Business Law 

Review, n.2, p.341, 2004). 
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em vista que a regulação seria a estrutura escolhida de acordo com o interesse público, que 

consubstancia diversos fins e valores que não apenas a concorrência.266 

Nos EUA, assim como no Brasil, existem três fontes de regulamentação: federal, 

estadual e local.267 Ocorre que, em muitas ocasiões os entes de todos os níveis regulam sobre 

o mesmo mercado.  

Dentro desse cenário, a grande parte das regulações estaduais ou locais que fixam os 

preços, por exemplo, da energia elétrica, de aluguéis residenciais em determinadas zonas da 

cidade, ou das tarifas de taxi, deveriam ser consideradas infrações concorrenciais quando 

escrutinadas em face das leis concorrenciais federais. Entretanto, conforme restará demonstrado 

pela análise das decisões judiciais proferidas pela Suprema Corte dos EUA, a legislação 

                                                           
266 “However, a critical premise for understanding the relationship between antitrust and regulation is that it is 

not antitrust’s purpose to throw itself into this centuries-old policy battle. On the question of which markets 

should be regulated, and by what means, economists have the initial say and legislatures have the final say. 

It is not the role of federal judges or antitrust juries to decide whether price or entry regulation in the 

provision of electricity or taxi service is appropriate. Antitrust law takes a market’s regulatory structure as 

given, warts and all, and tries to prevent injuries to competition that the regulatory process leaves untended. 

Competing with a regulatory regime or substituting its judgment for that of government officials is not 

antitrust’s purpose. This is why we say that antitrust’s role is “residual.” It picks up only where regulation 

leaves off.” (HOVENKAMP, Hebert. Antitrust and the Regulation Enterprise. Columbia Business Law 

Review, n.2, p.342, 2004). Sobre a diversidade de interesses públicos que são ponderados pelos entes 

reguladores (entre eles a concorrência) na persecução de seus objetivos: “Com efeito, pode-se constatar na 

legislação das agências reguladoras que devem buscar a realização de interesses tão múltiplos e díspares 

como a universalização dos serviços sob a sua regulação, a proteção dos consumidores, o desenvolvimento 

tecnológico nacional, a atração de investimentos estrangeiros, a ampliação da concorrência, a garantia do 

equilíbrio econômico-financeiro (em se tratando de agência reguladora de serviço público), etc. [...] Órgãos 

e entidades há que possuem apenas um interesse primários (ex: os órgãos de defesa dos consumidores), 

enquanto a outros é incumbida a persecução de diversos interesses primários, às vezes contraditórios, que 

devem ser conformados entre si [...] Diante disto, as agências reguladoras devem buscar, dentro do mandado 

de otimização que lhes é inerente, a maior compatibilização possível entre eles, compatibilização esta que, 

no ponto ideal, alcançaria o consenso. [...] O interesse primário da defesa da concorrência não é, como visto 

no Item 8.6, o único, nem o necessariamente prevalente nas avaliações das agências reguladoras. No caso da 

regulação de serviços públicos a questão é ainda mais intrincada, uma vez que a instalação generalizada da 

concorrência no setor pode prejudicar a arrecadação das tarifas necessárias à universalização dos serviços a 

cargo da concessionária que tem o domínio da totalidade ou da maior parte do mercado, já que a 

exclusividade ou pelo menos o domínio do mercado pode ser um importante fator de receita necessária à 

almejada universalização.” (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do 

direito administrativo econômico. 3.ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p.306-309). 
267 Sobre a aplicação da State Action Immunity para particulares regulados por Municípios: “In 1982, the 

United States Supreme Court in Community Communications Co. v. City Boulder, held that the regulatory 

activities of local governments and agencies were not exempt from antitrust liability. The decision increased 

considerable doubt about a local government`s ability to act in areas of traditional municipal regulation, 

and increased the spectrum of treble damage liability. The United States Supreme Court recently 

readdressed the liability standard for municipal regulations in City of Columbia v. Omni Outdoor 

Advertising Inc. The Court in Omni extended the antitrust exemptions defined for state governments – 

known as the state action immunity doctrine – to municipal and local governments, and resolved certain 

conflicts about the doctrine`s purpose and relationship to municipalities.” (KORN, David A. Municipal 

Antitrust Liability: A Question of Immunity. Journal of Urban and Contemporary Law, v.42, p.416-417, 

January 1992). Uma visão mais cética, entendendo que a jurisprudência das cortes federais ainda é incerta 

sobre o assunto: MARTIN, William J. State Action Antitrust Immunity for Municipally Supervised Parties. 

The University of Chicago Law Review, v.72, n.3, p.1079-1102, 2005.  
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concorrencial não incide quando uma norma emanada por um ente estatal claramente afasta a 

sua incidência, por regular exaustivamente determinado tema. 

Isso porque, se uma lei local ou estadual é válida, a autoridade concorrencial federal 

deve atuar apenas de forma residual, assim também ocorre em relação às regulações setoriais 

federais. O regime norte-americano é embasado num comportamento, em regra, deferente por 

parte da autoridade concorrencial quando da análise de alguma legislação e/ou regulação 

setorial, seja ela federal, estadual e local.  

Vale ressaltar que tem havido também uma tendência no direito concorrencial norte-

americano de utilizar diferentes formulações doutrinárias para justificar a intervenção em 

setores regulados, com fundamento no nível de autonomia conferido à regulação específica 

sobre determinado setor.  

No caso dos conflitos aparentes entre as leis ou regulamentos federais e as leis 

antitruste (também federais), o Judiciário daquele país vem tentando aplicar o método de 

harmonização dos interesses públicos em jogo.268  

Sob a ótica da cláusula da Supremacia da Constituição Federal (“Supremacy Clause”), 

em virtude das normas estaduais e locais emanarem de um nível de governo de menor 

abrangência as normas federais de antitruste deveriam prevalecer sobre elas, assim como o fariam 

as normas setoriais federais. 

                                                           
268 HOVENKAMP, Herbert. Antitruste Violation in Securities Market. Journal of Corporation Law, v.28, 

n.4, p.607-634, 2004. Exemplo de decisão judicial nesse sentido em: Friedman v. Salomon/Smith Barney, 

Inc., 313 F.3d 796 (2d Cir. 2002), onde os autores da ação coletiva (investidores de varejo) alegavam que 

os réus participaram de um esquema de fixação de preço relativo à venda de títulos, em violação às leis 

federais de antitruste. Basicamente, os vendedores (subscritores e corretoras) gerenciam ofertas públicas por 

meio das quais distribuíam ações. De acordo com os autores os réus não permitiam que os autores revendessem 

suas ações de oferta pública durante um “período restrito” prescrito, entre 30 e 90 dias após a distribuição 

inicial da oferta. Os réus alegavam a incidência de imunidade antitruste (“implied immunity doctrine”) em 

virtude da existência de regulamentação setorial [actions of the Securities and Exchange Commission 

(“SEC”), principally under Section 9(a)(6) of the Securities Exchange Act of 1934 (“Exchange Act”), 15 

U.S.C. § 78i(a)(6)]. Já os autores defendiam que a conduta dos réus não se beneficiaria da imunidade, tendo 

em vista que a falha (a ausência de regulação) da agência reguladora do setor (SEC) em regular a conduta de 

manipulação de preços de ações no mercado de reposição não seria uma consequência da sua análise e 

aplicação do direito antitruste no setor, ou seja, a não regulação da matéria não seria um ato deliberado da 

agência ao considerar o direito concorrencial, e a agência nunca teria dado a entender ou declarado que a 

conduta dos réus era permissível. Já os réus alegaram que a agência reguladora (SEC) exerceu sua 

autoridade como regulador em permitir – por meio de uma ausência deliberada de regulação – a conduta 

praticada por eles. A corte de apelação do Segundo Circuito decidiu pela incidência da “implied immunity”, 

no sentido de que: (1) a SEC tem jurisdição exclusiva sobre a estabilização de preços de acordo com a 

“Section 9(a)(6)”, que permite práticas de estabilização não especificamente proibidas pela agência; (2) O 

Congresso estava ciente das práticas de estabilização de preços quando aprovou o “Exchange Act” e criou a 

SEC em 1934; (3) a SEC estudou e regulamentou ativamente as práticas de estabilização nos últimos 60 

anos e fez consistentemente uma “avaliação estudada de que os benefícios da estabilização de preços para os 

mercados de capital superam os aspectos anticompetitivos da manipulação estabilizadora”; e, (4) existe um 

claro conflito entre a leitura dos autores acerca das leis antitruste e o regulamento da SEC, de acordo com a 

“Section 9(a)(6)”. (FRIEDMAN v. SALOMON SMITH BARNEY INC LLC LLC. Disponível em: 

<https://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1463896.html>. Acesso em: 13 dez. 2019). 

https://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1463896.html
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Entretanto, não foi essa a interpretação dada pela Suprema Corte norte-americana. 

A Corte entendeu que um princípio básico que emana do federalismo é que os estados federados 

têm autonomia para regular suas próprias economias internas, assim como, também compete a 

eles decidir o quanto delegarão de suas competências para os entes locais (distritos, condados, 

municípios, etc).269,270  

Sob esse fundamento, os tribunais federais, quando tratam de aparentes conflitos entre 

normas antitruste federais e regulações estaduais ou locais, realizam uma análise criteriosa, 

exigindo alguns requisitos para que as normas concorrenciais federais possam afastar a regulação 

setorial estadual ou local. 

Assim, foram criadas várias formulações verbais para lidar com os diferentes tipos de 

conflitos normativos. A relação entre a lei concorrencial federal e os vários regimes regulatórios é 

coberta por três conjuntos de regras de antitruste: (i) a doutrina da imunidade regulatória 

federal (Federal Regulatory Immunity Doctrine); (ii) a doutrina da imunidade regulatória 

estadual (State Action Immunity Doctrine); e, (iii) a doutrina de imunidade de petição (Noerr-

Pennington Doctrine), sendo relevantes para o objeto do presente trabalho apenas as duas 

primeiras formulações. 

2.2.1.1 Leis antitruste federais e normas setoriais federais: imunidades expressas e implícitas 

No tocante à imunidade antitruste federal, trata-se de gênero que comporta duas 

espécies: implícita (implied) e expressa (express). 

Quando a imunidade antitruste é expressa, o papel do Judiciário se restringe, basicamente, 

a certificar que os requisitos previstos na regulação foram satisfeitos. Como exemplo, pode-se 

citar a greve trabalhista271, que caso não houvesse autorização expressa na legislação federal, 

seria considerada um acordo ilegal de fixação de preços entre os funcionários. 

Já a imunidade antitruste federal implícita, ou Federal Implied Immunity, incide 

quando uma norma (lei ou regulamento) federal não afasta de maneira expressa a incidência 

                                                           
269 UNITED STATES SUPREME COURT. Parker v. Brown, 317 U.S. 341 (1943). Disponível em: 

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/317/341/#tab-opinion-1937540>. Acesso em: 13 dez. 2019. 
270 Para uma análise crítica à Parker Immunity ou State Action Immunity: SANDEFUR, Timothy. Reining in 

Antitrust Immunity. 37 Regulation 16 (2014). 
271 UNITED STATES CODE, Title 15. § 17 (Antitrust laws not applicable to labor organizations). 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/317/341/#tab-opinion-1937540
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das leis concorrenciais federais à matéria por ela disciplinada, porém, a imunidade parece ser 

necessária de modo a se evitar conflitos entre a norma setorial e a lei concorrencial.  

Como regra, o Judiciário tenta assegurar que a aplicação das leis concorrenciais não 

interfira com a habilidade das autoridades reguladoras setoriais de realizarem sua missão 

institucional. Justamente em virtude disso, o Judiciário tem demostrado tendência em reconhecer 

a incidência de uma imunidade se o próprio regulador, em suas tomadas de decisão, demonstra 

preocupações concorrenciais.  

No geral, onde o regime regulatório controla variáveis tais como: preço, entrada no 

mercado, comportamento coordenado entre concorrentes, fusões, ou prática exclusionária de 

mercado, a imunidade antitruste provavelmente será essencial para que não se frustrem os 

objetivos regulatórios.272 

A Federal Implied Immunity, vale dizer, passou por dois momentos de interpretação 

na jurisprudência norte-americana, antes e depois do ano de 2004.273 

2.2.1.1.1 Imunidades implícitas: período anterior ao ano de 2004 

A normas regulamentares setoriais, em relação ao conflito com as leis de defesa da 

concorrência, podem fazer basicamente três coisas: (i) expressamente tornarem uma determinada 

conduta como exceção à incidência de normas concorrenciais, em um determinado setor da 

economia, por meio de uma cláusula de preempção ou de imunidade (preemption ou immunity 

clause); (ii) expressamente conservarem a aplicabilidade do direito concorrencial por meio de 

uma cláusula de salvaguarda (savings clause); ou, (iii) podem se silenciar acerca da questão.  

No caso do silêncio por parte da regulação, a regra que emergiu dos primeiros julgados 

foi de que Judiciário não deveria privilegiar o reconhecimento da imunidade implícita. Desse 

modo, apenas se exigiria que as leis concorrenciais cedessem em relação às regulações setoriais 

                                                           
272 “In general, courts try to ensure that application of the antitrust laws does not interfere with the agency’s 

ability to do its proper job. In addition, they are more likely to find an immunity if the agency itself 

considered competitive concerns in making its decision. This is not always the case. For example, a 

government regulation may be concerned entirely with safety or the financial solvency of regulated firms, 

and agency supervision may largely ignore competitive concerns. By contrast, where the regulatory regime 

controls such things as pricing, entry by new firms, joint market behavior, mergers, or possible exclusionary 

practices, antitrust immunity may be essential if regulatory goals are not to be frustrated.” (HOVENKAMP, 

Hebert. Antitrust and the Regulation Enterprise. Columbia Business Law Review, n.2, p.345, 2004). 
273 SHELANSKI, Howard A. The Case for Rebalancing Antitrust and Regulation. Michigan Law Review, 

v.109, n.5, p.687-710, 2011. 
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onde, e na menor extensão possível, fosse necessário para que as previsões regulamentares 

atingissem seus objetivos.  

Em suma, a Suprema Corte definiu que para o reconhecimento da incidência da 

imunidade implícita era necessário a verificação do standard da “plain repugnancy”, que seria 

a averiguação de uma repugnância evidente entre a aplicabilidade da lei concorrencial e da 

regulação setorial. A contradição restaria caracterizada quando a aplicação da lei antitruste anulasse, 

ou ao menos enfraquecesse por demais, o escopo de atuação da autoridade reguladora setorial 

em seu papel de supervisora do setor regulado.274  

O conceito de repugnância ou contradição evidente ganhou maturidade e se tornou 

mais objetivo ao longo de três principais julgados da Suprema Corte dos EUA. 

No primeiro julgado, Silver v. New York Exchange275, a Suprema Corte entendeu que 

os Tribunais deveriam tentar a conciliação entre a previsão da lei antitruste e a regulação 

                                                           
274 A decisão no caso “Alan Friedman, et al., v. Salomon Smith Barney, Inc. et al.”, julgado pela “United 

State Court of Appeals for the Second Circuit” explica a origem jurisprudencial da Implied Immunity e o 

standard da plain repugnancy, conforme transcrito abaixo: 

 “8. The doctrine of implied immunity rests on three Supreme Court cases: Silver v. New York Stock 

Exch., 373 U.S. 341, 83 S.Ct. 1246, 10 L.Ed.2d 389 (1963), Gordon v. New York Stock Exch., Inc., 422 

U.S. 659, 95 S.Ct. 2598, 45 L.Ed.2d 463 (1975), and United States v. National Ass’n of Sec. Dealers, 

Inc., 422 U.S. 694, 95 S.Ct. 2427, 45 L.Ed.2d 486 (1975) (“NASD”). Generally, courts should not abrogate 

antitrust laws through implied immunity, also known as implied repeal or revocation, “casually” because 

“repeal by implication is not favored.” Finnegan v. Campeau Corp., 915 F.2d 824, 828 (2d Cir.1990) 

(quotation marks and citation omitted). Implied immunity will exist “[o]nly where there is a plain repugnancy 

between the antitrust and regulatory provisions.” Id. (quotation marks and citation omitted). “[R]epeal of 

antitrust jurisdiction cannot be implied simply when the antitrust laws and a regulatory scheme overlap.” Strobl 

v. New York Mercantile Exch., 768 F.2d 22, 27 (2d Cir.1985). Importantly, the “plain repugnancy,” or 

conflict, between antitrust and securities laws extends to potential as well as actual conflicts. Id.  

 9. As the district court below recognized, implied immunity analysis requires a fairly fact-specific inquiry 

into the nature and extent of regulatory action that allegedly conflicts with antitrust law. See Friedman 

I, 2000 WL 1804719, at *4-5 (listing relevant factors to implied immunity analysis). In their arguments on 

appeal, the parties largely compare the case at bar to the facts of prior cases, making a brief review of those 

cases helpful here. 

 10. In Finnegan, we found implied immunity where a direct conflict existed between antitrust law, which 

would prohibit joint takeover bidders, and the Williams Act, 15 U.S.C. §§ 78m(d)-(e) & 78n(d)-(f), which 

allowed competing bidders to make joint bids as long as they complied with SEC disclosure 

regulations. Finnegan, 915 F.2d at 829-31. In light of the direct conflict, implied immunity was necessary 

for the “proper functioning of the securities laws.” Id. at 831. In Finnegan, we held that “[w]e cannot 

presume that Congress has allowed competing bidders to make a joint bid under the Williams Act and the 

SEC’s regulations and taken that right away by authorizing suit against such joint bidders under the 

antitrust laws.” Id. at 830.” (UNITED STATES COURT OF APPEALS. Second Circuit. Friedman v. 

Salomon/Smith Barney, Inc. 313 F.3d796 (2d Cir. 2002). Disponível em: <https://caselaw.findlaw.com/us-

2nd-circuit/1463896.html>. Acesso em: 13 dez. 2019. grifo nosso).  
275 “Petitioners, two Texas over the counter broker-dealers in securities, who were not members of the New 

York Stock Exchange, arranged with members of the Exchange in New York City for direct-wire telephone 

connections which were essential to the conduct of their businesses. The members applied to the Exchange, 

as required by its rules promulgated under the Securities Exchange Act of 1934, for approval of the 

connections. Temporary approval was granted and the connections were established; but, without prior 

notice to petitioners, the applications were denied later, and the connections were discontinued, as required 

by rules of the Exchange. Allegedly as a result, one of the petitioners was forced out of business and the 

other’s business was greatly diminished. Notwithstanding repeated requests, officials of the Exchange 

https://openjurist.org/373/us/341
https://openjurist.org/422/us/659
https://openjurist.org/422/us/659
https://openjurist.org/422/us/694
https://openjurist.org/915/f2d/824
https://openjurist.org/768/f2d/22
https://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1463896.html
https://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1463896.html
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setorial supostamente em conflito. No caso específico, a Corte decidiu que a regulação 

analisada (Securities Act) não continha nenhuma previsão que autorizasse a adoção de conduta 

anticompetitiva, portanto, deveria prevalecer os normativos da lei de defesa da concorrência 

(Sherman Act). 

No segundo precedente, Gordon v. New York Stock Exchange, Inc.276, a Suprema 

Corte trouxe uma visão mais ampla acerca do que constituiria a repugnância, ao analisar uma 

                                                                                                                                                                                     

refused to grant petitioners a hearing or even to inform them of the reasons for denial of the applications. 

Petitioners sued the Exchange and its members in a Federal District Court for treble damages and 

injunctive relief, claiming that their collective refusal to continue the direct-wire connections violated the 

Sherman Act. 

 Held: The duty of self-regulation imposed upon the Exchange by the Securities Exchange Act of 1934 did 

not exempt it from the antitrust laws, nor justify it in denying petitioners the direct-wire connections 

without the notice and hearing which they requested. Therefore, the Exchange’s action in this case violated 

§ 1 of the Sherman Act, and the Exchange is liable to petitioners under §§ 4 and 16 of the Clayton Act. 

(Pp. 373 U. S. 342-367.) 

 (a) Absent any justification derived from the Securities Exchange Act of 1934 or otherwise, removal of the 

direct-wire connections by collective action of the Exchange and its members constituted a per se violation 

of § 1 of the Sherman Act, since it was a group boycott depriving petitioners of a valuable business service 

which (Page 373 U. S. 342) they needed in order to compete effectively as broker-dealers in the over the 

counter securities market. (Pp.373 U. S. 347-349.) 

 (b) In the light of the design of the Securities Exchange Act of 1934 to give the exchanges a major part in 

curbing abuses by self-regulation, the rules applied in the present case were germane to the performance of 

the duty implied by §§ 6 (b) and 6 (d) to have rules governing members’ transactions and relationships with 

nonmembers. (Pp. 373 U. S. 349-357.) 

 (c) The statutory scheme of the Securities Exchange Act of 1934 is not sufficiently pervasive to create a total 

exemption from the antitrust laws, but particular instances of exchange self-regulation which fall within the 

scope and purposes of the Act may be regarded as justified in answer to the assertion of an antitrust claim. 

Pp. 373 U. S. 357-361. 

 (d) In denying petitioners the direct-wire connections without according them the notice and hearing which 

they requested, the Exchange exceeded the scope of its authority under the Securities Exchange Act of 

1934 to engage in self-regulation. Therefore, it was not justified in doing what otherwise was an antitrust 

violation. p.373 U. S. 361-367. 302 F.2d 714, reversed.” (UNITED STATES SUPREME COURT. Silver v. 

New York Stock Exchange, 373 U.S. 341 (1963). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/ 

federal/us/373/341/#tab-opinion-1944342>. Acesso em: 13 dez. 2019. grifo nosso).  

 Para além da ementa do julgado, colacionada acima, vale ainda citar trecho específico da decisão, em que a 

Corte argui que a imunidade implícita era a exceção, e não a regra, e que deveria ser reconhecida apenas 

quando a regulação antitruste e a setorial não pudessem ser conciliadas entre si: 

 “The Securities Exchange Act contains no express exemption from the antitrust laws, or, for that matter, 

from any other statute. This means that any repealer of the antitrust laws must be discerned as a matter of 

implication, and “[i]t is a cardinal principle of construction that repeals by implication are not 

favored.” United States v. Borden Co., 308 U. S. 188, 308 U. S. 198; see Georgia v. Pennsylvania R. 

Co., 324 U. S. 439, 324 U. S. 456-457; California v. Federal Power Comm’n, 369 U. S. 482, 369 U. S. 485. 

Repeal is to be regarded as implied only if necessary to make the Securities Exchange Act work, and, even 

then, only to the minimum extent necessary. This is the guiding principle to reconciliation of the two 

statutory schemes.” (grifo nosso) 
276 “Petitioner, individually and on behalf of an asserted class of small investors, filed suit against respondents 

-- the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, and two member firms of the Exchanges -- 

claiming that the system of fixed commission rates utilized by the Exchanges at that time for transactions of 

less than $500,000 violated §§ 1 and 2 of the Sherman Act. The District Court and the Court of Appeals both 

concluded that the fixed commission rates were immunized from antitrust attack because of the authority of 

the Securities and Exchange Commission (SEC) under § 19(b)(9) of the Securities Exchange Act of 1934 to 

approve or disapprove exchange commission rates and its exercise of that power. 

 Held: The system of fixed commission rates, which is under the active supervision of the SEC, is beyond the 

reach of the antitrust laws. Pp. 422 U. S. 663-691. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/373/341/case.html#342
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/373/341/case.html#347
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/373/341/case.html#349
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/373/341/case.html#357
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/373/341/case.html#361
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/373/341/#tab-opinion-1944342
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/373/341/#tab-opinion-1944342
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/308/188/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/308/188/case.html#198
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/324/439/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/324/439/case.html#456
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/369/482/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/369/482/case.html#485
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/422/659/case.html#663
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reinvindicação antitruste contra duas bolsas de valores situadas em Nova York277 e duas 

firmas que eram membras dessas Bolsas, por teoricamente conspirarem para fixar preços.  

A lei de valores imobiliários (Securities Exchange Act of 1934) autorizava a agência 

reguladora federal do setor (Securities and Exchange Comission – SEC) a regular as práticas 

de fixação de taxas de comissão das Bolsas, assim como de efetivamente aprovar as referidas 

taxas. Naquele caso, foi contestado a aprovação pela agência reguladora do sistema de taxas 

de comissão fixas adotadas pelas Bolsas para transações abaixo de quinhentos mil dólares, 

pois, segundo o autor da ação, a utilização de taxas fixas seria anticoncorrencial, por violação 

a dispositivo expresso da lei de defesa da concorrência (Sherman Act). 

A Suprema Corte, no entanto, constatou que, apesar da compatibilidade entre a lei 

antitruste e aquela regulação setorial, o que a priori faria incidir a lei concorrencial ao caso, 

proibindo, assim, o estabelecimento de comissões em valores fixos, a autoridade da agência 

reguladora (SEC) seria anulada se fosse permitido que aquela ação judicial prosseguisse.  

Adicionalmente, a Suprema Corte destacou que a adoção, por parte das Bolsas de 

Valores (entidades reguladas), de um sistema de comissões remunerado por taxas de fixas, 

estaria sob a supervisão ativa (active supervision) da agência reguladora, o que afastaria a 

incidência da lei concorrencial.  

Em virtude disso, a Suprema Corte considerou que a possível violação da lei antitruste 

pelo exercício do poder regulatório (sob a égide da Lei de valores imobiliários), no presente 

caso, faria incidir a imunidade antitruste, visto que restaria caracterizada suficientemente a 

contradição entre a regulação e a lei antitruste.  

Após os casos Silver e Gordon, a jurisprudência foi pacificada no sentido de que 

repugnância evidente restaria configurada sempre que: a incidência da legislação antitruste 

pudesse impedir que as autoridades reguladoras setoriais, agindo sob a alçada de competência 

conferida por sua lei instituidora, autorizassem a prática de condutas em seu mercado regulado.  

                                                                                                                                                                                     

 (a) The statutory provision authorizing regulation of rates, § 19(b)(9), the SEC’s long regulatory practice 

in reviewing proposed rate changes and in making detailed studies of rates, culminating in the adoption 

of a rule requiring a transition to competitive rates, and continued congressional approval of the SEC’s 

authority over rates, all show that Congress intended the Securities Exchange Act to leave the supervision 

of the fixing of reasonable rates to the SEC. Pp. 422 U. S. 663-682. 

 (b) To interpose antitrust laws, which would bar fixed commission rates as per se violations of the Sherman 

Act, in the face of positive SEC action, would unduly interfere with the intended operation of the 

Securities Exchange Act. Hence, implied repeal of the antitrust laws is necessary to make that Act work as 

intended, since failure to imply repeal would render § 19(b)(9) nugatory. Silver v. New York Stock 

Exchange, 373 U. S. 341; Ricci v. Chicago Mercantile Exchange, 409 U. S. 289, distinguished. Pp. 422 U. S. 

682-691.” (UNITED STATES SUPREME COURT. Gordon v. New York Exchange, Inc., 422 U.S. 659 

(1975). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/422/659/>. Acesso em: 13 dez. 2019. 

grifo nosso). 
277 A Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e Bolsa de Valores Americana (AMEX). 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/422/659/case.html#663
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/373/341/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/409/289/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/422/659/case.html#682
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/422/659/case.html#682
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/422/659/
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Por fim, a Corte esclareceu no precedente United States v. National Ass`n of Securities 

Dealers (NASD) que mesmo na ausência de supervisão regulatória ativa por parte da autoridade 

reguladora setorial, o Judiciário poderia reconhecer a incidência da imunidade se a conduta 

contestada pudesse ser permitida nos termos da regulação, e se a agência reguladora 

geralmente exercesse “o tipo de supervisão sobre os regulados que o Congresso a contemplou”.278 

Já no tocante às leis e regulamentos setoriais que expressamente conservassem a 

aplicação do direito antitruste no seu âmbito de normatização, por meio de cláusulas de salvaguarda 

(antitruste savingng clause)279, é preciso esclarecer que, antes do ano de 2004, poucos casos 

acerca do tema foram julgados. 

                                                           
278 “Held: 1. Neither the language nor legislative history of § 22(d) justifies extending the section’s price 

maintenance mandate beyond its literal terms to encompass transactions by broker-dealers acting as 

statutory “brokers.” (Pp. 422 U. S. 711-720.) 

 (a) To construe § 22(d) to cover all broker-dealer transactions would displace the antitrust laws by 

implication and also would impinge on the SEC’s more flexible authority under § 22(f). Implied antitrust 

immunity can be justified only by a convincing showing of clear repugnancy between the antitrust laws 

and the regulatory system, and here no such showing has been made. Pp. 422 U. S. 719-720. 

 (b) Such an expansion of § 22(d)’s coverage would serve neither this Court’s responsibility to reconcile the 

antitrust and regulatory statutes where feasible nor the Court’s obligation to interpret the Investment 

Company Act in a manner most conducive to the effectuation of its goals. P. 422 U. S. 720. 

 2. The vertical restrictions sought to be enjoined in Counts II-VIII are among the kinds of agreements 

authorized by § 22(f), and hence such restrictions are immune from liability under the Sherman Act. 

(Pp. 422 U. S. 720-730.)  

 (a) The restrictions on transferability and negotiability contemplated by § 22(f) include restrictions on the 

distribution system for mutual fund shares as well as limitations on the face of the shares themselves. To 

interpret the section as covering only the latter would disserve the broad remedial function of the section, 

which, as a complement to § 22(d)’s protection against disruptive price competition caused by dealers’ 

“bootleg market” trading of mutual fund shares, authorizes the funds and the SEC to deal more flexibly with 

other detrimental trading practices Page 422 U. S. 696 by imposing SEC-approved restrictions on 

transferability and negotiability. (Pp. 422 U. S. 722-725). 

 (b) To contend, as the Government does, that the SEC’s exercise of regulatory authority has been 

insufficient to give rise to an implied immunity for agreements conforming with § 22(f) misconceives the 

statute’s intended operation. By its terms, § 22(f) authorizes properly disclosed restrictions unless they are 

inconsistent with SEC rules or regulations, and thus authorizes funds to impose transferability or 

negotiability restrictions subject to SEC disapproval. (Pp. 422 U. S. 726-728.) 

 (c) The SEC’s authority would be compromised if the agreements challenged in Counts II-VIII were 

deemed actionable under the Sherman Act. There can be no reconciliation of the SEC’s authority under § 

22(f) to permit these and similar restrictive agreements with the Sherman Act’s declaration that they are 

illegal per se. In this instance, the antitrust laws must give way if the regulatory scheme established by the 

Investment Company Act is to work. (Pp. 422 U. S. 729-730.) 

 3. The activities charged in Count I are neither required by § 22(d) nor authorized under § 22(f), and 

therefore cannot find antitrust shelter therein. The SEC’s exercise of regulatory authority under the 

Maloney and Investment Company Acts is sufficiently pervasive, however, to confer implied immunity 

from antitrust liability for such activities. Pp. 422 U. S. 730-735. (422 U.S. 694 (1975)” (UNITED 

STATES SUPREME COURT. United States v. National Ass`n of Securities Dealers, 422 U.S. 694 (1975). 

Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/422/694/#tab-opinion-1951450>. Acesso em: 

13 dez. 2019. grifo nosso). 
279 No âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, pode-se perceber a presença de saving clause, por exemplo, na Lei 

n.o 10.233/2001, eis que seu art. 31 assim dispõe: “A Agência (ANTAQ), ao tomar conhecimento de fato que 

configure ou possa configurar infração da ordem econômica, deverá comunica-lo ao Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica – CADE [...]”. Ou seja, ao prever a possibilidade de ocorrência de infração à ordem 

econômica no setor regulado, e a obrigação da autoridade reguladora de comunicar tal fato à autoridade 

concorrencial, a lei expressamente prevê a incidência da lei de defesa da concorrência àquele mercado regulado.  

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/422/694/case.html#711
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/422/694/case.html#719
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/422/694/case.html#720
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/422/694/case.html#720
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/422/694/case.html#722
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/422/694/case.html#726
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/422/694/case.html#729
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/422/694/case.html#730
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/422/694/#tab-opinion-1951450
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Os dois casos mais relevantes se referem ao âmbito da lei de telecomunicações 

(Telecomunication Act) de 1996, que expressamente garante a aplicação de suas normas em 

conjunto com o direito antitruste.280 

A lei que instituiu a agência reguladora do setor de telecomunicações nos EUA 

(Federal Communications Commision – FCC) contêm comando normativo no sentido de que 

deveria a agência implementar regras segundo as quais os concessionários de serviço telefônico 

local (Incumbent Local Exchange Carrier – ILECs) deveriam fornecer o acesso as suas 

instalações (rede de infraestrutura) para as empresas entrantes (competitive local Exchange 

providers – CLECs), cuja entrada no mercado tenderia à impossibilidade se não houvesse um 

“desmembramento” das redes dos concessionários, que detinham o monopólio da prestação 

do serviço.281  

Desse modo, a regulação setorial possibilita aos entrantes que desejem fornecer serviço 

telefônico local, em área onde a infraestrutura é detida por um incumbente282, que, mediante 

remuneração e padrões de qualidade estabelecidos pelo regulador, este concessionário seja 

obrigado a conectar a linha do cliente ao equipamento de roteamento e faturamento do provedor 

entrante. Mediante o procedimento de interconexão descrito acima, propicia-se ao entrante o 

                                                           
280 “Sec. 601 (b) Antitrust Laws, - (1) Saving Clause. – Except as provided in paragraphs (2) and (3), nothing 

in this Act or the amendments made by this Act shall be construed to modify, impair, or supersede the 

applicability of any of the antitrust laws.” (PUBLIC LAW 104 – 104 – FEB. 8, 1996. 

TELECOMUNICATION ACT OF 1996, Title VI. Sec. 601 (b)(1) (Applicability of consent decrees and 

other law). Disponível em: <https://www.congress.gov/104/plaws/publ104/PLAW-104publ104.pdf>. 

Acesso em: 13 dez. 2019). Ainda vale dizer que o próprio Telecomunication Act (1996), em seu preâmbulo, 

afirma que a lei foi criada para (i) estimular a competição; e, (ii) e reduzir a regulação no setor, de modo a 

garantir menores preços, maior qualidade no serviço e promover a inovação (“promote competition and 

reduce regulation in order to secure lower prices and higher quality services for American telecommunications 

consumers and encourage the rapid deployment of new telecommunications technologies”). 
281 Sobre a necessidade de regras de interconexão em caso de monopólios naturais em mercados verticalmente 

integrados: “(Os monopólios naturais) usualmente ocorrem apenas em certas atividades de um setor, em 

geral aquelas que necessitam de investimentos em redes para poderem ser executadas, restando outros 

segmentos dentro do mesmo setor que podem, em princípio, funcionar como mercados competitivos. [...] 

Essas redes constituem, porém, insumos indispensáveis para que as empresas nos segmentos competitivos 

possam prover seus serviços, sendo, por isso, chamadas de instalações essenciais ou gargalos. O que torna 

especial a situação desses segmentos competitivos é a relação vertical que já entre eles e o segmento que 

funciona como monopólio natural: [...] A telefonia local, baseada em redes físicas que conectam as centrais 

telefônicas às residências e aos locais de trabalho dos clientes, é um monopólio natural. A telefonia de longa 

distância é um segmento cada vez mais competitivo, fruto do grande progresso tecnológico nessa área, nas 

últimas décadas. Mas, para poder operar, as empresas de longa distância precisam utilizar as redes locais 

para ter acesso aos clientes. O segmento competitivo não pode funcionar dissociado daquele em que há um 

monopólio natural. Uma parte fundamental da regulação dos monopólios naturais consiste em definir e 

acompanhar sua relação vertical com os segmentos potencialmente competitivos. É papel da regulação fixar 

regras de interconexão e tarifas de uso da rede de outras empresas, mesmo quando o monopolista natural não 

opera de modo verticalmente integrado.” (PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, economia 

e mercados. 2.a reimpressão. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. p.275-276). 
282 Concessionários detentores das redes de infraestrutura local, possuindo o monopólio da prestação do serviço. 

https://www.congress.gov/104/plaws/publ104/PLAW-104publ104.pdf%20Acesso%20em%2013.12.2019
https://www.congress.gov/104/plaws/publ104/PLAW-104publ104.pdf%20Acesso%20em%2013.12.2019
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provimento do serviço sem a necessidade de investimento prévio em infraestrutura, oportunizando 

aos consumidores que desejem contratá-lo que assim o façam.283  

Nesse contexto, duas ações judiciais mais relevantes surgiram onde os autores 

apresentaram demandas antitruste sob o argumento de que os incumbentes (ILECs) não terem 

lidado adequadamente, sob a lei de 1996, com os provedores entrantes (CLECS) de quem os 

autores estavam tentando contratar a prestação de serviço telefônico.  

O primeiro caso é o Goldwasser v. Ameritech Corp, julgado pela Corte de Apelação do 

Sétimo Circuito. Os autores afirmaram que a Ameritech teria violado a seção 2 do Sherman Act ao 

se negar a cumprir as disposições concorrência local da Telecomunication Act de 1996.284 

Nesse caso, a Corte entendeu que os comandos regulamentares emanados pela FCC sob 

o âmbito da Telecomunication Act iriam muito além do que as imposições da lei de antitruste por 

si só exigiriam em termos de obrigatoriedade de negociar com concorrentes. A Corte também 

não encontrou no pleito dos autores argumento que afirmasse que a conduta dos réus violaria 

de alguma forma a Seção 2 do Sherman Act independentemente das previsões regulamentares. 

Sendo assim, o Sétimo Circuito considerou que os autores não conseguiram demostrar uma 

base para a responsabilização antitruste dos réus, rejeitando, desse modo, a ação.285 

                                                           
283 Trecho da decisão no caso Goldwasser v. Ameritech Corp (2000) explicando a sistemática trazida pela 

nova regulação: “Incumbent LECs, or ILECs, have additional duties under the statute, which are spelled out 

in § 251(c): they must negotiate in good faith to create the agreements necessary for fulfilling the subpart 

(b) duties; they must provide for ‘requesting telecommunications carriers’ appropriate interconnections; 

they must provide unbundled access to network elements at any technically feasible point on just, reasonable 

and nondiscriminatory terms; they must offer to aspiring competitors at wholesale rates any services that 

they sell at retail; and they must give reasonable public notice of changes in their services that would affect 

others. The 1996 Act contains specific language about its relation to the federal antitrust laws. Section 

601(b)(1), found at 47 U.S.C.A. § 152 Historical and Statutory Notes, provides that ‘nothing in this Act or 

the amendments made by this Act shall be construed to modify, impair, or supersede the applicability of any 

of the antitrust laws.’ To similar effect, § 601(c)(1) states that ‘[t]his Act and the amendments made by this 

Act shall not be construed to modify, impair, or supersede Federal, State, or local law unless expressly so 

provided in such Act or amendments’.” 
284 “Under the 1996 Act, Ameritech has special responsibilities as the incumbent local exchange carrier, or 

ILEC, to cooperate with potential entrants as they seek to break into the local services markets. Believing 

that Ameritech was flouting its obligations under the 1996 Act and unlawfully monopolizing under Section 2 

of the Sherman Act, they filed the present suit as a class action on September 26, 1997.” (UNITED STATES 

COURT OF APPEALS. Seventh Circuit. Richard Goldwasser, et al., individually and on behalf of all others 

similarly situated, Plaintiffs-Appellants, v. Ameritech Corporation, Defendant-Appellee, Inc. 222 F.3d390 

(7d Cir. 2000). Disponível em: <https://caselaw.findlaw.com/us-7th-circuit/1478037.html> Acesso em: 13 

dez. 2019). 
285 “But, as we will show, this case cannot survive as a pure antitrust suit against Ameritech, freed from the 

specific regulatory requirements Congress imposed in the 1996 Act. Only if Section 2 somehow incorporates 

the more particularized statutory duties the 1996 Act has imposed on ILECs like Ameritech would 

Ameritech’s alleged failure to comply with the 1996 Act be, in itself, also an antitrust violation. In 

considering whether this is so, we necessarily make an inquiry similar to the one in Silver v. New York Stock 

Exchange, 373 U.S. 341, 83 S.Ct. 1246, 10 L.Ed.2d 389 (1963), about the extent to which antitrust rules 

apply in this industry and the extent to which a different federal statute-the 1996 Act-provides the governing 

rules of law.  If that inquiry reveals a conflict between the antitrust laws and the 1996 Act, we would need to 

reach the question of implied immunity; if it shows instead that the two laws are reconcilable, immunity is 

https://caselaw.findlaw.com/us-7th-circuit/1478037.html
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Importante salientar que a cláusula de salvaguarda da Lei de Telecomunicações de 1996, 

que previa a incidência das normas de defesa da concorrência no setor de telecomunicações 

norte-americano, sequer chegou a ser discutida no julgado. A Corte considerou que a acusação do 

autor de violação à norma concorrencial passava necessariamente pela análise do esquema 

regulatório setorial. Ou seja, no entender da Corte a demanda tinha violação à legislação antitruste 

como fundamento apenas de maneira reflexa.286 

Já o segundo caso, Law Offices of Curtis V. Trinko v. Bell Atl. Corp.287, conduziu a 

um resultado diferente, mesmo que, teoricamente, fosse idêntico ao primeiro (Goldwasser). O 

incumbente do serviço de telefonia local de Nova York era a corporação Bell Atlantic, que no 

ano de 2000 se fundiu com a GTE para formar a Verizon.  

Nesse caso, o provedor entrante tentando prestar o serviço de telefonia local em Nova 

York era a AT&T, que estava fora do mercado de telefonia local desde sua última desventura 

em 1984.  

O autor da ação, Curtis V. Trinko, era dono de um escritório de advocacia e havia 

contratado a AT&T para fornecer o seu serviço de telefonia local. Entretanto, assim como outros 

                                                                                                                                                                                     

beside the point.” (UNITED STATES COURT OF APPEALS. Seventh Circuit. Richard Goldwasser, et al., 

individually and on behalf of all others similarly situated, Plaintiffs-Appellants, v. Ameritech Corporation, 

Defendant-Appellee, Inc. 222 F.3d390 (7d Cir. 2000). Disponível em: <https://caselaw.findlaw.com/us-7th-

circuit/1478037.html> Acesso em: 13 dez. 2019).  
286 “Our principal holding is thus not that the 1996 Act confers implied immunity on behavior that would 

otherwise violate the antitrust law. Such a conclusion would be troublesome at best given the antitrust 

savings clause in the statute. It is that the 1996 Act imposes duties on the ILECs that are not found in the 

antitrust laws. Those duties do not conflict with the antitrust laws either; they are simply more specific and 

far-reaching obligations that Congress believed would accelerate the development of competitive markets, 

consistently with universal service (which, we note, competitive markets would not necessarily assure). The 

only question that remains under the antitrust part of the case is whether anything the plaintiffs have alleged 

can be divorced from its 1996 Act context such that it states a freestanding antitrust claim for Rule 12(b)(6) 

purposes.” (UNITED STATES COURT OF APPEALS. Seventh Circuit. Richard Goldwasser, et al., 

individually and on behalf of all others similarly situated, Plaintiffs-Appellants, v. Ameritech Corporation, 

Defendant-Appellee, Inc. 222 F.3d390 (7d Cir. 2000). Disponível em: <https://caselaw.findlaw.com/us-7th-

circuit/1478037.html> Acesso em: 13 dez. 2019). 
287 UNITED STATES COURT OF APPEALS. Second Circuit. Trinko v. Bell Atlantic Corp., 305 F.3d89 (2d 

Cir. 2002). Disponível em: <https://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1161149.html>. Acesso em: 13 dez. 

2019. Sobre o caso Trinko: “The Supreme Court`s 2004 Trinko decision revisited these issues in a dispute 

not implicating regulatory immunity as such. The case involved an incumbent telephone carrier`s obligation 

to ‘interconnect’ with rivals so that they could have effective access to the telecommunications system. The 

1996 Telecommunication Act, which imposed the interconnection requirement, also contained an antitrust 

savings clause that the Court read as precluding regulatory immunity. The issue was whether a failure to 

interconnect in violation of the Telecommunications Act also created liability under § 2.o of the Sherman 

Act. The Supreme Court held that the antitrust laws should not be applied. In this case both federal and state 

agencies had oversight over interconnection disputes, and they had already responded to the same 

complaints by disciplining the defendant through the regulatory process. In such a setting, ‘regulation 

significantly dimishes the likehood of major antitrust harm.’ In addition, the claim of unlawful refusal to 

deal that plaintiff were asserting was extremely complex and the error rate was very high. In this setting, the 

Court concluded, the antitrust law could not realistically add anything to the discipline that the regulatory 

agencies already provided.” (HOVENKAMP, Herbert. Federal Antitrust Policy: the law of competition 

and its practice. 3.ed. St. Paul, MN: Thomson/West, 2005. p.719-720). 

https://caselaw.findlaw.com/us-7th-circuit/1478037.html
https://caselaw.findlaw.com/us-7th-circuit/1478037.html
https://caselaw.findlaw.com/us-7th-circuit/1478037.html
https://caselaw.findlaw.com/us-7th-circuit/1478037.html
https://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1161149.html
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clientes de varejo que contrataram a AT&T, o sr. Trinko se deparou com problemas de atraso 

no fornecimento do serviço. Os atrasos teriam ocorrido em virtude de problemas envolvendo 

o direito de interconexão, ou seja, por conta de disputa da AT&T com a Bell Atlantic sobre o 

direito de acesso à sua rede de infraestrutura local.  

Devido ao fato de quem o sr. Trinko não conseguia exercer seu poder de escolha no 

tocante à contratação dos serviços de telefonia local, ele processou a Verizon sob o fundamento de 

violação à Seção 2 do Sherman Act (lei de defesa da concorrência), assim como, por violação ao 

Communication Act (lei setorial). O sr. Trinko alegou que a Verizon discriminou concorrentes 

ao não os permitir o acesso às redes de infraestrutura que eles precisavam para a prestação de 

seus serviços de telefonia local.  

Todas as condutas praticadas pela Verizon, cujo autor da ação afirmou que eram 

ilegais, tinham como base violações a deveres regulatórios previstos na Telecommunication 

Act de 1996. Eventual dano geral à concorrência, que pudesse servir de subsídio para uma 

reinvindicação antitruste, foi apenas citado em uma emenda realizada à sua petição inicial, e 

ainda assim sem a especificidade adequada de modo a diferenciar tal pleito de outro 

meramente embasado em previsões regulamentares. 

Ou seja, o sr. Trinko, autor da ação, edificou toda a sua tese em cima de alegações de 

descumprimentos, por parte da Verizon, de preceitos regulamentares do Telecommunication Act. 

Porém, adotou a sábia estratégia de escrever em um único parágrafo que, independentemente 

de qualquer violação regulamentar, a ação também se fundamentava em virtude da presença 

de uma violação geral ao Sherman Act (lei concorrencial), criando, desse modo, um 

fundamento antitruste para que a sua ação que fosse viável independente de qualquer 

argumentação regulamentar.  

Ainda assim, a Corte Distrital (primeira instância) rejeitou a ação por não encontrar uma 

reinvindicação antitruste distinta da suposta violação, pela Verizon, da Telecommunication Act. 

Desse modo, decidiu a Corte, o autor não teria legitimidade para promover aquela ação, pois a 

violação de regulação setorial não concede direitos privados de ação em uma Corte federal.288 

                                                           
288 “Even though plaintiff has standing, however, its antitrust claim must nevertheless be dismissed because the 

Trinko partnership has not pled facts that would entitle it to relief. See Conley, 355 U.S. at 45-46, 78 S. Ct. 

99. The elements of a monopolization claim under section 2 of the Sherman Act are: (1) possession of 

monopoly power in the relevant market; and (2) willful acquisition or maintenance of that power, as 

distinguished from “business growth or development as a consequence of superior product, business 

acumen or historic accident.” Tops Markets, Inc. v. Quality Markets, Inc., 142 F.3d 90, 97 (2d Cir.1998) 

(citing United States v. Grinnell Corp., 384 U.S. 563, 570-71, 86 S. Ct. 1698, 16 L. Ed. 2d 778 (1966)). The 

complaint fails to establish the second element. 

 The complaint points to only one act or series of acts taken by Bell Atlantic to maintain its monopoly power. 

Bell Atlantic’s failure to cooperate with local competitors as required by 47 U.S.C. § 251. Even a 

https://www.courtlistener.com/opinion/105573/conley-v-gibson/
https://www.courtlistener.com/opinion/105573/conley-v-gibson/
https://www.courtlistener.com/opinion/753716/tops-markets-inc-plaintiff-appellant-cross-appellee-v-quality-markets/
https://www.courtlistener.com/opinion/107254/united-states-v-grinnell-corp/
https://www.courtlistener.com/opinion/107254/united-states-v-grinnell-corp/
https://www.courtlistener.com/opinion/107254/united-states-v-grinnell-corp/
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Entretanto, o Segundo Circuito (Tribunal) reverteu a sentença de inadmissão do caso, 

no sentido de que as reinvindicações do autor poderiam ser interpretadas como violações à 

Seção 2 da Sherman Act independentemente de qualquer dever regulamentar estabelecido pela 

Telecommunication Act. 

Basicamente, o Tribunal entendeu que as alegações constantes na petição do autor 

poderiam subsidiar uma reinvindicação antitruste sob o fundamento de diversas teorias 

doutrinárias, dentre elas a “essential facilities doctrine”289, e que o pleito do autor poderia ser 

interpretado como reinvindicação concorrencial no sentido de que a conduta praticada pela 

Bell Atlantic representava uma alavancagem de monopólio.  

Em termos técnicos, a decisão do Segundo Circuito não entra em conflito com a 

decisão emanada no caso Goldwasser, prolatada pelo Sétimo Circuito, tendo em vista que a 

Corte do Segundo Circuito encontrou no caso Trinko uma reinvindicação antitruste com base 

independente das obrigações puramente regulatórias. A diferença entre ambos os tribunais foi, 

justamente, no quão “generosos” cada um deles foi quando da leitura das alegações contidas 

na petição inicial dos autores de cada caso.  

Assim, o Segundo Circuito contornou a suposta vinculação entre a reinvindicação 

antitruste do autor e as previsões regulamentares do Telecommunication Act de 1996, ao 

entender que “a cláusula de salvaguarda estabelece de maneira inequívoca que não há 

‘repugnância evidente’ entre a Lei de Telecomunicações e a legislação antitruste”.290 

                                                                                                                                                                                     

monopolist, however, has no general *742 duty under the antitrust laws to cooperate with competitors. Aspen 

Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp., 472 U.S. 585, 600, 105 S. Ct. 2847 (1985); United States Football 

League v. National Football League, 842 F.2d 1335, 1360-61 (2d Cir.1988). Indeed, because all competition 

necessarily involves impairing the opportunities of rivals, liability under the antitrust laws arises only when such 

impairment “does not further competition on the merits or does so in an unnecessarily restrictive way.” Aspen 

Skiing, 472 U.S. at 605 n. 32, 105 S. Ct. 2847; see also United States Football League, 842 F.2d at 1359. 

 The affirmative duties imposed by the Telecommunications Act are not coterminous with the duty of a 

monopolist to refrain from exclusionary practices. Goldwasser v. Ameritech Corp., 222 F.3d 390, 400 (7th 

Cir.2000). Moreover, the mere fact that a monopolist has violated another statute does not transform such 

offense into a violation of the antitrust laws. Id. Thus, plaintiff has failed to allege any “willful acquisition 

or maintenance” of monopoly power by Bell Atlantic. See Tops Markets, 142 F.3d at 97. Plaintiff’s antitrust 

claim is dismissed. 

 [...] 

 For the reasons set forth above, the motion to dismiss the complaint is granted. Plaintiff may replead its 

Communications Act claim based on defendant’s alleged violation of 47 U.S.C. § 202(a) as well as its 

supplemental claim for tortious interference with contract within 20 days of this Opinion and Order.” 

(DISTRICT COURT, S. D. New York. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP v. Bell Atlantic Corp., 123 F. 

Supp. 2d 738 (S.D.N.Y. 2000). Disponível em: <https://www.courtlistener.com/opinion/2479944/law-

offices-of-curtis-v-trinko-llp-v-bell-atlantic-corp/>. Acesso em: 13 dez. 2019. grifo nosso). 
289 Sobre o tema, na doutrina nacional, recomendamos: SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e concorrência: 

estudos e pareceres. São Paulo: Malheiros, 2002. p.37-51. 
290 “the savings clause unambiguously establishes that there is no ‘plain repugnacy’ between the Telecomunications 

Act and the antitruste statutes.” (UNITED STATES COURT OF APPEALS. Second Circuit. Trinko v. Bell 

Atlantic Corp., 305 F.3d89 (2d Cir. 2002). Disponível em: <https://caselaw.findlaw.com/us-2nd-

circuit/1161149.html>. Acesso em: 13 dez. 2019). 

https://www.courtlistener.com/opinion/111483/aspen-skiing-co-v-aspen-highlands-skiing-corp/
https://www.courtlistener.com/opinion/111483/aspen-skiing-co-v-aspen-highlands-skiing-corp/
https://www.courtlistener.com/opinion/503755/united-states-football-league-arizona-outlaws-baltimore-stars-football/
https://www.courtlistener.com/opinion/111483/aspen-skiing-co-v-aspen-highlands-skiing-corp/
https://www.courtlistener.com/opinion/769870/richard-goldwasser-individually-and-on-behalf-of-all-others-similarly/
https://www.courtlistener.com/opinion/2479944/law-offices-of-curtis-v-trinko-llp-v-bell-atlantic-corp/
https://www.courtlistener.com/opinion/2479944/law-offices-of-curtis-v-trinko-llp-v-bell-atlantic-corp/
https://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1161149.html
https://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1161149.html
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2.2.1.1.2 Imunidades implícitas: período posterior ao ano de 2004 

Após a decisão do Segundo Circuito de dar procedência à apelação no caso Triko, foi 

interposto recurso visando a apreciação da questão pela Suprema Corte dos EUA.291 A Suprema 

corte pautou a questão com o objetivo de analisar se: uma ação judicial alegando violação do 

dever regulatório do incumbente de compartilhar sua rede com concorrentes entrantes, poderia ser 

considerado uma reinvindicação concorrencial com fundamento na Seção 2 do Sherman Act.  

Nesse caso foram três as conclusões a que chegou a Suprema Corte para desprover o 

pleito autoral, dando, assim, procedência ao recurso.  

A primeira conclusão foi a de que o Telecommunication Act de 1996 não tem efeito 

sobre a aplicação tradicional dos princípios do antitruste. A sua cláusula de salvaguarda serve 

apenas como fundamento para reinvindicações que satisfaçam standands estabelecidos na lei de 

defesa da concorrência, mas não cria uma nova possibilidade de reinvindicação concorrencial 

que vá além daqueles standards.292 

Na segunda conclusão, a Suprema Corte afirmou que a conduta impugnada como 

violadora de deveres concorrências, em verdade não viola qualquer standard concorrencial 

preexistente ao Telecommunication Act. O caso também não se enquadraria na limitada exceção 

reconhecida na jurisprudência da Suprema Corte, no sentido de considerar a negativa de 

contratar com um concorrente como uma ofensa antitruste. Além disso, também não incidiria 

ao caso a “essential facilities doctrine”, que tem como requisito essencial a indisponibilidade 

de acesso às infraestruturas essenciais, o que não ocorreria neste caso, visto que a própria lei 

setorial garantia esse acesso.293 

                                                           
291 UNITED STATES SUPREME COURT. Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, 

LLp, 540 U.S. 398, 405 (2004). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/540/02-682/>. 

Acesso em: 13 dez. 2019. 
292 “a) The 1996 Act has no effect upon the application of traditional antitrust principles. Its saving clause—

which provides that “nothing in this Act … shall be construed to modify, impair, or supersede the 

applicability of any of the antitrust laws,” 47 U. S. C. §152, note—preserves claims that satisfy established 

antitrust standards, but does not create new claims that go beyond those standards. Pp.5-7.” (UNITED 

STATES SUPREME COURT. Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLp, 540 

U.S. 398, 405 (2004). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/540/02-682/>. Acesso 

em: 13 dez. 2019.). 
293 “(b) The activity of which respondent complains does not violate pre-existing antitrust standards. The 

leading case imposing § 2 liability for refusal to deal with competitors is Aspen Skiing Co. v. Aspen 

Highlands Skiing Corp., 472 U. S. 585, in which the Court concluded that the defendant’s termination of a 

voluntary agreement with the plaintiff suggested a willingness to forsake short-term profits to achieve an 

anticompetitive end. Aspen is at or near the outer boundary of § 2 liability, and the present case does not fit 

within the limited exception it recognized. Because the complaint does not allege that Verizon ever engaged 

in a voluntary course of dealing with its rivals, its prior conduct sheds no light upon whether its lapses from 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/540/02-682/
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/540/02-682/
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/472/585/index.html


 121 

Por fim, a terceira e última conclusão da Suprema Corte foi a de compreender que os 

princípios tradicionais do antitruste não justificariam incluir o caso dentro das limitadas 

exceções ao parâmetro de que não existe qualquer dever de se ajudar um concorrente. Quando 

existe um agente regulador no mercado, com estrutura designada para deter e remediar danos 

concorrenciais, um benefício adicional à concorrência, que possa ser promovido pela aplicação 

conjunta da Lei de antitruste à norma regulamentar, tende a ser muito pequeno, e será menos 

plausível que as leis de antitruste incidam nesse escrutínio adicional.294  

Naquele caso existia uma autoridade reguladora setorial com poder de multar e 

impor outras sanções (FCC), e a Verizon estava sob a sua supervisão, tendo a referida agência 

a competência para a análise do respectivo caso, haja vista que se tratava de violação à 

normas regulamentares que definiam de maneira específica questões de acesso ao mercado 

(direito de interconexão).  

Em suma, a jurisprudência norte-americana pós 2004 privilegia a não incidência de 

discussão antitruste em setores onde haja: (i) presença de uma autoridade reguladora setorial; 

(ii) que ela detenha uma estrutura apta a realizar a análise de preocupações concorrenciais; 

                                                                                                                                                                                     

the legally compelled dealing were anticompetitive. Moreover, the Aspen defendant turned down its 

competitor’s proposal to sell at its own retail price, suggesting a calculation that its future monopoly retail 

price would be higher, whereas Verizon’s reluctance to interconnect at the cost-based rate of compensation 

available under § 251(c)(3) is uninformative. More fundamentally, the Aspen defendant refused to provide 

its competitor with a product it already sold at retail, whereas here the unbundled elements offered pursuant 

to § 251(c)(3) are not available to the public, but are provided to rivals under compulsion and at 

considerable expense. The Court’s conclusion would not change even if it considered to be established law 

the “essential facilities” doctrine crafted by some lower courts. The indispensable requirement for invoking 

that doctrine is the unavailability of access to the “essential facilities”; where access exists, as it does here 

by virtue of the 1996 Act, the doctrine serves no purpose. Pp.7-11.” (UNITED STATES SUPREME 

COURT. Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLp, 540 U.S. 398, 405 (2004). 

Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/540/02-682/>. Acesso em: 13 dez. 2019). 
294 “(c) Traditional antitrust principles do not justify adding the present case to the few existing exceptions 

from the proposition that there is no duty to aid competitors. Antitrust analysis must always be attuned to the 

particular structure and circumstances of the industry at issue. When there exists a regulatory structure 

designed to deter and remedy anticompetitive harm, the additional benefit to competition provided by 

antitrust enforcement will tend to be small, and it will be less plausible that the antitrust laws contemplate 

such additional scrutiny. Here Verizon was subject to oversight by the FCC and the PSC, both of which 

agencies responded to the OSS failure raised in respondent’s complaint by imposing fines and other burdens 

on Verizon. Against the slight benefits of antitrust intervention here must be weighed a realistic assessment 

of its costs. Allegations of violations of § 251(c)(3) duties are both technical and extremely numerous, and 

hence difficult for antitrust courts to evaluate. Applying § 2’s requirements to this regime can readily result 

in “false positive” mistaken inferences that chill the very conduct the antitrust laws are designed to 

protect. Matsushita Elec. Industrial Co. v. Zenith Radio Corp., 475 U. S. 574, 594. Pp.11-16.” (UNITED 

STATES SUPREME COURT. Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLp, 540 

U.S. 398, 405 (2004). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/540/02-682/>. Acesso 

em: 13 dez. 2019). 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/540/02-682/
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/475/574/index.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/540/02-682/
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(iii) que a ela seja conferido poder de supervisão e sanção dos agentes privados atuantes naquele 

mercado; e, (iv) que a autoridade reguladora efetivamente tenha regulado a matéria discutida.295  

2.2.1.2 Leis antitruste federais e normas setoriais estaduais e locais 

Devido ao modelo federalista norte-americano, como regra geral, tudo o que não 

compete ao ente federal cabe aos entes estaduais e locais legislar. Assim, a regulação pelo estado 

ou pelo ente local têm um caráter mais amplo, e, assim o sendo, também se torna mais suscetível 

de ser influenciada do que a regulação federal.296 

No contexto das regulações estaduais não há que se perquirir acerca da existência de 

imunidades implícitas ou explícitas, aqui a construção jurisprudencial foi diversa, incidindo a 

doutrina da State Action Immunity, que encontra respaldo jurisprudencial nos primórdios do caso 

Parker v. Brown297, razão pela qual também é chamada de Parker Immunity. Vale, entretanto, 

                                                           
295 Sobre o tema ver: BRUNELL, Richar M. In Regulators We Trust: The Supreme Court`s New Approach to 

Implied Antitrust Immunity. Antitrust Law Journal, v.78, n.2, p.279-312, 2012. 
296 “Regulation by state and local government is not only pervasive; it is probably more susceptible to political 

influences than is federal regulation.” (HOVENKAMP, Herbert. The Antitrust Enterprise: principal and 

execution. Cambridge, MA, Harvard University Press, 2008. p.233). 
297 “But it is plain that the prorate program here was never intended to operate by force of individual 

agreement or combination. It derived its authority and its efficacy from the legislative command of the state, 

and was not intended to operate or become effective without that command. We find nothing in the language 

of the Sherman Act or in its history which suggests that its purpose was to restrain a state or its officers or 

agents from activities directed by its legislature. In a dual system of government in which, under the 

Constitution, the states are sovereign save only as Congress may constitutionally subtract from their 

authority, an unexpressed purpose to nullify a state’s control over its officers and agents is not lightly to be 

attributed to Congress. The Sherman Act makes no mention of the state as such, and gives no hint that it 

was intended to restrain state action or official action directed by a state. The Act is applicable to 

‘persons’, including corporations (§ 7), and it authorizes suits under it by persons and corporations (§ 15). 

A state may maintain a suit for damages under it, Georgia v. Evans, 316 U. S. 159, but the United States 

may not, United States v. Cooper Corp., 312 U. S. 600 -- conclusions derived not from the literal meaning of 

the words “person” and “corporation,” but from the purpose, the subject matter, the context and the 

legislative history of the statute. There is no suggestion of a purpose to restrain state action in the Act’s 

legislative history. The sponsor of the bill which was ultimately enacted as the Sherman Act declared that 

it prevented only “business combinations.” 21 Cong.Rec. 2562, 2457; see also at 2459, 2461. That its 

purpose was to suppress combinations to restrain competition and attempts to monopolize by individuals 

and corporations abundantly appears from its legislative history. See Apex Hosiery Co. v. Leader, 310 U. 

S. 469, 310 U. S. 492-93 and n. 15; United States v. Addyston Pipe & Steel Co., 85 F. 271, affirmed, 175 U. 

S. 175 U.S. 211; Standard Oil Co. v. United States, 221 U. S. 1, 221 U. S. 54-58. by others for restraint of 

trade, cf. Union Pacific R. Co. v. United States, 313 U. S. 450. Here, the state command to the Commission 

and to the program committee of the California Prorate Act is not rendered unlawful by the Sherman Act, 

since, in view of the latter’s words and history, it must be taken to be a prohibition of individual, and not 

state, action. It is the state which has created the machinery for establishing the prorate program. Although 

the organization of a prorate zone is proposed by producers, and a prorate program, approved by the 

Commission, must also be approved by referendum of producers, it is the state, acting through the 

Commission, which adopts the program and which enforces it with penal sanctions in the execution of a 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/316/159/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/312/600/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/310/469/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/310/469/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/310/469/case.html#492
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/175/211/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/175/211/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/221/1/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/221/1/case.html#54
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/313/450/case.html
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fazer a ressalva de que o conceito de state action na aplicação do direito de antitruste é muito 

diverso daquele adotado quando da regra da Décima Quarta Emenda da Constituição dos 

EUA, segundo a qual várias proteções constitucionais se aplicam apenas à “ação estatal” 

(state action). 

O conceito da Décima Quarta Emenda é amplo, e se refere a todas as tomadas de decisão 

do governo estadual e local, e mesmo delegatários que agem em nome de leis promulgadas 

por tais entes. Em contraste, a state action do direito antitruste se refere apenas às políticas do 

estado quando atuam como entes soberanos. Ou seja, a atividade regulatória que não seja 

devidamente autorizada pelo Estado ou ente local simplesmente não é imune à aplicação do 

direito concorrencial.  

Para o reconhecimento da incidência da doutrina antitruste da State Action Immunity, 

tradicionalmente, são requeridas duas exigências298: (i) o estado deve ter se articulado de maneira 

evidente (“cleary articulated”) e expressado afirmativamente (“affirmatively expressed”) seu 

desejo de substituir o processo competitivo ordinário pela política regulatória questionada; e, 

(ii) se a questão tratar da análise de uma conduta praticada por partes privadas (e.g. conselhos 

profissionais), e não pelo próprio governo, então a conduta deve ser ativamente supervisionada 

(“actively supervised”) por algum tipo de agência estadual ou funcionário público.299  

                                                                                                                                                                                     

governmental policy. The prerequisite approval of the program upon referendum by a prescribed number of 

producers is not the imposition by them of their will upon the minority by force of agreement or combination 

which the Sherman Act prohibits. The state itself exercises its legislative authority in making the 

regulation and in prescribing the conditions of its application. The required vote on the referendum is one 

of these conditions. Compare Currin v. Wallace, 306 U. S. 1, 306 U. S. 16; Hampton & Co. v. United 

States, 276 U. S. 394, 276 U. S. 407; Wickard v. Filburn, ante p.317 U. S. 111. The state, in adopting and 

enforcing the prorate program, made no contract or agreement and entered into no conspiracy in 

restraint of trade or to establish monopoly, but, as sovereign, imposed the restraint as an act of 

government which the Sherman Act did not undertake to prohibit. Olsen v. Smith, 195 U. S. 332, 195 U. S. 

344-345; cf. Lowenstein v. Evans, 69 F. 908, 910.” (UNITED STATES SUPREME COURT. Parker v. 

Brown, 317 U.S. 341 (1943). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/317/341/#tab-

opinion-1937540>. Acesso em: 13 dez. 2019. grifo nosso). 
298 “California’s wine pricing system constitutes resale price maintenance in violation of the Sherman Act, 

since the wine producer holds the power to prevent price competition by dictating the prices charged by 

wholesalers. And the State’s involvement in the system is insufficient to establish antitrust immunity 

under Parker v. Brown, supra. While the system satisfies the first requirement for such immunity that the 

challenged restraint be “one clearly articulated and affirmatively expressed as state policy,” it does not 

meet the other requirement that the policy be “actively supervised” by the State itself. Under the system, the 

State simply authorizes price setting and enforces the prices established by private parties, and it does not 

establish prices, review the reasonableness of price schedules, regulate the terms of fair trade contracts, 

monitor market conditions, or engage in any ‘pointed reexamination’.” (UNITED STATES SUPREME 

COURT. California Retail Liquour Dealers Ass`n. v. Midcal Aluminum, Inc., 445 U.S. 97 (1980). 

Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/445/97/#tab-opinion-1953496>. Acesso em: 13 

dez. 2019. grifo nosso).  
299 “The antitrust state action exemption can be reduced to two requirements, generally called authorization 

and supervision. Under the first requirement, the state must have ‘cleary articulated’ and ‘affirmatively 

expressed’ its wish to displace ordinary competitive process with some form of regulation covering the 

challenged conduct. Second, if the conduct of private parties is at issue, and not merely that of the 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/306/1/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/306/1/case.html#16
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/276/394/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/276/394/case.html#407
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/317/111/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/195/332/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/195/332/case.html#344
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/195/332/case.html#344
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/317/341/#tab-opinion-1937540
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/317/341/#tab-opinion-1937540
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/445/97/#tab-opinion-1953496


 124 

Da regulação ou lei que faz incidir imunidade, não há a necessidade de um comando 

imperativo em relação ao particular praticante da conduta, ou seja, não existe um requisito de que 

a regulação seja mandatória, bastando que ela simplesmente autorize determinado comportamento.300 

Conforme lembra Herbert Hovenkamp, state action doctrine é uma consequência do 

federalismo, o seu propósito não é proteger os fins concorrenciais ou regulatórios federais, mas, 

ao contrário, conferir o adequado reconhecimento ao poder regulatório dos estados federados, 

sendo assim, não caberia ao Judiciário adentrar à análise do mérito da regulação emanada por 

entes locais.301 

                                                                                                                                                                                     

government itself, then the conduct must be ‘actively supervised’ by a state agency or official. For example, 

the state could not simply pass a statute authorizing building contractors to fix prices and the leave them 

free to do so entirely on their own.” (HOVENKAMP, Herbert. The Antitrust Enterprise: principal and 

execution. Cambridge, MA, Harvard University Press, 2008. p.234). 
300 “Petitioner Southern Motor Carriers Rate Conference and petitioner North Carolina Motor Carriers 

Association (petitioners), “rate bureaus” composed of motor common carriers operating in North Carolina, 

Georgia, Tennessee, and Mississippi, submit, on behalf of their members, joint rate proposals to the Public 

Service Commission in each State. This collective ratemaking is authorized, but not compelled, by the 

respective States. The United States, contending that petitioners’ collective ratemaking violates the federal 

antitrust laws, filed an action in Federal District Court to enjoin it. Petitioners responded that their conduct 

was immune from the federal antitrust laws by virtue of the “state action” doctrine of Parker v. Brown, 317 

U. S. 341. The District Court entered a summary judgment in the Government’s favor. The Court of Appeals 

affirmed, holding that compulsion is a threshold requirement to a finding of Parker immunity. The court 

reasoned that the two-pronged test of California Retail Dealers Assn. v. Midcal Aluminum, Inc., 445 U. S. 

97, for determining whether state regulation of private parties is shielded from the federal antitrust laws -- 

the challenged restraint must be one clearly articulated and affirmatively expressed as a state policy, and 

the State must supervise actively any private anticompetitive conduct -- is inapplicable to suits against 

private parties; that even if Midcal is applicable, private conduct that is not compelled cannot be taken 

pursuant to a “clearly articulated state policy” within the meaning of Midcal’s first prong; and that, 

because Goldfarb v. Virginia State Bar, 421 U. S. 773, which held that a State Bar, acting alone, could not 

immunize from the federal antitrust laws its anticompetitive conduct in fixing minimum fees for lawyers -- 

was cited with approval in Midcal, the Midcal Court endorsed the continued validity of a “compulsion 

requirement.” 

 Held: Petitioners’ collective ratemaking activities, although not compelled by the respective States, are 

immune from federal antitrust liability under the state action doctrine. The Midcal test should be used to 

determine whether the private rate bureaus’ collective ratemaking activities are protected under the federal 

antitrust laws. Moreover, the actions of a private party can be attributed to a “clearly articulated state.” 

(UNITED STATES SUPREME COURT. Southern Motor Carriers Rate Conference v. United States, 471 

U.S. 48 (1985). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/471/48/#tab-opinion-1956140>. 

Acesso em :13 dez. 2019. grifo nosso). 

 Comentando a decisão citada acima: “That requirement has since been scaled back. Ten years after 

Goldfarb, the Court decided in Southern Motor Carriers Rate Conference v. United States (1985) that state 

compulsion was not a prerequisite for the availability of Parker immunity, and that private actors who 

engage in anticompetitive conduct can escape antitrust limits whenever their actions are authorized, rather 

than required, by state law.” (SANDEFUR, Timothy. Reining in Antitrust Immunity: In a new case from 

North Carolina, the Supreme Court may limit Parker immunity. Regulation, v.37, n.3, p.19, 2014). 
301 “The state action immunity is a creature of federalism, not of federal regulatory policy. Its purpose is not to 

protect federal regulatory or competition goals, but to give appropriate recognition to state regulatory 

power. So when a court applies the state action doctrine it must try to avoid making substantive judgments 

about whether the state regulation at issue is a good idea.” (HOVENKAMP, Hebert. Antitrust and the 

Regulation Enterprise. Columbia Business Law Review, n.2, p.347, 2004). 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/317/341/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/317/341/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/445/97/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/445/97/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/421/773/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/471/48/#tab-opinion-1956140
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Vale, por fim, citar um caso mais recente que acabou por limitar, em certa medida, a 

aplicação da State Action Immunity no direito antitruste norte-americano. Trata-se do caso North 

Carolina State Board of Dental Examiners v. FTC (2015).302 

O caso tratou de conduta praticada pelo Conselho de Odontologia do Estado da Carolina 

do Norte, que é uma agência estadual que regula a exercício da odontologia e o licenciamento 

de dentistas. Seis dos oito membros integrantes do Conselho daquela agência eram dentistas 

que exeriam a profissão, e foram eleitos pelos seus pares. 

Quando, no Estado da Carolina do Norte, pessoas que não eram dentistas começaram 

a oferecer a prestação de serviço de “clareamento dental” a um preço mais baixo do que era 

comumente praticado por dentistas, estes últimos ofereceram queixas à referida agência 

reguladora. O Conselho da agência investigou a questão e, após a averiguação dos fatos, enviou 

diversas cartas para os profissionais não dentistas, requerendo que eles interrompessem a 

oferta deste tipo de serviço, e que caso persistissem, seriam processados.  

A Autoridade Federal Antitruste dos EUA (FTC) ajuizou uma reclamação administrativa 

contra a agência reguladora, alegando que as ações da agência constituem um meio desonesto 

e anticompetitivo de concorrência, em violação à lei federal de defesa da concorrência (The 

Federal Trade Comission Act). Como matéria de defesa, a agência argumentou que suas ações 

eram imunes segundo a State Action Doctrine, porém um juiz administrativo (Administrative 

Law Judge – ALD) rejeitou essa alegação, assim como o fez o Quarto Circuito da Corte 

de Apelação. 

O processo da FTC contra a agência (Conselho de Odontologia) levantou a discussão 

se um Conselho controlado por participantes do mercado deveria ser tratado como um ator 

governamental, e, desse modo, apenas ser requerido demonstrar que está atuando em busca de 

uma política evidentemente articulada, ou, ao contrário, se esse Conselho deveria ser tratado 

como uma entidade privada que assim precisasse ser ativamente supervisionada pelo Estado. 

A Suprema Corte decidiu que a agência (Conselho), naquela situação, deveria ser tratada 

mais como um ator privado, de modo que o requisito de “supervisão ativa” precisaria ser 

cumprido. Na conclusão da Corte, se o Estado delega sua autoridade regulatória para associações  

 

                                                           
302 UNITED STATES SUPREM COURT. North Carolina State Board of Dental Examiners v. Federal Trade 

Commission, 574 U.S. 494 (2015). Disponível em: <https://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/13-

534_19m2.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2019. Sobre o assunto ver: STATE TO BE ENTITLED TO 

ANTITRUST IMMUNITY. Antitrust Law – State Action Immunity – Fourth Circuit Holds that State`s 

Dental Board of Examiners Must Show “Active Supervision” by State to be Entitle to Antitrust Immunity. 

Harvard Law Review, v.127, v.7, p.2122-2129, May 2014.  

https://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/13-534_19m2.pdf
https://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/13-534_19m2.pdf
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privadas ou para agências controladas por participantes do mercado, então a State Action 

Immunity se perde, a não ser que o estado provenha a supervisão ativa sobre a matéria.  

Sobre o que qualificaria uma supervisão ativa, a Corte a definiu como mecanismos que 

oferecem uma garantia realística de que a regulação exercida, por reguladores que fossem também 

participantes do mercado, promove uma política de estado ao invés de interesses individuais. 

A Corte também reconheceu que esse se trata de um conceito flexível e dependente do 

contexto, mas observou a necessidade da existência de algumas poucas e constantes exigências 

para o reconhecimento da supervisão ativa. O Estado supervisor deve: (i) rever o mérito da 

decisão anticompetitiva; e (ii) ter o poder de vetar ou modificar decisões particulares de modo 

a assegurar que elas fiquem de acordo com a política de estado adotada. 

Além disso, o estado supervisor não pode, ele mesmo, ser um participante do mercado, e 

a mera possibilidade de supervisão por parte do Estado não é suficiente para o cumprimento 

da exigência. 

Ao que parece, a autoridade antitruste norte-americana, ao proferir tal decisão limitando 

a incidência da state action immunity, se preocupou com a probabilidade de haver um 

processo de captura nos reguladores que fossem comandados por participantes do mercado 

regulado. O argumento faz sentido, na medida em que participantes do mercado, como o eram 

os Conselheiros que comandavam o North Carolina State Board of Dental Examiners, 

presumidamente possuem interesses em buscar um aumento de sua própria renda ao invés dos 

fins regulatórios que deles originalmente poderiam se esperar.  

2.2.2 A OCDE e a Teoria da Imunidade Antitruste 

Em primeiro de setembro de 2011, a OCDE publicou um “Policy Rountable” sobre 

“Regulated Conduct Defense” (defesa da conduta regulada), que representaria a alegação de 

incidência de imunidade antitruste por parte de empresas que atuem em mercados regulados. 

De modo a subsidiar o debate, visando orientar as submissões dos países membros, o 

referido organismo internacional produziu um “Background Paper”, ilustrando a matéria de 

fundo sob a qual a entidade iria se manifestar. Nesse documento, a OCDE conceitua a defesa da 

conduta regulada como aquela implementada por empresas que atuam em mercados regulados, 

objetivando se esquivar de sanções em virtude de comportamentos anticoncorrenciais, visto 
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que a conduta supostamente punível estaria blindada do escrutínio antitruste por consequência 

de uma autorização regulatória.  

A OCDE afirma que a defesa da conduta regulada estaria ligada a três doutrinas que 

incidiriam a depender das circunstâncias: Express Immunity (imunidade expressa), Implied 

Immunity (imunidade implícita), ou State Action Doctrine (ação estatal).303  

Mais ainda, a entidade reconhece que a defesa da conduta regulada é essencial para 

(i) a garantia de que os governos exerçam o seu poder soberano de modo a aplicar a regulação 

que considerem justificada por razões econômicas e/ou sociais, ainda que isso possa representar 

um conflito com a política da defesa da concorrência; (ii) evitar insegurança jurídica, eis que 

seria indevido submeter as empresas reguladas a múltiplas demandas legais inconsistentes 

entre si; e (iii) nos casos em que a regulação setorial e o direito concorrencial tem o mesmo 

objetivo, seria justificado também em termos de análise de custo-benefício, tendo vista que 

não haveria nenhum benefício adicional em aplicar o direito concorrencial em complemento à 

regulação setorial.304 

Entretanto, a defesa da conduta regulada também tem o potencial de gerar altos riscos 

para a sociedade, pois pode conduzir a uma aplicação da regulação que seja indevidamente 

anticoncorrencial, o que acarretaria prejuízos ao bem-estar econômico que não seriam 

justificados para o atingimento dos objetivos regulatórios. O instituto também pode levar ao 

reconhecimento da imunidade de uma conduta que é meramente regulada de maneira fraca 

pelo Estado, porém que não se pretendia blindar ao escrutínio antitruste.  

Desse modo, a regulação também pode sofrer falhas, indo muito além do que seria 

necessário para o atingimento de objetivos baseados no interesse público, e, assim o fazendo, 

impõe custos de bem-estar que representam justamente o oposto do que o interesse público 

                                                           
303 “The ‘regulated conduct defence’ shields conduct from competition law2 consequences where it is required 

by a federal or state regulation. When firms invoke the doctrine as a defence against allegations of illegal 

anti-competitive behavior, they seek a regulated conduct defence or regulated conduct exemption. The 

defence has direct links with several legal doctrines that lead to the non-application of competition law in 

some circumstances: express immunity, implied immunity, or the state action doctrine.” (OECD. Policy 

Roundtables. Regulated Conduct Defence. 2011. p.21. Disponível em: <http://www.oecd.org/regreform/ 

sectors/48606639.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019). 
304 “The regulated conduct defence is important to ensure that the state can exercise its sovereign power to 

apply regulation that it deems justified for economic and/or social reasons even though the regulation may 

conflict with competition policy. The defence is also important to ensure firms do not face multiple and 

inconsistent legal demands, in particular from regulations and competition law. The risks of such 

inconsistent legal demands are particularly important given the wide applicability of competition law and its 

evolving interpretations. In the specific case where the regulatory structure has the same goals as 

competition law, the regulated conduct defence may also be justified on the basis of a cost-benefit analysis when 

there is no added-value to apply competition law in addition to regulation.” (OECD. Policy Roundtables. 

Regulated Conduct Defence. 2011. p.21. Disponível em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/48606639.pdf>. 

Acesso em: 11 out. 2019). 

http://www.oecd.org/regreform/sectors/48606639.pdf
http://www.oecd.org/regreform/sectors/48606639.pdf
http://www.oecd.org/regreform/sectors/48606639.pdf
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demandaria. Essa seria a hipótese de autoridades reguladoras setoriais que sofressem de 

problemas de captura, produzindo regulações que resultem de um processo de lobby realizado 

pelos seu regulados, de modo que a atividade regulatória serviria, ao final, a interesses privados. 

Portanto, a regulação deve ser aplicada somente a onde os seus benefícios econômicos e sociais 

sobreporem os seus respectivos custos.305 

A OCDE analisa que, como regra, a relação entre concorrência e regulação se dá em 

termos de complementariedade, porém, em casos onde a aplicação de ambas as normas se 

torne incompatível, a regulação pode restringir a competição por intermédio do reconhecimento 

de uma imunidade, sendo a incidência benéfica para a sociedade sempre que tal regulação 

objetivar a correção de alguma falha de mercado ou promover um fim distributivo, e desde 

que os efeitos anticoncorrenciais produzidos sejam reduzidos ao estritamente necessário para 

o atingimento daqueles objetivos.306  

Segundo a OCDE, um dos principais critérios para o reconhecimento de uma imunidade 

antitruste é identificar se a regulação foi adotada no mesmo nível que a lei de defesa da 

concorrência, ou em nível inferior.  

Vale desde logo destacar, que o “nível” a que o organismo internacional se refere não 

é em relação à norma, mas sim ao ente que a elaborou (federal, estadual ou local).  

Quando a regulação é advinda do mesmo nível que a lei antitruste a imunidade 

poderia ser de dois tipos: (i) explícita ou (ii) implícita.  

                                                           
305 “Regulation may at times suffer from failures. It may go beyond what is necessary to achieve the public 

interest objectives and impose a welfare cost that is not commensurate to the public interest. This is 

particularly the case when regulation results from the lobbying of private parties to favor their own at the 

expense of the general interest (regulatory capture). For instance, regulation may serve as a coordinating 

mechanism for a cartel. Moreover, there is a potential for economic distortions to arise, as different sectors 

are subject to different regulatory environments. Such distortions can have a negative impact on economic 

welfare by distorting consumer decisions as to which products and services they purchase. In addition, 

regulation may quickly become out-of-date, especially in fast-moving industries for technological reasons 

that are not directly connected with the legal regime, or where liberalization has begun and some companies 

are moving fast to adapt to the new situation. From a public interest perspective, it is therefore important 

that regulation applies only when its economic and social benefits outweigh its costs. Potential regulatory 

failures may in some cases imply that effective competition and competition policy may be a better solution 

than regulation.” (OECD. Policy Roundtables. Regulated Conduct Defence. 2011. p.23-24. Disponível 

em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/48606639.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019). 
306 “In some cases, however, the application of both competition law rules and regulation is incompatible as 

regulation may restrict competition (for example by establishing entry barriers) or impose behaviours that 

may be condemned under competition law (for example fixing minimum prices). In such cases, regulation 

may imply an exemption to the application of competition law.Such exemption may be beneficial to the 

society when the regulation aims to correct market failure or ensure distributional objectives, while at the 

same time the possible anti-competitive effects are reduced to the minimum. If, however, regulation goes 

beyond what is necessary to achieve the underlying public interest objectives, the competition law exemption 

is detrimental.” (OECD. Policy Roundtables. Regulated Conduct Defence. 2011. p.25-26. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/regreform/sectors/48606639.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019). 

http://www.oecd.org/regreform/sectors/48606639.pdf
http://www.oecd.org/regreform/sectors/48606639.pdf
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Para a imunidade ser considerada explícita ela deve ser provida de maneira expressa 

(i) pela própria lei de defesa da concorrência ou (ii) por uma regulação adotada no mesmo 

nível da lei de defesa da concorrência, podendo a amplitude da imunidade variar de graus mais 

restritos aos mais amplos, podendo abranger desde condutas específicas até setores inteiros.  

No caso da União Europeia, a normas de direito concorrencial estão previstas no Tratado 

de Funcionamento da União Europeia (“TFUE”) e na legislação dos seus países membros, se 

aplicam tanto aos atores públicos quanto aos privados, existindo exceções apenas nas atividades 

onde os Estados-membros exercem seus poderes soberanos (tais como controle do espaço 

aéreo), ou naquelas que são regidas pelo princípio da solidariedade (como a obrigatoriedade 

de contribuição aos regimes de seguridade social).307  

No tocante aos setores, o bloco também teria poucas exceções, tais como o 

reconhecimento de algumas imunidades antitruste na agricultura, energia nuclear e equipamentos 

militares. Por fim, o TFUE prevê que o direito da concorrência não se aplica às atividades 

econômicas quando elas forem necessárias ao provimento de serviços de interesse econômico 

geral (services of general economic interest – “SGEI”). 

Já as imunidades implícitas seriam aquelas não previstas de maneira expressa na lei 

de defesa da concorrência ou em regulação emanada por ente da mesma natureza, entretanto, 

poderiam ser implicitamente reconhecidas na lei ou no regulamente pelo Judiciário. Quanto a 

esta possibilidade, OCDE cita o caso norte-americano, e o requisito da repugnância evidente 

entre a lei concorrencial e a regulação setorial. Para além deste requisito inicial, a OCDE diz que 

na jurisdição norte-americana as Cortes buscam por quatro elementos a caracterizar a presença de 

uma imunidade implícita: (i) a existência de uma autoridade reguladora para supervisionar a 

conduta contestada; (ii) a evidência de que as autoridades reguladoras exercem a supervisão com 

o grau adequado de atenção – essa condição exige que a conduta contestada seja investigada 

por uma autoridade reguladora pública, ou que seja aprovada após uma revisão substancial de 

seus méritos; (iii) a presença de risco de demandas conflitantes entre a lei de defesa da 

                                                           
307 “In the EU, the competition provisions are contained in the Treaty on the Functioning of the European 

Union (TFEU), which is the constitutional Charter of the EU and in the laws of the Member States. EU 

competition rules apply to private and public ‘undertakings’, which have been defined by the Court of 

Justice as every entity engaged in an economic activity regardless of its legal status or the way it is financed. 

Economic activity, in turn, depends on the function carried out by the entity, and consists of offering goods 

or services on the market where that activity could, at least in principle, be carried out by private 

undertakings in order to make profits. Thus EU competition law applies to all entities, private or public, that 

offer products or services normally provided against remuneration. Conversely, competition law does not 

apply to activities where the Member states exercise sovereign power (such as control of air space, anti-

pollution surveillance) or that are governed by the principle of solidarity such as compulsory social security 

insurance schemes.” (OECD. Policy Roundtables. Regulated Conduct Defence. 2011. p.28. Disponível 

em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/48606639.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019). 

http://www.oecd.org/regreform/sectors/48606639.pdf
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concorrência e a regulação setorial, quando, por exemplo, ambos os instrumentos legais  

tem objetivos diferentes e conflitantes; e (iv) a conduta esteja absolutamente dentro do escopo 

da regulação.308 

No que tange à regulação advinda de um ator estatal de “nível inferior” ao daquele que 

editou a lei de defesa da concorrência, a OCDE observa que, a princípio, não deveria haver o 

reconhecimento da incidência da imunidade antitruste. Porém, em algumas jurisdições, em 

virtude dos princípios da subsidiariedade e da autonomia dos Estados, o Poder Judiciário vem 

reconhecendo a possibilidade de normas regulamentares setoriais de nível (e.g. federativo) 

inferior afastarem a lei de defesa da concorrência de nível superior. Ademais, em virtude dos 

princípios da segurança jurídica e legítima expectativa, o Poder Judiciário tem decidido que 

as empresas que cumprem uma regulamentação setorial contrária a uma norma concorrencial 

superior não devem ser sancionadas. Em todos esses casos se aplicaria a State Action 

Doctrine, que varia de acordo com as diferenças institucionais de cada jurisdição.309  

No caso da União Europeia, a State Action Doctrine se mostra muito mais restritiva 

do que na jurisdição norte-americana, eis que, segundo aponta a OCDE, a defesa da conduta 

regulada não se aplicaria quando a regulação setorial meramente encorajasse ou autorizasse as 

empresas a praticarem comportamentos autônomos anticoncorrenciais, nesse caso, a presença 

da regulação serviria apenas como um fator de mitigação para aplicação de sanções.310  

A OCDE conclui no sentido de que a defesa da conduta regulada – que arguiria a 

incidência de imunidade antitruste para determinada conduta anticoncorrencial empreendida 

                                                           
308 OECD. Policy Roundtables. Regulated Conduct Defence. 2011. p.30-31. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/regreform/sectors/48606639.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019. 
309 “The application of the regulated conduct defence is more complex in multi-level governance settings as 

different legal principles collide. In such settings, there is usually a legal principle of hierarchy of norms 

whereby the norm adopted at the superior (e.g., federal) level prevails over the norm adopted at the inferior 

(e.g., state) level. According to this principle, federal competition law prevails over state regulation and, in 

such circumstances, the regulated conduct defence should not be accepted. However, according to, for 

example, the principles of state autonomy and of subsidiarity, courts in some jurisdictions allow regulation 

adopted at an inferior level to include an exemption from competition law adopted at a superior level. 

Moreover under the principles of legal certainty and legitimate expectations, courts have decided that 

undertakings abiding by regulation that is contrary to a superior competition law norm should not be 

sanctioned. In all those cases, the courts have allowed, in effect, a regulated conduct defence. Depending on 

the institutional context and the judicial history, the conditions of the defence may differ among 

jurisdictions.” (OECD. Policy Roundtables. Regulated Conduct Defence. 2011. p.32. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/regreform/sectors/48606639.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019). 
310 “The regulated conduct defence is not permitted when the regulation merely encourages or authorises the 

undertakings to engage in autonomous anti-competitive conduct. The presence of a regulation may, 

however, constitute a mitigating factor when setting the sanction. The Commission Guidelines on setting 

fines state that there is a mitigating factor ‘where the anti-competitive conduct of the undertaking has been 

authorized or encouraged by public authorities or by legislation’. This view has been endorsed by the Court 

of Justice in several cases.” (OECD. Policy Roundtables. Regulated Conduct Defence. 2011. p.36-37. 

Disponível em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/48606639.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019). 

http://www.oecd.org/regreform/sectors/48606639.pdf
http://www.oecd.org/regreform/sectors/48606639.pdf
http://www.oecd.org/regreform/sectors/48606639.pdf
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por uma empresa –, na maioria das jurisdições, tem como base os seguintes princípios e 

políticas judiciais311:  

(i) o reconhecimento da imunidade visa respeitar a intenção do legislador e o exercício 

de boa-fé, por parte do Estado, de sua soberania por meio de seus poderes 

regulatórios. No contexto específico da governança envolvendo vários níveis 

(e.g. federal, estadual e local), a imunidade pode ser justificada pelo princípio do 

federalismo e da subsidiariedade; 

(ii) a imunidade antitruste também pode encontrar fundamento no princípio de que não 

deve caber aos agentes privados, estranhos às decisões políticas, determinar quando 

que os benefícios advindos para o mercado são aceitáveis ou não. O tratamento 

diferenciado para atores privados ou públicos pode se justificar nos diferentes 

papéis que eles desempenham, vez que o poder público é exercido para se buscar o 

interesse público, e o interesse público, por sua vez, é determinado por intermédio 

da representação democrática; 

(iii) a imunidade também se baseia nos princípios da segurança jurídica e expectativa 

legítima, garantindo que as empresas não se deparem com demandas legais 

inconsistentes advindas da legislação antitruste e da regulação setorial; e 

(iv) quando a regulação perseguir os mesmos objetivos da lei de defesa da concorrência, 

a imunidade antitruste também pode ser justificada por uma análise de custo-

benefício, indicando que há pouco valor agregado na aplicação do direito antitruste 

para além da regulamentação. 

Ao fim, a OCDE diz que dentre os diversos pontos que “emergem do trabalho”, um 

deles é o de que “a defesa da conduta regulada deveria se aplicar apenas nos casos onde as 

empresas não tivessem autonomia sobre as suas condutas potencialmente anticoncorrenciais.312 

                                                           
311 OECD. Policy Roundtables. Regulated Conduct Defence. 2011. p.37-38. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/regreform/sectors/48606639.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019. 
312 De fato, a competência de disciplinar determinado setor econômico nunca é exercida de maneira exauriente, 

desse modo, mais do que se questionar sobre a existência de liberdade do agente regulado (que sempre existirá, 

até mesmo para descumprir a regulação), deve-se questionar se a referida liberdade está sendo exercida 

dentro de um campo avalizado ou não pelo regulador, ou seja, se há desvio de finalidade do agente privado 

sobre o que foi incentivado ou autorizado pela autoridade reguladora, que, no caso, representa o Estado. Um 

exemplo é citado por Eduardo Ferreira Jordão: “É importante atentar, contudo, ao real conteúdo da autorização ou 

do incentivo, para fins de verificar se uma dada conduta encontra-se imunizada. Assim, a regulação de 

tarifas máximas impede sanções fundadas na imposição de tarifas excessivas (art. 21, inc. XXIV, da Lei n.o 

8.884/94) quando estejam elas dentro dos limites previstos na regulação, mas não impede que se reprimam 

as empresas que coludirem para aplicar preços uniformes (art. 21, inc. I, da Lei n.o 8.884/94), eliminando a 

concorrência possível dentro doe esquema regulatório.” (JORDÃO, Eduardo Ferreira. Restrições regulatórias à 

concorrência. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p.178). Sobre os diversos graus de discricionariedade que a 

regulação pode deixar para o agente regulado: “The regulator’s power and/or its exercise is never complete. 

http://www.oecd.org/regreform/sectors/48606639.pdf
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Se a regulação fortalece ou facilita comportamentos anticoncorrenciais sem diretamente impor 

uma conduta específica, a conduta praticada pela empresa está aberta a sua discricionariedade, e, 

assim, a lei de defesa da concorrência deveria, em princípio, se aplicar àquela conduta regulada”.313 

Tendo em vista (i) que o referido trabalho citou como fundamento a justificar a 

incidência da imunidade antitruste os princípios da segurança jurídica e legítima expectativa, 

e (ii) a previsão transcrita acima não se referiu a comportamentos expressamente autorizados 

pela autoridade reguladora; é razoável concluir que sempre que a atividade regulatória autorizar a 

conduta, não haveria que se questionar quanto o caráter mandamental ou não da norma 

regulatória para fins de reconhecimento ou não de imunidade antitruste.  

2.2.3 A proposta de Eduardo Jordão para a identificação de imunidades no Brasil 

Em trabalho publicado no ano de 2009, Eduardo Ferreira Jordão propôs a adoção de 

um método bifásico para a identificação de imunidades antitrustes no direito brasileiro. Antes 

mesmo de se adentrar à referida proposta, cabe salientar que, na visão daquele autor a genuína 

imunidade somente se caracterizaria quando da completa não incidência das normas de defesa 

da concorrência, seja pelo CADE ou pelo Poder Judiciário. 

Sobre o método bifásico, este teria uma fase geral e outra específica.  

A primeira fase, de caráter geral, teria por objeto a análise do setor, de modo a 

perquirir se nele incidiria uma imunidade antitruste “ampla”, ou seja, que abarcaria todo o 

mercado. Segundo defende Eduardo Jordão, esta hipótese seria comum nos regimes de serviços 

públicos onde o ente titular tenham estabelecido regime de não incidência da competição. No 

caso de ser reconhecida a imunidade antitruste setorial, a lei de defesa da concorrência só 

                                                                                                                                                                                     

Varying degrees of discretion are always left to the management of the regulated enterprise, and that 

management may act in ways that impair such competition as remains possible, notwithstanding the 

existence of regulation.” (AREEDA, Phillip E. Antitrust Laws and Public Utility Regulation. The Bell 

Journal of Economics and Management Science, v.3, n.1, p.44, 1972). 
313 “The regulated conduct defence should only apply in cases where companies have no autonomy over their 

potentially anti-competitive actions. If a regulation strengthens or facilitates anticompetitive behaviour 

without directly imposing specific conduct, a company’s conduct is open to discretion and competition laws 

should in principle apply to the regulated conduct.” (OECD. Policy Roundtables. Regulated Conduct 

Defence. 2011. p.50. Disponível em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/48606639.pdf>. Acesso em: 

11 out. 2019). 

http://www.oecd.org/regreform/sectors/48606639.pdf
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incidirá sobre as empresas que atuem neste setor quando os efeitos de suas condutas 

extrapolarem para outros setores da economia.314  

A segunda fase seria aplicada de maneira sucessiva, para os casos onde não fosse 

identificada nenhuma imunidade antitruste setorial. Nesse sentido, o teste aqui empreendido 

visaria descobrir se num determinado setor, não imunizado, existiriam condutas específicas 

que tivessem respaldo regulatório setorial para, assim, não serem submetidas ao escrutínio da 

lei de defesa da concorrência.315  

Adotando os dois critérios de verificação europeus (validade jurídica da lei e/ou 

regulação imunizante, e compulsão ou mera autorização da regulação imunizante), Eduardo 

Jordão traça quatro cenários distintos: (i) condutas compelidas por regulação estatal válida; 

(ii) condutas autorizadas por regulação estatal válidas; (iii) condutas compelidas por regulação 

estatal inválida; e (iv) condutas autorizadas por regulação estatal inválida. 

No primeiro cenário, onde as condutas seriam compelidas por regulação estatal válida, 

incidiria a imunidade antitruste. Nesse caso é o próprio Estado que afasta a racionalidade 

concorrencial e as pressões competitivas, sendo assim, a forçosa incidência das normas antitruste 

frustraria a política estatal eleita, e muitas das vezes suas relevantes razões de interesse público. 

Mais ainda, punir um particular em virtude de seu cumprimento à norma válida e compulsória 

do ordenamento jurídico seria um comportamento irrazoável, que feriria os princípios da legítima 

expectativa e segurança jurídica.  

Segundo o referido autor, a primeira situação poderia ser observada nos setores onde 

as tarifas relativas a algum serviço são estabelecidas diretamente pelo regulador. 

O segundo cenário, onde as condutas seriam meramente autorizadas, facilitadas ou 

encorajadas por regulação estatal válida, também incidiria a imunidade antitruste. A uma porque 

“não há razão para supor a prevalência da regra de proteção concorrencial sobre aquela que 

autoriza a conduta, especialmente por ser esta última específica em relação à primeira.” A duas 

porque, novamente, haveria violação aos princípios da legitima expectativa e da segurança 

jurídica da empresa que age respaldada por medidas públicas válidas e específicas.  

Este seria o caso da regulação de tarifas máximas por parte das autoridades reguladoras 

setoriais, permitindo às empresas reguladas uma margem de discricionariedade até o valor máximo 

estabelecido. Isso não impede, entretanto, a caracterização de ilícitos antitruste em virtude de 

                                                           
314 JORDÃO, Eduardo Ferreira. Restrições regulatórias à concorrência. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p.173-174. 
315 Ibid., p.174-175. 
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outros motivos, por exemplo, por colusão entre concorrentes para todos cobrarem um determinado 

preço uniforme, eliminando, deste modo, a concorrência dentro do esquema regulatório.316  

O terceiro caso317, onde as condutas seriam compelidas por regulação estatal inválida, 

sob a ótica da autoridade aplicadora do direito concorrencial (CADE ou Poder Judiciário).  

Caso a aplicação da lei de defesa da concorrência seja realizada pelo Poder Judiciário, 

haveria a possibilidade de reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da medida 

regulatória que respaldaria a conduta empresarial.  

Em sendo o CADE a aplicar a lei concorrencial, Eduardo Jordão entende que a autarquia 

poderia realizar controle de legalidade sobre o ato regulatório ou de constitucionalidade sobre 

a lei que embase a conduta empresarial, de modo a afastá-los. Entretanto, o autor faz a 

ressalva de que a desaplicação da lei ou regulamento imunizante não necessariamente conduziria 

à aplicação de qualquer sanção, podendo a autoridade manter a imunidade que derivaria da 

norma, caso ela fosse válida, desde que haja razões suficientes para tal.  

Mais ainda, em se tratando de regulação impositiva, a manutenção dos efeitos da 

imunidade que decorreria da aplicação da norma é igualmente impositiva, em virtude do 

previsto no art. 27 da Lei n.o 9.868/1999, que trata da modulação dos efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade por parte do Supremo Tribunal Federal (“STF”). Seria conduta a se 

impor também em virtude da caracterização de inexigibilidade de conduta diversa por parte 

do regulado, que se via obrigado a cumprir com os termos da regulação. 

Por fim, a quarta situação abarca a hipótese onde as condutas são autorizadas por 

regulação inválida. “Uma vez inexistente o escudo jurídico decorrente de uma norma válida 

imunizante e ausente a situação de inexigibilidade de conduta diversa, o máximo que se 

poderia afirmar em benefício das empresas em questão seria que elas estavam de boa-fé ou 

que não possuíam culpa pela infração”.318  

Entretanto, como a culpa não é relevante para caracterização ou não da infração 

antitruste sob a ótica da lei de defesa da concorrência319, assim como a boa-fé apenas se presta 

                                                           
316 JORDÃO, Eduardo Ferreira. Restrições regulatórias à concorrência. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p.177-178. 
317 Ibid., p.178-182. 
318 Ibid., p.184. 
319 “Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma 

manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: 

 I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; 

 II - dominar mercado relevante de bens ou serviços; 

 III - aumentar arbitrariamente os lucros; e 

 IV - exercer de forma abusiva posição dominante.” (Lei n.o 12.529, de 30 de novembro de 2011. grifo nosso). 
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para influir no procedimento de quantificação da pena320, tais condições não tem o condão de 

fazer incidir a este caso a imunidade antitruste. 

Assim, apenas de forma a minimizar os “inconvenientes relativos à boa-fé”, o autor 

propõe três providências: (i) postura cautelosa por parte do aplicador da lei antitruste, aplicando a 

penalização ao infrator apenas nos casos onde a ilegalidade da norma regulamentar for passível de 

averiguação sem aplicação de um complexo raciocínio antitruste; (ii) dosagem proporcional 

de eventual multa a ser aplicada; e (iii) caso a empresa acumule prejuízos relevantes, não 

compensados pelos ganhos advindos da implementação da conduta, resta ao punido o acionamento 

judicial da autoridade reguladora.  

A proposta de Eduardo Jordão é interessante em virtude das seguintes razões:  

(i) por se tratar de um método de identificação de imunidade antitruste desenvolvido 

especificamente para a realidade do ordenamento jurídico brasileiro, evitando-

se, assim, os eventuais problemas advindos de um transplante jurídico acrítico 

de jurisprudências ou doutrinas estrangeiras;  

(ii) em virtude de prever um procedimento com fases sucessivas e bem estabelecidas – 

análise de imunidade setorial, e, em não se identificando, prossegue-se para a 

verificação de eventual imunidade de condutas específica no setor não 

imunizado –, com critérios de identificação expostos de maneira clara, inclusive 

quanto a suas fontes – no caso, adotou-se os critérios de verificação tradicionais ao 

direito europeu –, o que facilita o trabalho do intérprete, impõe uma obrigação 

de motivação que trace esse caminho nas decisões acerca do tema, e permite uma 

análise objetiva quanto a sua correção por parte do próprio regulado.; e  

(iii) por se tratar de um método de abarca todos os cenários possíveis, considerando 

combinações de condutas baseadas na validade da norma e no seu conteúdo – 

imunizante ou não, compulsória ou meramente autorizativa/facilitadora/ 

encorajadora da conduta praticada –, e trazendo as consequências jurídicas para o 

praticante da conduta, evitam-se decisões baseadas no subjetivismo dos julgadores. 

Entretanto, a referida proposta também está avessa às críticas, visto que (i) permanece 

não resolvida a questão interpretativa quanto a identificação ou não de imunidades antitrustes, 

sejam setoriais ou de condutas específicas de setores não imunizados; e (ii) se atribui ao CADE a 

                                                           
320 “Art. 45. Na aplicação das penas estabelecidas nesta Lei, levar-se-á em consideração: 

 II - a boa-fé do infrator;” (Lei n.o 12.529, de 30 de novembro de 2011. grifo nosso). 
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competência de escrutinar a legalidade de atos emanados por outra autoridade reguladora, ou 

o controle de constitucionalidade de lei vigente.  

Quanto à primeira crítica, caso se entenda que o processo hermenêutico deve se dar 

exclusivamente pela autoridade antitruste, quando do julgamento de um processo administrativo, 

por si promovido para se verificação de eventual ilícito concorrencial praticado por agente 

que atue em mercado regulado, o problema persistiria. Isso porque a autoridade antitruste 

poderia não verificar qualquer imunidade mesmo diante de leis, regulamentos e/ou atos 

administrativos não normativos praticados pelo regulador setorial que em verdade teriam o 

condão de imunizar determinada conduta.  

Assim, de modo a aprimorar a proposta de Eduardo Jordão, sugerimos que quando de 

análise de condutas praticadas em mercados regulados, deve a autoridade antitruste, em não 

identificando a incidência de qualquer imunidade, ouvir a(s) autoridade(s) reguladora(is) 

previamente a sua tomada de decisão, visto que é essa última que, ao regular o setor, tem a 

condição de expressar a interpretação autêntica acerca de suas normas e atos – se pretendentes 

ou não a conferir imunização, e por qual motivo.  

Portanto, quanto ao teor da regulação – se imunizante ou não, a palavra final deve 

caber sempre à autoridade reguladora setorial. Já quanto a validade ou não dessa mesma 

regulação, poderia o CADE, através de sua Procuradoria, discutir judicialmente  

No tocante à segunda crítica, nos parece que nem a Constituição ou a Lei atribuíram 

à autoridade antitruste brasileira – CADE – o controle de legalidade de atos infralegais 

emanados por autoridades reguladoras setoriais ou o controle de constitucionalidade de leis 

vigentes. Também não entendemos que tais competências podem ser presumidas, ou extraídas, do 

poder geral de autotutela conferido aos órgãos da Administração Pública, visto que como o 

nome do instituto sugere, o exercício de autotutela se limita aos atos praticados pelo próprio 

órgão, e não de um órgão da Administração em relação aos atos praticados por outros órgãos 

daquela Administração.  

Sendo assim, quando diante de atos normativos que entende por ilegais ou 

inconstitucionais, deve o CADE agir por intermédio de sua Procuradoria, ou representar perante o 

Ministério Público, para que promova a ação devida.321  

                                                           
321 Esse, inclusive, é o entendimento que outrora fora reconhecido próprio CADE: “Definiu-se como prerrogativa do 

Poder Concedente avaliar a conveniência e oportunidade da adoção de medidas propostas pelo SBDC nos 

atos de concentração que envolvam a apreciação de contrato de concessão e serviço público, a teor do art. 

175 da Constituição Federal. Não obstante, foi ressaltada a norma constitucional dos arts. 170, IV, e 173, 

§ 4.o, que preveem a livre concorrência e a repressão ao abuso do poder econômico, concluindo-se que a 

liberdade do poder Público em estabelecer a concessão de serviço público não pode ser tida como absoluta, 

devendo ser preservada, sempre que possível, a livre concorrência. Dessa forma, cabe aos órgãos antitruste 



 137 

O que se conclui é que, caso a referida proposta fosse adotada, com as ponderações 

aqui realizadas, todos – a autoridade reguladora setorial, a autoridade antitruste e os regulados – 

ganhariam em termos de diminuição de custos de transação, ganhos na eficiência alocativa de 

seus recursos e promoção na segurança jurídica no setor regulado.  

                                                                                                                                                                                     

solicitar medidas dos entes federados para a adequação da norma à legislação concorrencial, uma vez que 

se não observadas, podem ser objeto de representação do CADE junto ao Ministério Público a fim de 

resguardar a ordem econômica.” (Voto do Conselheiro Fernando Marques, no Ato de Concentração n.o 

08012.005516/2001-11 (Petrobrás Gás S.A – Gaspetro, Gásgoiano S.A. e Agência Goiana de Gás 

Canalizado – Goiasgás. grifo nosso). No mesmo sentido pontua Alexandre dos Santos Aragão: “Portanto, a 

competência para delinear os contornos do setor e definir normas gerais é da regulação setorial, não podendo 

o CADE subverter ou inviabilizar na prática a pauta regulatória. Em se tratando de segmento regulado, 

especialmente serviço público, a atuação do CADE, ainda mais, ser excepcional e pontual, para reprimir 

eventual abuso do poder econômico, respeitado sempre o arcabouço regulatório setorial. Conforme se 

observa dos julgados do CADE, esse tem por praxe basicamente apenas oficiar a outros órgãos ou entidades 

a fim de que tomem providências, no âmbito de suas competências, para conferir efetividade ao princípio da 

livre concorrência. Como providência direta do próprio CADE não seria de se excluir, de acordo com a sua 

jurisprudência, apenas a propositura de ação civil pública por sua própria Procuradoria contra a regulação 

anticoncorrencial, o que, todavia, fica também dependente, por óbvio, da decisão judicial a ser proferida.” 

(ARAGÃO, Alexandre dos Santos de. Direito dos serviços públicos. 4.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017. 

p.376-377). 
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3 OS JULGADOS NO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA 

O CADE já foi provocado a se manifestar sobre o setor portuário algumas vezes322. 

Nessas oportunidades, quando em sede de controle de condutas, o órgão se posicionou, entre 

outros temas, sobre a legalidade da cobrança de taxa de segregação e entrega de contêineres e 

da taxa de fiel depósito pelos operadores portuários em detrimento dos importadores ou 

consignatários da carga importada (recintos alfandegados independentes), ambas as cobranças 

enquadradas pelo CADE na denominação “THC2”. 

O presente estudo analisou a argumentação dos votos dos Conselheiros do CADE nos 

casos Paradigma, PA n.o 08012.07443/1999-17, Porto de Salvador, PA n.o 08012.003824/2002-84, 

Rodrimar, PA n.o 08012.001518/2006-37, e Tecon Rion Grande, PA n.o 08700.008464/2014-

92323, a partir de duas lentes: (i) existência e sustentação de argumentos de interface entre 

regulação e concorrência; e (ii) existência e sustentação de argumentos de precedentes daquela 

autoridade concorrencial sobre a matéria. O objetivo foi verificar a qualidade argumentativa 

das decisões nessas duas frentes e, consequentemente, ratificar ou questionar o posicionamento 

adotado pelo órgão concorrencial em cada um dos casos.  

A primeira lente de observação, de (i) existência e sustentação de argumentos de 

interface entre regulação e concorrência, se presta a compreender o entendimento do CADE 

sobre os limites da atividade das duas esferas e a sua interação, o peso que o CADE atribui às 

manifestações regulatórias das autoridades reguladoras setoriais (ANTAQ e Autoridades 

Portuárias) e se existem situações em que o CADE entende haver a incidência de imunidade 

antitruste, eximindo-se de analisar condutas com efeitos anticoncorrenciais. Nessa fase são 

analisados nos votos, por exemplo, argumentos sobre “vácuo regulatório” e “efeitos dos atos 

regulatórias” para fins de incidência ou não do Direito Antitruste na análise de uma 

determinada conduta. 

A segunda lente de observação, de (ii) existência e sustentação de argumentos de 

precedentes, se presta a observar o nível de embasamento do CADE sobre decisões pretéritas, 

                                                           
322 Em sede de controle de estruturas, podemos citas, por exemplo, os atos de concentração n.os 08012.004482/2011-19, 

08012.000777/2011-16, 08012.005701/2009-54, 08012.007025/2008-72, 08012.010584/2008-60, 

08012.003911/2008-27, 08012.008685/2007-90, 08012.014090/2007-73, 09012.009940/2006-31, 

08012.002245/2005-67, 08012.002489/2002-92, 08012.004688/2000-36, 08012.000225/1999-

9808012.008882/1999-92, 08012.007405/1998-47, 08012.007362/1998-35 e 08012.007405/1998-47.  
323 As denominações dadas a cada um dos processos administrativos elencados são de exclusiva responsabilidade do 

autor deste trabalho, não necessariamente refletindo a forma pela qual tais casos são reconhecidos, seja na 

jurisprudência do CADE, seja na doutrina que estuda o tema.  
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e problematizar sobre as possíveis consequências que esse comportamento pode acarretar se 

tomado de maneira descuidada. 

Foram feitas análises qualitativas de, ao total, 13 votos de Conselheiros. Em benefício da 

fluidez do texto e para se evitar repetições, em um primeiro momento apenas descrevemos os 

argumentos de ordem regulatória-concorrencial e aqueles de embasamento em precedentes do 

próprio órgão, para, apenas depois, e em tópico segregado, realizar a devida análise crítica 

sobre tais fundamentos, consolidando nossos achados no capítulo de Conclusão.  

3.1 O Caso Paradigma – PA n.o 08012.007443/1999-17 

O Processo Administrativo n.o 08012.007443/1999-17 foi instaurado no dia 26 de 

agosto de 1999, com vistas a analisar a legalidade da cobrança da Taxa de Liberação de Contêiner 

(“TLC”324) por parte dos operadores portuários do Porto de Santos em detrimento dos 

importadores ou dos consignatários de suas cargas (no caso, os recintos alfandegados). Eram 

representados no processo as empresas Terminal para Contêineres da Margem Direita S/A 

(TECONDI), Santos Libra Terminais S/A – TERMINAL 37, Companhia Siderúrgica Paulista – 

COSIPA (Rio Cubatão Logística Portuária) e Santos Brasil S/A – TECON Terminal 

de Contêineres.325 

Segundo se depreende dos autos, a preocupação concorrencial atrelada à conduta estaria 

relacionada à possibilidade dos operadores portuários de disciplinar o mercado, influenciar a 

formação de preços e obter de lucros extraordinários, por meio da cobrança da TLC. Para 

verificar essa hipótese, dever-se-ia comprovar que operadores tinham capacidade de eliminar ou 

disciplinar os recintos alfandegados independentes (Portos Secos) no mercado de armazenagem 

de contêineres e se existiam incentivos para que a prática fosse adotada.  

A Secretaria de Acompanhamento Econômico (“SEAE”) e a Secretaria de Direito 

Econômico (“SDE”) juntaram pareceres ao caso, exarando posicionamentos sobre a definição 

                                                           
324 Nomenclatura dada no Porto de Santos para a tarifa que remunerava o Serviço de Segregação e Entrega (“SSE”). 
325 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012/007443/1999-17. Relator: Conselheiro 

Luiz Carlos Delorme Prado. Representante SDE ex officio. Representadas: Terminal para Contêineres da 

Margem Direita – TECONDI, Libra Terminais S/A – Terminal 37, Usiminas (Rio Cubatão Logística 

Portuária Ltda.) e Santos Brasil – Tecon. Data de Julgamento: 27 de abril de 2005. p.98. Disponível em: 

<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMi

VcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jh

GPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW>. Acesso em: 15 dez. 2019. 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
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do mercado relevante e a existência de capacidade de exercício de poder de mercado pelos 

operadores portuários. 

No que se tange à determinação do mercado relevante, a SDE entendeu que, na 

dimensão do produto, seria a armazenagem alfandegada e, na dimensão geográfica, o Porto de 

Santos, sendo os players os operadores portuários do Porto de Santos e todos os recintos 

alfandegados independentes nas imediações que sejam economicamente viáveis para o 

armazenamento de cargas desembarcadas no Porto de Santos.326 Essa definição não foi 

diretamente ratificada ou negada pela SEAE.327 

No que se relaciona à capacidade de exercício de poder de mercado, a SEAE afirmou 

não ter encontrado provas suficientes que sustentassem a sua existência, além de concluir que 

os operadores portuários incorrem em custos não abrangidos pela THC no atendimento de 

recintos alfandegados independentes328; enquanto a SDE entendeu que os operadores portuários 

que também oferecem serviços de armazenagem alfandegada possuem meios e incentivos para 

impactar negativamente a esfera concorrencial dos seus competidores no mercado downstream, de 

forma que a conduta adotada pelas Representadas se enquadrariam como infração concorrencial.329 

                                                           
326 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012/007443/1999-17. Relator: Conselheiro 

Luiz Carlos Delorme Prado. Representante SDE ex officio. Representadas: Terminal para Contêineres da 

Margem Direita – TECONDI, Libra Terminais S/A – Terminal 37, Usiminas (Rio Cubatão Logística Portuária 

Ltda.) e Santos Brasil – Tecon. Data de Julgamento: 27 de abril de 2005. p.2173-2174 (manifestação do 

Departamento de Proteção e Defesa Econômica – “DPDE”) e 2186 (despacho da Secretária de Direito 

Econômico). Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php? 

0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP

9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW>. Acesso em: 15 dez. 2019. 
327 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012/007443/1999-17. Relator: Conselheiro 

Luiz Carlos Delorme Prado. Representante SDE ex officio. Representadas: Terminal para Contêineres da 

Margem Direita – TECONDI, Libra Terminais S/A – Terminal 37, Usiminas (Rio Cubatão Logística Portuária 

Ltda.) e Santos Brasil – Tecon. Data de Julgamento: 27 de abril de 2005. p.2198 dos autos. Disponível em: 

<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMi

VcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jh

GPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW>. Acesso em: 15 dez. 2019. 
328 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012/007443/1999-17. Relator: Conselheiro 

Luiz Carlos Delorme Prado. Representante SDE ex officio. Representadas: Terminal para Contêineres da 

Margem Direita – TECONDI, Libra Terminais S/A – Terminal 37, Usiminas (Rio Cubatão Logística Portuária 

Ltda.) e Santos Brasil – Tecon. Data de Julgamento: 27 de abril de 2005. p.2201 dos autos. Disponível em: 

<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMi

VcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jh

GPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW>. Acesso em: 15 dez. 2019. 
329 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012/007443/1999-17. Relator: Conselheiro 

Luiz Carlos Delorme Prado. Representante SDE ex officio. Representadas: Terminal para Contêineres da 

Margem Direita – TECONDI, Libra Terminais S/A – Terminal 37, Usiminas (Rio Cubatão Logística Portuária 

Ltda.) e Santos Brasil – Tecon. Data de Julgamento: 27 de abril de 2005. p.2180-2183 (manifestação do 

Departamento de Proteção e Defesa Econômica – “DPDE”) e 2186 (despacho da Secretária de Direito 

Econômico). Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php? 

0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP

9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW>. Acesso em: 15 dez. 2019.  

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
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O Relator do caso, Conselheiro Luiz Carlos Delorme Prado foi seguido unanimemente 

sobre a determinação de ilegalidade da conduta e, consequentemente, sobre a condenação das 

Representadas, por meio da obrigação de cessação imediata da cobrança, de pagamento de 

multa e de publicação da sentença. No caso da Usiminas, que também explorava atividades 

não-portuárias, a multa deveria incidir somente sobre as portuárias.330 

Divergiram os Conselheiros somente no que tange à alíquota da multa, tendo prevalecido 

a proposta de pagamento de valor correspondente a 1% do faturamento bruto total das empresas 

relativo ao ano anterior à instauração do processo em detrimento sobre a proposta do Conselheiro 

Luiz Carlos Delorme Prado, que previa a aplicação da porcentagem exclusivamente sobre o 

faturamento bruto advindo das atividades no mercado de armazenagem alfandegada de 

contêineres, incluída a receita do TLC.331 O acórdão foi assinado em 27 de abril de 2005. 

3.1.1 Voto do Conselheiro Relator Luiz Carlos Delorme Prado 

O Conselheiro Relator Luiz Carlos Delorme Prato julgou a cobrança da TLC ilegal, 

arguindo que, apesar de a conduta não ter surtido efeitos concretos, possui, de fato, potencial 

de limitar a livre concorrência no mercado de armazenagem. Partindo do pressuposto de que a 

Lei de Defesa da Concorrência não prevê a verificação dos efeitos332, consequentemente, o 

                                                           
330 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012/007443/1999-17. Relator: Conselheiro 

Luiz Carlos Delorme Prado. Representante SDE ex officio. Representadas: Terminal para Contêineres da 

Margem Direita – TECONDI, Libra Terminais S/A – Terminal 37, Usiminas (Rio Cubatão Logística Portuária 

Ltda.) e Santos Brasil – Tecon. Data de Julgamento: 27 de abril de 2005. p.3965 dos autos. Disponível em: 

<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMi

VcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jh

GPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW>. Acesso em: 15 dez. 2019.  
331 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012/007443/1999-17. Relator: Conselheiro 

Luiz Carlos Delorme Prado. Representante SDE ex officio. Representadas: Terminal para Contêineres da 

Margem Direita – TECONDI, Libra Terminais S/A – Terminal 37, Usiminas (Rio Cubatão Logística Portuária 

Ltda.) e Santos Brasil – Tecon. Data de Julgamento: 27 de abril de 2005. p.3966 dos autos. Disponível em: 

<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMi

VcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jh

GPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW>. Acesso em: 15 dez. 2019.  
332 “Após a análise econômica do mercado, tendo sido demonstrados os efeitos potenciais da conduta no mercado 

relevante em análise, passo ao enquadramento da conduta na Lei 8.884/94 [...] A Lei de Defesa da Concorrência 

não exige a verificação dos efeitos no mercado, estes, segundo a lei, podem ser apenas potenciais [...] No 

presente processo, não houve alteração substancial na participação de mercado das Representadas e dos 

TRAs.” (BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012/007443/1999-17. Relator: 

Conselheiro Luiz Carlos Delorme Prado. Representante SDE ex officio. Representadas: Terminal para Contêineres 

da Margem Direita – TECONDI, Libra Terminais S/A – Terminal 37, Usiminas (Rio Cubatão Logística Portuária 

Ltda.) e Santos Brasil – Tecon. Data de Julgamento: 27 de abril de 2005. p.3880. Disponível em: 

<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMi

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
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Conselheiro votou pela condenação das Representadas, com aplicação de multa proporcional 

a 1% de seus faturamentos brutos, exclusivamente obtido no mercado de armazenagem 

alfandegada de contêineres, incluída a receita advinda da cobrança pelo SSE, no ano anterior 

à instauração do processo, 1998. 

O voto do relator concorda com o posicionamento da SDE na definição do mercado 

relevante discutido: mercado de armazenagem alfandegada de contêineres no Porto de Santos, 

incluindo recintos alfandegados independentes que atuam fora do Porto, mas atendem 

mercadorias ali desembarcadas – inclusive, essa é a opinião prevalente nos votos e pareceres, 

considerando-se o rol de processos analisados. O Conselheiro indica genericamente que se 

apoiou em pareceres para chegar à essa conclusão, sem fazer citações específicas. Contudo, 

foi possível observar opinião afim na contribuição de Mario Luiz Possas (2001).333 

3.1.1.1 Argumentos de interface regulação-concorrência 

O Conselheiro Relator, logo de início, afirma que as condutas de agentes no setor 

portuário podem ser revistas pelo CADE quando não consonante com a lei de defesa da 

concorrência, eis que o modelo de regulação previsto para o setor instituiu de maneira 

expressa a concorrência entre os atores envolvidos.334 Ele também defendeu a possibilidade de 

                                                                                                                                                                                     

VcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jh

GPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW>. Acesso em: 15 dez. 2019). 
333 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012/007443/1999-17. Relator: Conselheiro 

Luiz Carlos Delorme Prado. Representante SDE ex officio. Representadas: Terminal para Contêineres da 

Margem Direita – TECONDI, Libra Terminais S/A – Terminal 37, Usiminas (Rio Cubatão Logística Portuária 

Ltda.) e Santos Brasil – Tecon. Data de Julgamento: 27 de abril de 2005. p.1709. Disponível em: 

<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMi

VcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jh

GPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW>. Acesso em: 15 dez. 2019. 
334 “A existência de regulação no setor portuário não impede a aplicação da Lei 8.884/94. Ao contrário, o 

modelo de regulação proposto prevê expressamente a concorrência entre os atores envolvidos, qual só pode 

ser preservada com a observância da Lei de Defesa da Concorrência.” (BRASIL. Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica. PA n.o 08012/007443/1999-17. Relator: Conselheiro Luiz Carlos Delorme Prado. 

Representante SDE ex officio. Representadas: Terminal para Contêineres da Margem Direita – TECONDI, 

Libra Terminais S/A – Terminal 37, Usiminas (Rio Cubatão Logística Portuária Ltda.) e Santos Brasil – Tecon. 

Data de Julgamento: 27 de abril de 2005. p.3876. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/ 

pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08m

g6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW>. 

Acesso em: 15 dez. 2019). 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
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interferência da autoridade concorrencial em mercados regulados, principalmente nas situações 

em que haja lacunas regulatórias capazes de fazerem surgir problemas de competição.335  

Nesse sentido, existiriam duas possibilidades em que caberia uma interferência do 

CADE em mercado regulado: (i) tem-se o caso em que uma agência reguladora não versa em 

qualquer momento sobre determinado tópico e (ii) o caso em que ela versa sobre tal, mas não 

abrange (na visão do CADE) o espectro da competição.336 Em ambos, haveria um tipo de 

vácuo regulatório que daria margem para a atuação da autoridade concorrencial. Valendo-se 

dessas premissas, o Conselheiro, passa, então, a demonstrar a existência dessa lacuna, para 

explicar o cabimento da sua atuação no setor portuário. 

3.1.1.1.1 Da não incidência da State Action Doctrine 

O Conselheiro Relator qualifica a Taxa de Liberação de Contêiner (“TLC”) ou Taxa 

de Segregação e Entrega (“TSE”) como preço, tendo em vista que taxa é espécie tributária, e 

os arrendatários não teriam competência para instituir tributos. De fato, trata-se de tarifa, eis 

que instituída pelo arrendatário para remunerar a prestação de um serviço público.  

Ressalta ainda, que o contrato de arrendamento, utilizado como justificativa pelos 

operadores portuários para a cobrança do TSE, prevê a cobrança de preços livres para 

remuneração da atividade portuária. Desse modo, o Conselheiro conclui que em se tratando de 

preço, este estaria sujeito à legislação da concorrência.  

                                                           
335 “Há problemas concorrenciais e regulatórios nessas relações. A autoridade do CADE, no entanto, dá-se 

exclusivamente no plano concorrencial. Portanto, a ausência de regulação pode ensejar problemas 

concorrenciais, que devem ser resolvidos pelos órgãos responsáveis pela defesa da concorrência.” (BRASIL. 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012/007443/1999-17. Relator: Conselheiro Luiz 

Carlos Delorme Prado. Representante SDE ex officio. Representadas: Terminal para Contêineres da Margem 

Direita – TECONDI, Libra Terminais S/A – Terminal 37, Usiminas (Rio Cubatão Logística Portuária Ltda.) e 

Santos Brasil – Tecon. Data de Julgamento: 27 de abril de 2005. p.3879. Disponível em: 

<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMi

VcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jh

GPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW>. Acesso em: 15 dez. 2019). 
336 “Sendo assim, é necessário que a entidade reguladora, no exercício de suas funções, atente para os prováveis 

efeitos concorrenciais decorrentes de suas decisões, para que estas não sejam passíveis de modificação na 

esfera antitruste.” (BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012/007443/1999-17. 

Relator: Conselheiro Luiz Carlos Delorme Prado. Representante SDE ex officio. Representadas: Terminal 

para Contêineres da Margem Direita – TECONDI, Libra Terminais S/A – Terminal 37, Usiminas (Rio Cubatão 

Logística Portuária Ltda.) e Santos Brasil – Tecon. Data de Julgamento: 27 de abril de 2005. p.3878. 

Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277 

GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBc

T5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW>. Acesso em: 15 dez. 2019). 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
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Quanto à alegação de que a CODESP, quando exploradora dos terminais do Porto de 

Santos, cobrava pelos serviços de segregação e entrega tarifa prevista na “Tabela M”, o relator 

defende diferença essencial em relação a tarifa cobrada pelos arrendatários representados no 

processo: a cobrança por parte da CODESP se fundava em dispositivos legais, tais como o 

Decreto n.o 24.511/34, portanto,  

havia a aquiescência do poder público responsável pela outorga do serviço portuário 

para a cobrança desta tarifa. Sendo assim, esta manifestação do poder público, 

expressa em ato normativo, configura excludente de ilicitude concorrencial da 

prática da CODESP, segundo a teoria da “State Action Doctrine”.337 

3.1.1.1.2 Vácuo regulatório 

De forma a concluir pela ausência de regulação a tratar da matéria, o Conselheiro 

cuida de descreditar decisão exarada pela ANTAQ sobre a possibilidade de cobrança de taxa 

adicional relacionada às atividades de segregação e liberação de contêineres. A decisão-foco 

foi aquela emanada no bojo do processo 50300.000159/2002338, quando a agência reconheceu 

a existência de serviços complementares que faziam o operador portuário incorrer em custos 

extras não cobertos pela Box Rate/THC, e, assim, admitiu a sua cobrança, na forma da Tarifa 

de Liberação de Contêiner, por parte dos operadores portuários em detrimento dos recintos 

alfandegados, pois consignatários da mercadoria importada.339 Para a invalidação do documento 

                                                           
337 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012/007443/1999-17. Relator: Conselheiro 

Luiz Carlos Delorme Prado. Representante SDE ex officio. Representadas: Terminal para Contêineres da 

Margem Direita – TECONDI, Libra Terminais S/A – Terminal 37, Usiminas (Rio Cubatão Logística Portuária 

Ltda.) e Santos Brasil – Tecon. Data de Julgamento: 27 de abril de 2005. p.3866. Disponível em: 

<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMi

VcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jh

GPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW>. Acesso em: 15 dez. 2019. 
338 A ementa, o Acórdão e os Votos proferidos no Processo Administrativo ANTAQ n.o 50300.000159/2002 

constam de ofício enviado por Diretor da ANTAQ ao Conselheiro Luiz Prado, às fls. 3699-3714 e, de 

maneira replicada, às fls. 3706-3808 do PA. CADE n.o 08012/007443/1999-17 (BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012/007443/1999-17. Relator: Conselheiro Luiz Carlos Delorme 

Prado. Representante SDE ex officio. Representadas: Terminal para Contêineres da Margem Direita – 

TECONDI, Libra Terminais S/A – Terminal 37, Usiminas (Rio Cubatão Logística Portuária Ltda.) e Santos 

Brasil – Tecon. Data de Julgamento: 27 de abril de 2005. p.3866. Disponível em: 

<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMi

VcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jh

GPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW>. Acesso em: 15 dez. 2019). 
339 “Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na conformidade dos votos e das notas 

eletrônicas, acordam os Diretores da Agência Nacional de transportes Aquaviários – ANTAQ. por maioria, 

vencido o Diretor-Geral, a) considerar que os serviços de segregação e entrega de Contêineres pelos 

operadores portuários aos recintos alfandegados existem, geram custos adicionais não cobertos pela THC do 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
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como fonte de afastamento da competência antitruste, o Conselheiro Luiz Prado afirmou 

(i) que ele contrariou posicionamentos de órgãos dentro da ANTAQ, (ii) que foi tomado por 

maioria, vencido o Diretor-Geral da agência, (iii) que contrariou jurisprudência da agência, 

(iv) que não representa uma nova regulação a substituir a concorrência; (v) que ainda era passível 

de recurso.340  

Quanto ao primeiro ponto, o Conselheiro afirmou que as Notas Informativas elaboradas 

pela Superintendência de Portos da ANTAQ e o parecer da Procuradoria-Geral da ANTAQ, 

ambos emitidos nos autos do processo administrativo que correu junto à ANTAQ, contrariavam 

os termos da decisão final da agência. Sobre este ponto, o próprio relator do caso na ANTAQ, 

o Diretor José Guimarães Barreiros, explicou os motivos de ter contrariado tais manifestações em 

seu voto. Quanto às notas técnicas, o Diretor-relator afirmou que elas deixaram de efetivamente 

apreciar diversos pontos relevantes arguidos pela Autoridade Portuária de Santos, a CODESP, 

assim como os inúmeros documentos juntados aos autos pela Libras e pela Santos Brasil, de 

forma que, assim, as notas técnicas não poderiam subsidiar a decisão de maneira apropriada. 

No tocante ao parecer da Procuradoria Federal especializada junto à ANTAQ, o Diretor afirma 

que o documento se baseou integralmente nas notas técnicas elaboradas pela Superintendência, 

não refletindo a realidade dos fatos discutidos e sequer o entendimento consolidado da agência 

sobre o assunto, padecendo, portanto, do mesmo vício.341 

                                                                                                                                                                                     

armador e, em consequência, sua cobrança afigura-se justificada b) não há na conduta descrita nos autos 

indícios de infração à ordem econômica, nos termos dás Leis n°s 8.884/1994 e 10.233/2001, e c) determinar 

o arquivamento do processo administrativo dando-se ciência ao Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica - CADE. Participaram do julgamento, o Diretor-Geral Carlos Alberto Wanderley Nobrega (ausente 

por motivo maior, tendo, posteriormente, remetido o seu voto por escrito, razão por não ter sido lido na 

Sessão Pública), o Diretor José Guimarães Barreiros como Relator e que presidiu a Reunião, e o Diretor 

Ronaldo Herbst Dotta designado para o Acórdão. Presente o Procurador-Geral, José Maria de Santa Cruz 

Oliveira. Brasília, 17 de fevereiro de 2005” – publicado no Diário oficial da união de 1.o de março de 2005. 

(BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012/007443/1999-17. Relator: Conselheiro 

Luiz Carlos Delorme Prado. Representante SDE ex officio. Representadas: Terminal para Contêineres da 

Margem Direita – TECONDI, Libra Terminais S/A – Terminal 37, Usiminas (Rio Cubatão Logística Portuária 

Ltda.) e Santos Brasil – Tecon. Data de Julgamento: 27 de abril de 2005. p.3866. Disponível em: 

<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMi

VcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jh

GPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW>. Acesso em: 15 dez. 2019). 
340 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012/007443/1999-17. Relator: Conselheiro 

Luiz Carlos Delorme Prado. Representante SDE ex officio. Representadas: Terminal para Contêineres da 

Margem Direita – TECONDI, Libra Terminais S/A – Terminal 37, Usiminas (Rio Cubatão Logística Portuária 

Ltda.) e Santos Brasil – Tecon. Data de Julgamento: 27 de abril de 2005. p.3878-3877. Disponível em: 

<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMi

VcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jh

GPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW>. Acesso em: 15 dez. 2019. 
341 Vide trechos do voto condutor do Diretor-Relator José Guimarães Barreiros (juntado aos autos do processo 

no CADE): “Desta forma, destaco como considerações preliminares: [...] Que as 4 Notas informativas 

elaboradas pela Superintendência de Portos, deixaram, efetivamente, de apreciar, em profundidade, vários 

pontos importantes levantados pela Autoridade Portuária - CODESP, responsável que é pela administração e 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
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Quanto ao segundo ponto, o Conselheiro Relator não desenvolveu o argumento, 

porém, presume-se que ele pretendeu sustentar que uma decisão não tomada por unanimidade 

dos diretores de uma agência reguladora teria menos força em termos de afastar o escrutínio 

concorrencial da matéria por parte do CADE.  

No tocante ao terceiro ponto, o Conselheiro apontou a desconformidade do acórdão 

n.o 01/2005, proferido no processo 50300.000159/2002, que reconheceu a existência de serviços 

complementares e a possibilidade da cobrança de tarifa a remunerá-los, com a jurisprudência 

da ANTAQ – representada, em sua visão, pelo julgamento processo 50300.000022/2002, em 

27/06/2003 – que reconhece somente os custos adicionais, mas não os serviços complementares. 

Nesse sentido, a lógica utilizada é a de que a manifestação da autoridade reguladora setorial, 

ainda que existente, não seria válida, porque em dissonância com outra decisão anterior 

exarada pela agência. 

No que tange ao quarto ponto, o Conselheiro afirmou que o reconhecimento da 

Decisão da ANTAQ sobre a existência de serviços complementares não figurava como nova 

regulação que pretendesse substituir a concorrência. Essa conclusão foi alcançada a partir do 

entendimento, pelo Relator, de que a ANTAQ, quando da decisão, não teria vislumbrado 

indícios de infração à ordem econômica. Dessa maneira, ainda que ANTAQ tivesse se 

manifestado sobre o tema, não haveria o afastamento da competência da autoridade antitruste 

em virtude de decisões de agências reguladoras que tangessem preocupações concorrenciais. 

O último e quinto ponto questionou a estabilidade da decisão, alegando que ela ainda 

era passível de recurso, não sendo definitiva. Nesse sentido, parece que o Conselheiro tenta 

argumentar que, ainda que a ANTAQ tivesse se posicionado favoravelmente à cobrança do 

TLC nos autos do processo administrativo 50300.000159/2002, essa opinião ainda não tinha 

                                                                                                                                                                                     

fiscalização dos Contratos de Arrendamento, reconhecendo, inclusive, que o serviço de segregação e entrega 

é um serviço adicionai, bem como a farta documentação apresentada pela Libra e pela Santos Brasil; [...] À 

luz das colocações feitas, ressalto que as Notas Informativas de natureza técnica elaboradas pela 

Superintendência de Portos, serviram de embasamento ao respeitável Parecer da PRG/ANTAQ, de 

fls.1732/1769. Entretanto, com o respeito que me merecem a signatária do citado Parecer e o titular da douta 

Procuradoria-Geral e, sem qualquer demérito, permito-me afirmar, que o mesmo foi exarado com base em 

informações que não refletem de forma correta a realidade dos fatos e nem o entendimento já estabelecido 

pela Diretoria desta Agência. Da mesma forma, o respeitável Parecer da Procuradoria Geral do CADE 

(ProCADE n°362/2004), emitido nos autos do Processo administrativo n° 08012.007443/99-17, foi também 

baseado nas Notas Informativas da área técnica da ANTAQ, emitidas no curso do processo, e que como 

demonstrado, divergem fundamentalmente do entendimento já firmado pela Diretoria da ANTAQ.” 

(BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012/007443/1999-17. Relator: Conselheiro 

Luiz Carlos Delorme Prado. Representante SDE ex officio. Representadas: Terminal para Contêineres da 

Margem Direita – TECONDI, Libra Terminais S/A – Terminal 37, Usiminas (Rio Cubatão Logística Portuária 

Ltda.) e Santos Brasil – Tecon. Data de Julgamento: 27 de abril de 2005. p.3699-3714. Disponível em: 

<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMi

VcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jh

GPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW>. Acesso em: 15 dez. 2019).  

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
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força o suficiente para autorizar a referida conduta por parte dos operadores portuários. Por 

isso, não poderia ser utilizada como argumento de defesa por parte das Representadas.  

A partir da desconsideração da decisão da ANTAQ, o Conselheiro conclui que haveria, 

então, vácuo regulatório relacionado à questão, e aplicou a premissa inicial de que, na existência 

desse, há competência da autoridade antitruste sobre o referido mercado (des)regulado.342 

A tese de vácuo regulatório também é apontada por outros dois pareceristas, quais 

sejam, José Tavares e Luciano Coutinho. De acordo com o primeiro, o marco regulatório da 

época continha lacunas que dariam margem para práticas extorsivas, a exemplo da cobrança 

da TLC, ao passo que o CADE também não havia se manifestado sobre o tema.343 Luciano 

Coutinho discute que a lacuna reside especialmente na falta de especificação, pela regulação, 

sobre o mercado ao qual a etapa de segregação e liberação de contêineres pertence: se ao 

mercado relevante de movimentação de contêineres, cuja preço é contratado entre operadores 

portuários e armadores, ou se pertence ao mercado relevante de armazenagem alfandegada de 

contêineres, cujo preço é negociado entre operadores portuários e recintos alfandegados 

ou importadores. 

Assim, o Conselheiro Relator Luiz Prado entendeu ser necessário duas alterações para o 

reconhecimento futuro da legalidade da cobrança pela prestação do SSE: (i) alteração no contrato 

de arrendamento firmado entre CODESP e operadores portuários de Santos, mais especificamente 

no tocante à cláusula que prevê a diferença entre serviços básicos e complementares, de modo 

que se torne ainda mais claro no que tange a quem deve pagar por este serviços; e (ii) o preço  

 

                                                           
342 “Há problemas concorrenciais e regulatórios nessas relações. A autoridade do CADE, no entanto, dá-se 

exclusivamente no plano concorrencial. Portanto, a ausência de regulação pode ensejar problemas 

concorrenciais, que devem ser resolvidos pelos órgãos responsáveis pela defesa da concorrência.” (BRASIL. 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012/007443/1999-17. Relator: Conselheiro Luiz 

Carlos Delorme Prado. Representante SDE ex officio. Representadas: Terminal para Contêineres da Margem 

Direita – TECONDI, Libra Terminais S/A – Terminal 37, Usiminas (Rio Cubatão Logística Portuária Ltda.) e 

Santos Brasil – Tecon. Data de Julgamento: 27 de abril de 2005. p.3879. Disponível em: 

<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMi

VcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jh

GPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW>. Acesso em: 15 dez. 2019).  
343 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012/007443/1999-17. Relator: Conselheiro 

Luiz Carlos Delorme Prado. Representante SDE ex officio. Representadas: Terminal para Contêineres da 

Margem Direita – TECONDI, Libra Terminais S/A – Terminal 37, Usiminas (Rio Cubatão Logística Portuária 

Ltda.) e Santos Brasil – Tecon. Data de Julgamento: 27 de abril de 2005. p.3113. Disponível em: 

<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMi

VcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jh

GPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW>. Acesso em: 15 dez. 2019.  

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
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máximo a ser praticado deve ser controlado por meio de homologação pela CODESP, na 

qualidade de preço público.344  

3.1.1.2 Argumentos de precedentes do CADE 

Em sendo este o primeiro caso em que o CADE se pronunciou sobe o tema, foi 

cumprida a expectativa de ausência de argumentos de precedentes.  

3.1.2 Voto-vista do Conselheiro Ricardo Villas Bôas Cueva 

O Conselheiro Ricardo Villas Bôas Cueva julgou que a cobrança da TLC/TSE se 

enquadrava como infração à ordem econômica, sugerindo a condenação das Representadas à 

obrigação de cessação imediata da conduta, ao pagamento de multa proporcional a 1% de seus 

faturamentos brutos relativo à atividade portuária e à publicação da sentença em jornal, além 

do pagamento de multa diária em caso de descumprimento da sentença. 

                                                           
344 “Mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Autoridade Portuária pode alterá-lo unilateralmente 

para nele acrescentar obrigações não onerosas e melhor definir os serviços portuários. Considero ser necessária a 

mudança na cláusula que prevê a diferença entre serviços básicos e complementares para que esta seja ainda 

mais clara no que tange a quem deve pagar por estes serviços. Isto é, se houver o entendimento de que a 

cobrança de um preço de segregação e entrega deva ser praticado para manter o equilíbrio econômico-

financeiro dos terminais portuários, este deve ser estabelecido por alteração contratual, e o preço máximo 

praticado deve ser controlado, como preço público. Atendida estas duas condições, ou seja, alteração 

contratual e preço máximo homologado pela entidade reguladora, (no caso a CODESP) tal cobrança seria 

permitida pela legislação de defesa da concorrência brasileira. Neste caso, o fundamento legal dessa cobrança não 

seria um serviço cujo preço é determinado em mercado, mas um preço público de um serviço regulado.” 

(BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012/007443/1999-17. Relator: Conselheiro 

Luiz Carlos Delorme Prado. Representante SDE ex officio. Representadas: Terminal para Contêineres da 

Margem Direita – TECONDI, Libra Terminais S/A – Terminal 37, Usiminas (Rio Cubatão Logística Portuária 

Ltda.) e Santos Brasil – Tecon. Data de Julgamento: 27 de abril de 2005. p.3878. Disponível em: 

<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMi

VcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jh

GPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW>. Acesso em: 15 dez. 2019.  

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
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3.1.2.1 Argumentos de interface regulação-concorrência 

O Conselheiro Ricardo Villas Bôas Cueva, assim como o Conselheiro Relator, entende 

que existe um vácuo regulatório atinente à legalidade de cobrança de TLC dos recintos 

alfandegados independentes por parte dos operadores portuários.  

A princípio, afirma que o CADE não possui papel de revisar dispositivos emanados 

pelo poder regulador, mas possui com este uma relação de complementariedade, tendo dever 

de investigar e julgar condutas que possam configurar infração à ordem econômica.  

Entretanto, na visão do Conselheiro, não importa se condutas são previstas em editais 

de licitação ou contratos administrativos, de maneira expressa ou implícita, sendo competência do 

CADE analisá-las sob a lente do direito concorrencial.345 

3.1.2.1.1 Vácuo regulatório 

Ricardo Villas Bôas defende a relação de complementariedade entre regulação e 

concorrência, de maneira que cada uma das agências, no caso CADE e ANTAQ, atuem dentro 

dos limites colocados pela Lei, não cabendo à autoridade concorrencial competência revisional 

dos dispositivos emanados pelo poder regulador, sobretudo quando expressam questões técnicas e 

econômicas específicas de um setor.346  

                                                           
345 “Não é o CADE um ‘revisor’ de políticas públicas, porque, em agindo assim, estaria atentando contra os 

postulados básicos da legalidade e de toda a doutrina que informa a atividade dos órgãos reguladores. Entretanto, 

deparando-se com situações que possam configurar infração à ordem econômica, é dever das autoridades 

antitruste investigar e julgar tais condutas, nos estritos termos da Lei n° 8.884/94, de resto em perfeita harmonia 

com o arcabouço jurídico-institucional vigente. Assim, é irrelevante, para o aplicador do direito antitruste, 

perquirir se tal ou qual edital de licitação ou se tal ou qual contrato preveem, expressa ou implicitamente, 

certa conduta ou atividade, as quais deverão ser analisadas, neste Conselho, sob o prisma da lei da concorrência.” 

(BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012/007443/1999-17. Relator: Conselheiro 

Luiz Carlos Delorme Prado. Representante SDE ex officio. Representadas: Terminal para Contêineres da 

Margem Direita – TECONDI, Libra Terminais S/A – Terminal 37, Usiminas (Rio Cubatão Logística Portuária 

Ltda.) e Santos Brasil – Tecon. Data de Julgamento: 27 de abril de 2005. p.3935. Disponível em: 

<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMi

VcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jh

GPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW>. Acesso em: 15 dez. 2019).  
346 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012/007443/1999-17. Relator: Conselheiro 

Luiz Carlos Delorme Prado. Representante SDE ex officio. Representadas: Terminal para Contêineres da 

Margem Direita – TECONDI, Libra Terminais S/A – Terminal 37, Usiminas (Rio Cubatão Logística Portuária 

Ltda.) e Santos Brasil – Tecon. Data de Julgamento: 27 de abril de 2005. p.3935. Disponível em: 

<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMi

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
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Segundo o Conselheiro, o voto vencido, proferido no âmbito do processo administrativo 

ANTAQ n.o 50300.000159/2002, revela que “a análise técnica da ANTAQ” foi afastada “sem 

contra-argumentos” pelo Acórdão n.o 01/2005 prolatado naquele caso, e que tal análise, tida 

como indevida pela agência no referido Acórdão, revelaria a existência de um “inequívoco 

vácuo regulatório”.347  

3.1.2.2 Argumentos de precedentes do CADE 

Em sendo este o primeiro caso em que o CADE se pronunciou sobre o tema, foi 

cumprida a expectativa de ausência de argumentos de precedentes. 

3.1.3 Voto-vogal da Conselheira-presidente Elizabeth Maria Mercier Querido Farina 

A Conselheira-Presidente Elizabeth Maria Mercier Querido Farina julgou ilegal a 

cobrança da TLC, votando pela imediata cessação da conduta, a menos que a ANTAQ decidisse 

sobre a atividade. Condenou as Representadas ao pagamento de multa proporcional a 1% de 

seus faturamentos brutos, sem especificações, além do pagamento de multa diária correspondente 

a 20 mil UFIR em caso de descumprimento da sentença. 

                                                                                                                                                                                     

VcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jh

GPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW>. Acesso em: 15 dez. 2019).  
347 “O voto vencido do Diretor-Geral da ANTAQ não foi aqui longamente transcrito em busca de argumento de 

autoridade. Afinai, o processo em que proferido encontra-se ainda pendente de recurso naquela agência. 

O que o voto revela – e daí sua importância para a compreensão da situação tratada no presente processo – é 

que a análise técnica da ANTAQ não pode ser afastada sem contra-argumentos e que tal análise, forte nos 

métodos e rotinas efetivamente empregados na movimentação vertical de contêineres, indica a existência de 

um inequívoco vácuo regulatório.” (BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 

08012/007443/1999-17. Relator: Conselheiro Luiz Carlos Delorme Prado. Representante SDE ex officio. 

Representadas: Terminal para Contêineres da Margem Direita – TECONDI, Libra Terminais S/A – Terminal 

37, Usiminas (Rio Cubatão Logística Portuária Ltda.) e Santos Brasil – Tecon. Data de Julgamento: 27 de abril 

de 2005. p.3939. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir. 

php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAj

TVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW>. Acesso em: 15 dez. 2019).  

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
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3.1.3.1 Argumentos de interface regulação-concorrência 

O voto-vogal da Conselheira-presidente Elizabeth Maria Mercier Querido Farina não 

conta com argumentos diretos de interface entre regulação e concorrência. Contudo, a partir de 

seu voto, quando opina pela condenação das Representadas à cessação de conduta, a menos 

que a ANTAQ decida sobre a atividade, é possível inferir que, na opinião da Conselheira, 

existia, ao tempo, vácuo regulatório sobre os serviços de segregação e entrega que fazia incidir ao 

caso as normas de defesa da concorrência.348 

3.1.3.2 Argumento de precedentes do CADE 

Em sendo este o primeiro caso em que o CADE se pronunciou sobre o tema, foi 

cumprida a expectativa de ausência de argumentos de precedentes. 

3.1.4 Acórdão 

Diante dos três votos acima analisados, unânimes pela condenação dos representados, 

foi proferido acórdão349 determinando (i) a imediata cessação da cobrança do TLC;  

                                                           
348 “Como não há pressão competitiva que seja capaz de disciplinar os preços cobrados pela segregação e 

entrega de contêineres, determino a imediata cessação da cobrança da referida taxa, a menos que a ANTAQ, 

que atualmente aprecia recurso contra decisão anterior de não inferir na determinação de tais preços, decida 

sobre a regulação dessa atividade.” (BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA 

n.o 08012/007443/1999-17. Relator: Conselheiro Luiz Carlos Delorme Prado. Representante SDE ex officio. 

Representadas: Terminal para Contêineres da Margem Direita – TECONDI, Libra Terminais S/A – Terminal 

37, Usiminas (Rio Cubatão Logística Portuária Ltda.) e Santos Brasil – Tecon. Data de Julgamento: 27 de abril 

de 2005. p.3941. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir. 

php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAj

TVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW>. Acesso em: 15 dez. 2019). 
349 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012/007443/1999-17. Relator: Conselheiro 

Luiz Carlos Delorme Prado. Representante SDE ex officio. Representadas: Terminal para Contêineres da 

Margem Direita – TECONDI, Libra Terminais S/A – Terminal 37, Usiminas (Rio Cubatão Logística Portuária 

Ltda.) e Santos Brasil – Tecon. Data de Julgamento: 27 de abril de 2005. p.3965. Disponível em: 

<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMi

VcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jh

GPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW>. Acesso em: 15 dez. 2019.  

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
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(ii) o pagamento de multa correspondente a 1% (um por cento) de seu faturamento bruto no 

ano anterior à instauração do processo; (iii) a publicação, às suas expensas e sem prejuízo da 

multa aplicada, em meia página de jornal de grande circulação nacional, o teor da decisão, por 

dois dias seguidos em duas semanas consecutivas; e (iv) no caso de persistência da conduta, 

aplicação de multa diária de vinte mil UFIR.  

3.2 O Caso do Porto de Salvador – PA 08012.003824/2002-84 

O Processo Administrativo n.o 08012.003824/2002-84 pela Secretaria de Direito 

Econômico com vistas a, de maneira semelhante ao Caso Paradigma, analisar a legalidade da 

cobrança de “Taxa de Segregação de Contêineres” (ou, na denominação adotada pelo CADE, 

“THC2”) por parte dos operadores portuários do Porto de Salvador em detrimento dos 

recintos alfandegados. Eram representados no processo as empresas Tecon Salvador S.A. e 

Intermarítima Terminais Ltda.350 

Finda a fase instrutória, a Superintendência-Geral juntou aos autos a Nota Técnica 

n.o 311. Nesta oportunidade, o órgão expôs sua opinião no sentido de configuração de ilícito 

antitruste na conduta de cobrança de THC2 por parte dos operadores portuários em detrimento 

dos recintos alfandegados independentes (Portos Secos), dada a discriminação artificial aos 

importadores que optassem por serviços de armazenagem alfandegada em recintos localizados fora 

da área dos terminais portuários. Com isso, a consequente dificuldade dos recintos alfandegados 

de se manterem competitivos no mercado de armazenagem, o aumento das barreiras à entrada a 

novos recintos alfandegados, a alavancagem do poder de mercado dos operadores portuários no 

mercado de armazenagem e o aumento dos custos dos diversos setores da economia brasileira.351 

                                                           
350 Voto Conselheiro Relator Gilvandro Vasconcelos Coelho e Araújo. GAB4 0162165. p.1. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.003824/2002-84. Relator: Conselheiro Gilvandro 

Vasconcelos Coelho de Araujo. Representante Ministério Público Federal – Procuradoria da República na 

Bahia. Representadas: Tecon Salvador S.A. e Intermarítima Terminais Ltda. Data de Julgamento: 11 de 

fevereiro de 2006. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir. 

php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKBy 

YDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x>. Acesso em: 15 dez. 2019. 
351 Voto Conselheiro Relator Gilvandro Vasconcelos Coelho e Araújo. GAB4 0162165. p.2-3. In: BRASIL. 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.003824/2002-84. Relator: Conselheiro Gilvandro 

Vasconcelos Coelho de Araujo. Representante Ministério Público Federal – Procuradoria da República na 

Bahia. Representadas: Tecon Salvador S.A. e Intermarítima Terminais Ltda. Data de Julgamento: 11 de 

fevereiro de 2006. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir. 

php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKBy 

YDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x>. Acesso em: 15 dez. 2019. 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
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A Procuradoria Federal Especializada do CADE e o Ministério Público Federal, 

acompanharam as conclusões da SG e se manifestaram pela condenação das Representadas. 

O mercado relevante na dimensão do produto definido para o presente caso foi 

idêntico àquele do Porto de Santos, alterando-se somente a dimensão geográfica para o Porto 

de Salvador. De acordo com o Conselheiro, o preço do box rate se dá pela concorrência entre 

os operadores situados no Porto de Salvador porque seria racional esperar que o armador 

escolhesse o terminal que oferece os melhores serviços e os menores preços.352 

O Relator do caso, Conselheiro Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araújo foi seguido 

unanimemente sobre a determinação de ilegalidade da conduta e, consequentemente, sobre a 

condenação das Representadas. Divergiu o Conselheiro João Paulo Resende somente no que 

tange à dosimetria da pena, tendo este proposto majoração da multa, sendo nisso acompanhado 

pelos Conselheiros Alexandre Cordeiro e Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt. Prevaleceu o 

cálculo do Conselheiro Relator, correspondente a R$ 3.724.350 para a Tecon Salvador S.A. e 

R$ 2.128.200,00 para a Intermarítima Terminais S.A.353 O acórdão foi proferido em 3 de 

fevereiro de 2016, e publicado no Diário Oficial da União em 22 de março de 2016. 

3.2.1 Voto do Conselheiro Relator Gilvandro Vasconcelos Coelho e Araújo 

O Conselheiro Relator votou pela condenação das Representadas, impondo multa 

equivalente a 3.500.000 UFIR, correspondente a R$ 3.724.350,00, para a Tecon Salvador e 

2.000.000, correspondente a R$ 2.128.200,00, para a Intermarítima, além da publicação da 

sentença. A classificação da conduta como infração à ordem econômica foi seguida por todos 

                                                           
352 Voto Conselheiro Relator Gilvandro Vasconcelos Coelho e Araújo. GAB4 0162165. p.6. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.003824/2002-84. Relator: Conselheiro Gilvandro 

Vasconcelos Coelho de Araujo. Representante Ministério Público Federal – Procuradoria da República na 

Bahia. Representadas: Tecon Salvador S.A. e Intermarítima Terminais Ltda. Data de Julgamento: 11 de 

fevereiro de 2006. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir. 

php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKBy 

YDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x>. Acesso em: 15 dez. 2019. 
353 Acórdão SEI n.o 0164197. p.1-2. In: BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA 

n.o 08012.003824/2002-84. Relator: Conselheiro Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araujo. Representante 

Ministério Público Federal – Procuradoria da República na Bahia. Representadas: Tecon Salvador S.A. e 

Intermarítima Terminais Ltda. Data de Julgamento: 11 de fevereiro de 2006. Disponível em: 

<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUa 

XIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkD 

MXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x>. Acesso em: 15 dez. 2019. 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
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os demais Conselheiros, tendo surgido divergência somente em relação ao quantum estipulado 

para a sanção pecuniária. 

3.2.1.1 Argumentos de interface regulação-concorrência 

O voto do relator conta com dois argumentos principais de interface regulação-

concorrência: (i) não-configuração automática de imunidade antitruste na existência de regulação 

sobre determinado assunto e (ii) restrição dos efeitos da Resolução ANTAQ n.o 2.389/2012 

para a posteridade de sua publicação.  

3.2.1.1.1 Não-configuração de imunidade antitruste 

As Representadas trouxeram aos autos argumentação de que haveria conflito entre a 

regulação portuária e a atuação do CADE, na medida em que a ANTAQ já tinha se pronunciado, 

por meio de Resolução n.o 2.389/2012, sobre a legalidade da cobrança de THC2. Essa posição 

é refutada pelo Conselheiro Relator, quem relembra o voto de João Paulo Resende no bojo do 

PA n.o 08012.006504/2005-29 e reitera a opinião deste, de que a regulação per se não confere 

imunidade concorrencial aos agentes econômicos do setor, aplicando, para o caso, os dois 

requisitos da State Action Immunity Doctrine: política regulatória que exponha contradição 

evidente em relação às normas de direito da concorrência e supervisão ativa da autoridade 

reguladora sobre as condutas praticadas sob o manto de tal regulação.354  

                                                           
354 “25. As Representadas também sustentaram a existência de conflito entre a regulação portuária e a atuação do 

CADE. Em relação a esse aspecto, dão destaque para a Resolução n.o 2389/12 da ANTAQ, que supostamente 

justificaria a cobrança da THC2 interpretando situações pretéritas e revogando decisões contrárias já 

tomadas. 26. Para além de todos os argumentos já lançados pelos órgãos pareceristas sobre regulação e 

concorrência, em recente julgado este Tribunal reafirmou que a regulação não confere per se imunidade 

concorrencial ao agente econômico. Na pena do Conselheiro João Paulo de Resende restou assentado que: 

‘No entanto, o fato de determinado setor possuir regulação própria não é condição suficiente para se afastar a 

aplicação da legislação de defesa da concorrência e, consequentemente, a atuação deste Conselho. No caso 

dos setores regulados, é necessário avaliar, caso a caso, se a regulação confere ou não imunidade à aplicação 

do direito antitruste e, ainda, qual o alcance dessa imunidade. Com efeito, a regulação pode, em diferentes 

graus de intensidade, mitigar a concorrência setorial. Auxilia-nos na análise do presente caso concreto a 

teoria conhecida como State Action Doctrine, que estabelece dois critérios para se definir se a regulação 

impõe ou não o afastamento da legislação de defesa da concorrência. O primeiro critério refere-se à 

necessidade de a regulação estar claramente inserida em uma política pública que opte pela substituição da 
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No caso da cobrança no Porto de Salvador, o Conselheiro Relator observou que em 

nenhum momento antes da publicação da Resolução ANTAQ n.o 2.389/2012 a entidade reguladora 

setorial havia atuado de forma a permitir a cobrança de “taxa” de segregação de contêineres 

na importação. Ao contrário, o Conselho de Autoridade Portuária, por meio da Deliberação 

n.o 1/2002, se manifestou no sentido de que os serviços de segregação e entrega já estariam 

abrangidos pela tarifa paga pelo Armador ao Operador Portuário (Box Rate), nos termos do 

que dispunha a Cláusula 24.a, item XIV, do Contrato de Arrendamento firmado entre a Tecon 

Salvador e a CODEBA.355  

No mesmo sentido, a ANTAQ também não reconheceu a presença de cláusula 

contratual que permitisse, no arrendamento do Porto de Salvador, a cobrança da “THC2”. 

Desse modo, seu Conselho Diretor proferiu acórdão sem número, em 17 de junho de 2003, 

em sede do Processo Administrativo n.o 50300.000022/2002, que concluiu pela ilegalidade da 

                                                                                                                                                                                     

competição pela regulação. Já o segundo critério impõe que haja efetiva supervisão e fiscalização das 

obrigações impostas à iniciativa privada em razão da regulação. Essa teoria surgiu nos Estados Unidos e tem 

sua origem em um julgamento da Suprema Corte Americana que entendeu não haver irregularidades na 

legislação local que permitia aos produtores de passas a fixação de preços. A lógica por trás dessa teoria é que não 

é razoável que o Estado induza determinado comportamento da iniciativa privada, impondo-lhe direitos e 

obrigações por meio da regulação e, lado outro, penalize o particular com a aplicação da legislação antitruste 

em relação a essas mesmas ações.’ 27. Ademais, para além da necessidade de análise do conteúdo, há de se 

observar o contexto em que foi emitida a regulação. Deve-se cotejar este aspecto com o comportamento dos 

agentes econômicos que são objeto da análise antitruste. 28. Diz-se isso porque o agente econômico detentor 

de posição dominante é obrigado a manter constante vigilância das suas ações, sobretudo quando se fala do 

eventual exercício de exações em detrimento de concorrentes ou agentes econômicos a ele relacionados na 

cadeia produtiva. Sendo a infração antitruste um comportamento, a ação deve ser investigada ao longo de 

um período. 29. Essas considerações servirão de lastro para as conclusões do voto, e necessariamente este 

aspecto envolve uma análise do mérito da conduta.” (Voto Conselheiro Relator Gilvandro Vasconcelos 

Coelho e Araújo. GAB4 0162165. §§ 25-29. In: BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 

PA n.o 08012.003824/2002-84. Relator: Conselheiro Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araujo. Representante 

Ministério Público Federal – Procuradoria da República na Bahia. Representadas: Tecon Salvador S.A. e 

Intermarítima Terminais Ltda. Data de Julgamento: 11 de fevereiro de 2006. Disponível em: 

<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUa 

XIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjk 

DMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x>. Acesso em: 16 dez. 2019). 
355 “36. A primeira manifestação em relação ao tema foi do Conselho de Autoridade Portuária dos Portos de 

Salvador e Aratu (“CAP”), por meio da Deliberação n.o 1/2002 (fls. 86) manifestando o entendimento de que 

a segregação de contêineres já seria um serviço integrante da tarifa paga pelo Armador ao Operador 

Portuário, nos termos da Cláusula 24.a, item XIV do citado Contrato de Arrendamento firmado entre a 

Tecon e a CODEBA.” (Voto Conselheiro Relator Gilvandro Vasconcelos Coelho e Araújo. GAB4 0162165. 

§ 36. In: BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.003824/2002-84. Relator: 

Conselheiro Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araujo. Representante Ministério Público Federal – Procuradoria 

da República na Bahia. Representadas: Tecon Salvador S.A. e Intermarítima Terminais Ltda. Data de 

Julgamento: 11 de fevereiro de 2006. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_ 

pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0Ih 

RNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x>. Acesso 

em: 15 dez. 2019). 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
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cobrança, determinando que a matéria fosse encaminhada ao CADE para averiguação de 

infração à ordem econômica.356 

Também a Autoridade Portuária do Porto de Salvador, a CODEBA, em 11 de maio e 

4 de dezembro de 2006, emitiu notificações à Tecon Salvador determinando que o Operador 

se abstivesse de cobrar a tarifa de segregação e entrega.357 

Em suma, no caso do Porto de Salvador, tanto a autoridade reguladora setorial local, 

quanto a autoridade reguladora setorial nacional, ambas de natureza federal, não vislumbraram a 

possibilidade contratual da cobrança da referida tarifa, visto que os serviços de segregação e 

entrega já estariam inclusos na remuneração paga a título de Box Rate/THC. 

3.2.1.1.2 Efeito ex-nunc da Resolução ANTAQ n.o 2.389/2012 

Afastada a imunidade antitruste decorrente da Resolução ANTAQ n.o 2.289/2012, o 

Conselheiro passa a apreciar a própria Resolução em si, examinando o seu conteúdo e os 

seus efeitos.  

De acordo com a leitura da regulação, o Conselheiro concluiu que o THC realmente não 

mais incluiria os serviços de segregação e entrega dos contêineres aos recintos alfandegados 

independentes, estando os seus preços livres para serem negociados com os operadores portuários.  

                                                           
356 “39. A ANTAQ manteve seu entendimento na Nota Informativa n.o 01/2003, de 11 de fevereiro de 2003 (fls. 

339/346), bem como nas Notas n.o 3 (fls. 347/354), 4 (fls. 368/373) e 6 (fls. 2012/2043), de 29 de maio, 6 de 

junho e 23 de dezembro de 2003, respectivamente. Proferiu, ainda, decisão em 17 de junho de 2003 no 

Processo n.o 50300.000022/2002 (fls. 374/417, 822/824 e 1808/1855), na qual foi analisada a cobrança e o 

reajuste da referida tarifa na movimentação de contêineres no Porto de Salvador, concluindo também pela 

ilegalidade dessa cobrança, bem como determinando que a matéria fosse encaminhada ao CADE.” (Voto 

Conselheiro Relator Gilvandro Vasconcelos Coelho e Araújo. GAB4 0162165. § 39. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.003824/2002-84. Relator: Conselheiro Gilvandro 

Vasconcelos Coelho de Araujo. Representante Ministério Público Federal – Procuradoria da República na 

Bahia. Representadas: Tecon Salvador S.A. e Intermarítima Terminais Ltda. Data de Julgamento: 11 de 

fevereiro de 2006. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir. 

php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKBy 

YDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x>. Acesso em: 16 dez. 2019). 
357 “41. Veja-se que a CODEBA, inclusive, exauriu notificações à Tecon, em 11 de maio e 4 de dezembro de 

2006 (fls. 4029/4030), determinando a abstenção da exigência do pagamento da aludida taxa:” (Voto 

Conselheiro Relator Gilvandro Vasconcelos Coelho e Araújo. GAB4 0162165. § 41. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.003824/2002-84. Relator: Conselheiro Gilvandro 

Vasconcelos Coelho de Araujo. Representante Ministério Público Federal – Procuradoria da República na 

Bahia. Representadas: Tecon Salvador S.A. e Intermarítima Terminais Ltda. Data de Julgamento: 11 de 

fevereiro de 2006. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir. 

php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKBy 

YDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x>. Acesso em: 15 dez. 2019). 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
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Desta forma, no caso de inexistência de cláusula contratual que determine a entrega no 

portão do terminal, não haveria duplicidade na cobrança por essas atividades e a conduta das 

Representadas não seria ilegal.358 

Todavia, o Conselheiro Gilvandro ressaltou que não havia norma cogente à época das 

condutas adotadas pelas Representadas que autorizasse a cobrança, inclusive a mencionada 

Resolução n.o 2.389/2012. Como a Resolução teria efeito ex nunc, ela não poderia ser invocada 

em relação a práticas pretéritas359 e, nesse sentido, não poderia atuar como instrumento de 

legitimação das condutas da Tecon Salvador e da Intermarítima.  

3.2.1.2 Argumentos de precedentes do CADE 

No subitem III.4 do voto, onde consta a s indagação “Teria havido superveniente 

mensagem de autorização da cobrança que elidiria a conduta materializada?”, o Relator faz 

                                                           
358 “62. Veja-se, pela análise das definições supra, que o box rate (e o THC) cessa na operação de empilhamento do 

contêiner no caso de inexistência de cláusula contratual que determine a entrega no portão do terminal. 63. 

Ademais, o artigo 5.o da referida Resolução permite a existência de serviços independentes prestados pelo 

Operador Portuário. [...] 64. Extrai-se da norma, pois, que a THC não mais incluiria a atividade de segregação e 

entrega da carga. Tal atividade e demais serviços não contemplados na box rate seriam livremente negociados, 

observados os contratos de arrendamento. Haveria, assim, uma autorização para negociar prestação de 

serviços, com base nos contratos de arrendamento.” (Voto Conselheiro Relator Gilvandro Vasconcelos 

Coelho e Araújo. GAB4 0162165. §§ 62-64. In: BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA 

n.o 08012.003824/2002-84. Relator: Conselheiro Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araujo. Representante 

Ministério Público Federal – Procuradoria da República na Bahia. Representadas: Tecon Salvador S.A. e 

Intermarítima Terminais Ltda. Data de Julgamento: 11 de fevereiro de 2006. Disponível em: 

<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZU 

aXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjk 

DMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x>. Acesso em: 15 dez. 2019). 
359 “65. Pois bem. Primeiramente, a Resolução não pode ser invocada em relação a práticas pretéritas. Como 

bem lançado pela SG, a alteração de relação jurídica entre agentes não tem conteúdo interpretativo, mas sim 

de inovação no mundo jurídico. Em sendo assim, os seus efeitos aparecem a partir de sua vigência, ainda 

que se tratasse de norma cogente. 

 [...] 67. Assim, no momento da conduta: (i) não havia regulação nem autorizativa nem cogente; (ii) havia 

posição contrária quanto à cobrança; (iii) os agentes econômicos tinham poder de mercado manifesto; (iv) a 

conduta tinha potencial lesivo à concorrência materializado. Não procede, assim, qualquer pretensão de que 

a Resolução da ANTAQ retroagiria às datas das práticas sob investigação. 68. Dessa forma, inexiste conflito 

de atuação entre CADE e órgãos regulatórios do setor portuário, além de que a Resolução ANTAQ 

n.o 2389/2012 não configura meio suficiente para afastar os pronunciamentos aqui analisados e conceder 

isenção à aplicação da lei antitruste à prática das Representadas.” (Voto Conselheiro Relator Gilvandro 

Vasconcelos Coelho e Araújo. GAB4 0162165. §§ 65-68. In: BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica. PA n.o 08012.003824/2002-84. Relator: Conselheiro Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araujo. 

Representante Ministério Público Federal – Procuradoria da República na Bahia. Representadas: Tecon Salvador 

S.A. e Intermarítima Terminais Ltda. Data de Julgamento: 11 de fevereiro de 2006. Disponível em: 

<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-

fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIY 

ABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x>. Acesso em: 16 dez. 2019). 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
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menção a decisões pretéritas ao momento do voto como forma de demonstrar que já teriam 

havido outros momentos em que o CADE se pronunciou sobre a ilegalidade da cobrança, para 

afastar a possibilidade de arguição de que se tivesse passado uma mensagem de licitude do 

comportamento ora adotado pelos operadores portuários. 

Nessa oportunidade, mencionaram-se os PAs 08012.007443/1999-17, representadas 

Tecondi, Terminal 37, COSIPA e Tecon Santos Brasil, sobre a instituição de taxa relacionada ao 

serviço de segregação e entrega de mercadoria, proveniente de importação, findo em condenação 

das empresas; 08012.003824/2002-84, o processo ora analisado; 08012.005422/2003-03, 

representada Tecon Rio Grande, sobre cobrança pela manutenção, por 48h, de carga no pátio, 

em andamento na época – ao tempo em andamento; 08012.009690/2006-39, representada 

Rodrimar, sobre taxa de liberação de contêiner de importação, suspenso em razão de termo de 

cessação de conduta – ao tempo em andamento; e 08012.001518/2006-37, representada 

Rodrimar, sobre taxa de ressarcimento de despesas administrativas e operacionais na segregação 

de cargas, também em andamento na época.360 

3.2.2 Voto-vogal do Conselheiro João Paulo Resende 

O voto-vogal do Conselheiro João Paulo Resende acompanhou integralmente o 

Relator no mérito, mas propôs majoração da multa, aplicando o máximo permitido em lei, de 

6.000.000 UFIR, correspondente a R$ 6.384.600,00, para cada representado. O Conselheiro 

João Paulo propôs essa alteração pela crença de que o valor ainda estaria aquém das 

vantagens auferidas pelas Representadas com a conduta.361 

                                                           
360 Voto Conselheiro Relator Gilvandro Vasconcelos Coelho e Araújo. GAB4 0162165. § 57. In: BRASIL. 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.003824/2002-84. Relator: Conselheiro Gilvandro 

Vasconcelos Coelho de Araujo. Representante Ministério Público Federal – Procuradoria da República na 

Bahia. Representadas: Tecon Salvador S.A. e Intermarítima Terminais Ltda. Data de Julgamento: 11 de 

fevereiro de 2006. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir. 

php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKBy 

YDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x>. Acesso em: 15 dez. 2019.  
361 Voto-vogal Conselheiro João Paulo de Resende. GAB4 0164146. §§ 5-9. In: BRASIL. Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica. PA n.o 08012.003824/2002-84. Relator: Conselheiro Gilvandro Vasconcelos Coelho 

de Araujo. Representante Ministério Público Federal – Procuradoria da República na Bahia. Representadas: 

Tecon Salvador S.A. e Intermarítima Terminais Ltda. Data de Julgamento: 11 de fevereiro de 2006. 

Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa. php? 

DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yMmgCHLipo-87J_73mbuGQw9ueHmaL9hfE4 

ZSCPVCEZ1vATfbTiblT28-xF9i0zokkE6MGTzAxU1VvS10GJO0AJ>. Acesso em: 16 dez. 2019. 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
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3.2.2.1 Argumentos de interface regulação-concorrência 

A argumentação de interface regulação-concorrência presente no voto do Conselheiro 

João Paulo Resende se sustenta, principalmente, em três pontos: (i) não-configuração de 

imunidade antitruste, (ii) caráter meramente autorizativo da referida Resolução e (iii) efeitos 

ex-nunc das Resolução ANTAQ n.o 2389/2012. 

3.2.2.1.1 Não-configuração de imunidade antitruste 

De maneira semelhante ao Conselheiro Relator, João Paulo defende a aplicabilidade da 

concorrência em mercados regulados, afastando imunidade, em, pelo menos, três hipóteses: 

(i) quando há regime regulatório, mas dentro dele, subsistem condutas não reguladas que 

oportunizem o cometimento de infrações à concorrência; (ii) quando, dentro do regime regulatório, 

existem condutas reguladas, dando diferentes opções para os agentes, e uma das possibilidades se 

caracteriza como infração à concorrência e; (iii) quando o agente econômico, no mesmo ato, 

viola normas regulatórias e concorrenciais.362 O Conselheiro, entretanto, não informou com 

base em que se consolidaria tal entendimento, seja em precedentes do CADE, de outra 

autoridade reguladora estrangeira, de organismos internacionais, ou da doutrina nacional 

ou estrangeira.  

3.2.2.1.2 Caráter meramente autorizativo da Resolução ANTAQ n.o 2.839/2012 

Considerando-se próprio o leque de cenários em que pode atuar a entidade concorrencial 

sobre mercados regulados, o Conselheiro entendeu que o mérito analisado no referido processo 

                                                           
362 Voto-vogal do Conselheiro João Paulo Resende. GAB4 0164146. § 1. In: BRASIL. Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica. PA n.o 08012.003824/2002-84. Relator: Conselheiro Gilvandro Vasconcelos Coelho de 

Araujo. Representante Ministério Público Federal – Procuradoria da República na Bahia. Representadas: 

Tecon Salvador S.A. e Intermarítima Terminais Ltda. Data de Julgamento: 11 de fevereiro de 2006. 

Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29 

q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp 

39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x>. Acesso em: 16 dez. 2019. 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
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administrativo se enquadraria na segunda hipótese, quando o regulador deu um leque de opções 

para o agente econômico e este opta por uma que fere a concorrência.  

Nesses casos, na visão do Conselheiro, como a agência reguladora oferece várias 

possibilidades de atuação para os agentes econômicos, ela não os obriga à adoção de uma 

específica e, principalmente, daquela que figura como prática anticompetitiva. Logo, por mais 

que houvesse permissão abstrata pra determinado comportamento, não haveria explicação ou 

escusa para a escolha pelo cometimento de infração concorrencial.363 

Por fim, o Conselheiro destacou que caso exista um custo adicional para a segregação e 

entrega de contêineres na importação, seria necessário que a ANTAQ, autoridade reguladora 

nacional, regulasse seu justo valor, “caso contrário, seria conferida ao operador portuário a 

faculdade de aniquilar completamente seus concorrentes. Bastaria, para tanto, definir um 

preço que inviabilizasse a contratação do serviço de armazenagem por importadores com 

armazéns concorrentes”.364  

                                                           
363 “Mas, mesmo que fosse certa e completa a autorização, ainda cairíamos na questão de que uma autorização 

da agência não significa a obrigação da conduta pelo agente regulado, devendo esse respeitar, além das 

disposições regulatórias, as disposições concorrenciais. Seria o caso do item (ii) supracitado: o regulador dá ao 

agente um leque de opções, e ele opta por um curso de ação que fere a concorrência. Aumentar artificialmente 

custos de rivais é uma conduta antitruste clássica de quem detém uma posição dominante, como bem demonstrou 

o Conselheiro Relator.” (Voto-vogal do Conselheiro João Paulo Resende. GAB4 0164146. § 3. In: BRASIL. 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.003824/2002-84. Relator: Conselheiro Gilvandro 

Vasconcelos Coelho de Araujo. Representante Ministério Público Federal – Procuradoria da República na 

Bahia. Representadas: Tecon Salvador S.A. e Intermarítima Terminais Ltda. Data de Julgamento: 11 de 

fevereiro de 2006. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir. 

php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKBy 

YDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x>. Acesso em: 16 dez. 2019). 
364 “O argumento da existência de um custo adicional na segregação de contêineres de importação destinados a 

outras áreas alfandegadas não prospera, a meu ver, por duas razões: primeiramente, porque não restou 

suficientemente comprovado nos autos a sua necessidade. Em segundo lugar, e mais importante, caso tal 

custo efetivamente existisse, seria imperativo que a ANTAQ regulasse seu justo valor, pois, caso contrário, 

seria conferida ao operador portuário a faculdade de aniquilar completamente seus concorrentes. Bastaria, 

para tanto, definir um preço que inviabilizasse a contração do serviço de armazenagem por importadores 

com armazéns concorrentes. Como tal regulação inexistia à época dos fatos, não me parece razoável aceitar 

a legitimidade da conduta. Portanto, no mérito, acompanho integralmente o voto relator.” (Voto-vogal do 

Conselheiro João Paulo Resende. GAB4 0164146. § 4. In: BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica. PA n.o 08012.003824/2002-84. Relator: Conselheiro Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araujo. 

Representante Ministério Público Federal – Procuradoria da República na Bahia. Representadas: Tecon 

Salvador S.A. e Intermarítima Terminais Ltda. Data de Julgamento: 11 de fevereiro de 2006. Disponível em: 

<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4 

ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjk 

DMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x>. Acesso em: 16 dez. 2019). 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
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3.2.2.1.3 Efeito ex-nunc das Resoluções da ANTAQ n.o 2.839/2012 

Novamente de maneira semelhante ao Relator, o Conselheiro João Paulo arguiu que 

não havia norma autorizativa à época das condutas, inexistindo a mencionada Resolução 

ANTAQ n.o 2.389/2012 e, dessa forma, não estariam os operadores portuários autorizados à 

cobrança de THC2 em detrimento dos recintos alfandegados independentes.365  

3.2.3 Acórdão e conclusões 

O Plenário do Tribunal julgou, por unanimidade, pela condenação dos Representados, e, 

conforme dito ao início da análise do caso, por maioria, determinou a aplicação de multas nos 

termos do voto do Conselheiro Relator. 

Diante da condenação por parte da própria autoridade reguladora setorial nacional, a 

ANTAQ, no sentido de afirmar que no Porto de Salvador o contrato de arrendamento firmado 

com os arrendatários não permitia a cobrança da tarifa de segregação e entrega, resta evidente a 

ausência de autorização regulatória para a conduta investigada pelo CADE. Por consequência, 

não há que se falar, no presente caso, de incidência de imunidade antitruste, sendo possível a 

incidência das normas concorrenciais.  

                                                           
365 “Nesse caso, há fortes dúvidas quanto à autorização da agência reguladora para a cobrança da apelidada 

‘THC2’. A autorização posterior, como bem entendeu o Relator, não regride à data das condutas ora 

analisadas. Se não, pergunto: caso essa autorização fosse revertida futuramente pela agência, os operadores 

deveriam devolver a taxa cobrada ao longo dos últimos anos enquanto vigente Resolução da ANTAQ 

autorizativa?” (Voto-vogal do Conselheiro João Paulo Resende. GAB4 0164146. § 2. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.003824/2002-84. Relator: Conselheiro Gilvandro 

Vasconcelos Coelho de Araujo. Representante Ministério Público Federal – Procuradoria da República na 

Bahia. Representadas: Tecon Salvador S.A. e Intermarítima Terminais Ltda. Data de Julgamento: 11 de 

fevereiro de 2006. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir. 

php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKBy 

YDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x>. Acesso em: 16 dez. 2019). 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x
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3.3 O Caso Rodrimar – PA n.o 08012.001518/2006-37 

O Processo Administrativo n.o 08012.001518/2006-37 foi instaurado em 5 de 

setembro de 2006 pela SDE com vistas a, de maneira semelhante ao Caso Paradigma, analisar 

a legalidade da cobrança da Terminal Handling Charge 2 (“THC2”) por parte dos operadores 

portuários do Porto de Santos em detrimento dos recintos alfandegados. Figurava como 

Representada Rodrimar S/A Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais.366 

A Superintendência-Geral apresentou a Nota Técnica n.o 310 em 7 de outubro de 

2014, expondo que o cenário do referido processo era diferente daquele julgado em outro 

momento pelo CADE, o Paradigma – PA n.o 08012.007443/1999-17. Naquele, não havia, em 

nenhum momento da conduta, previsão normativa que regulasse a prestação dos serviços de 

segregação e entrega de contêineres pelos operadores portuários aos recintos alfandegados 

independentes; neste, uma parte da conduta367 estava inserida em período onde já existia 

dispositivo regulatório sobre o tema, em relação ao qual, segundo a SG, a Representada não 

deveria ser condenada.368 

                                                           
366 Voto Conselheiro Relator Paulo Burnier da Silveira. GAB4 0211025. §§ 1-16. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo Burnier da 

Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: Rodrimar S/A 

Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. 

Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php? 

DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEW 

PJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q>. Acesso em: 16 dez. 2019. 
367 A SG propôs a divisão temporal da conduta da Representada em três períodos: “(i) do período entre o início da 

conduta até a publicação do Acórdão n.o 13/2010 da Antaq, que supostamente legitimou a regulamentação 

da cobrança de THC2 pela Codesp; (ii) deste ponto até a publicação da Resolução Antaq n.o 2.839/2012, 

também legitimando a cobrança de THC2; e (iii) deste ponto até o presente momento.” (BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo Burnier da 

Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: Rodrimar S/A 

Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. 

p.2590-2591. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php? 

2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDY 

wsa13_JxvbKitUk_-OhLMBcXZ_AKtt2AfLbib8bN-OQVcBxV--i>. Acesso em: 16 dez. de 2019). 
368 Voto Conselheiro Relator Paulo Burnier da Silveira. GAB4 0211025. §§ 45-52. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo Burnier da 

Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: Rodrimar S/A 

Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. 

Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php? 

DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMr 

EWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q>. Acesso em: 16 dez. 2019. 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
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No que se tange à determinação do mercado relevante, a SG entendeu que, na dimensão 

do produto, seria a armazenagem alfandegada e, na dimensão geográfica, a área de influência 

do Porto de Santos.369 

O Relator do caso, Conselheiro Paulo Burnier Silveira foi seguido pela maioria do 

Plenário sobre a determinação de ilegalidade da conduta em todos os períodos e, consequentemente, 

sobre a condenação das Representada, por meio da obrigação de cessação imediata da cobrança, 

de pagamento de multa de R$ 972.961,17 e de envio da decisão à ANTAQ; e da imposição de 

multa diária de R$ 20.000,00 no caso de descumprimento da sentença. 

3.3.1 Voto do Conselheiro Relator Paulo Burnier da Silveira 

O Conselheiro Relator votou pela condenação da Representada, impondo multa 

equivalente a 0,5% do faturamento, cessação da conduta e multa diária de R$20.000,00 em caso 

de descumprimento da sentença. A classificação da conduta como infração à ordem econômica 

foi seguida pela maioria dos demais Conselheiros, tendo surgido divergência vencida que 

defendia o arquivamento do caso. 

3.3.1.1 Argumentos de interface regulação-concorrência 

O grande foco da argumentação de interface regulação-concorrência do voto do 

Conselheiro Relator é (i) tanto o reconhecimento de um desenho institucional de 

complementariedade entre as atuações do regulador setorial e autoridade antitruste, quanto 

(ii) o aprofundamento na doutrina de imunidade antitruste, abordando conceitos técnicos 

como state action e pervasie power. A partir daí o Conselheiro Paulo Burnier aplica o que 

                                                           
369 Voto Conselheiro Relator Paulo Burnier da Silveira. GAB4 0211025. § 46. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo Burnier da 

Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: Rodrimar S/A 

Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. 

Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php? 

DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMr 

EWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q>. Acesso em: 16 dez. 2019. 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
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entende por pressupostos para a incidência da “isenção” antitruste em todos os períodos da 

conduta da Representada para analisar se há a sua configuração ou não. 

3.3.1.1.1 Complementariedade e não-configuração de imunidade antitruste 

De maneira semelhante às posições já exaradas por outros Conselheiros, inclusive 

em outros casos, Paulo Burnier ressaltou o que entende por caráter de complementariedade 

das esferas concorrenciais e regulatórias.370 

A novidade trazida por este voto é a discussão mais aprofundada sobre o tema da 

imunidade antitruste, sendo expressamente consideradas as doutrinas da State Action Immunity e 

Federal Implied Immunity (esta última chamada pelo Conselheiro Relator de “pervasive 

power doctrine”).  

No tocante à State Action Immunity Doctrine, o Conselheiro define como requisitos 

de sua incidência (i) um evidente objetivo de substituição da concorrência pela regulação e 

(ii) a existência de uma supervisão ativa e permanente do cumprimento das obrigações impostas.371  

                                                           
370 “89. De modo geral, a defesa da concorrência e a regulação perseguem objetivos diferentes, através de 

ferramentas distintas, razão pela qual afetam diferentes aspectos da atividade econômica. Ao CADE cabe a 

defesa da livre concorrência, através da prevenção e repressão às infrações contra à ordem econômica, 

conforme disposto na Lei n.o 12.529/2011 – e, em momento anterior, na Lei n.o 8.884/1994. À Antaq cabe 

regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviços de transporte aquaviário e de 

exploração da infraestrutura portuária e aquaviária, nos termos da Lei n.o 12.815/2013, e, em momento 

anterior, da Lei n.o 10.233/2001. [...] 91. Não se verifica no texto constitucional qualquer incompatibilidade 

ou prevalência entre as competências regulatória e concorrencial. Pelo contrário, ambas são consagradas no 

capítulo dos princípios gerais da atividade econômica, o que corrobora sua complementariedade. Ademais, 

não há hipótese de imunidade concorrencial prevista na Constituição, conforme farta doutrina majoritária 

sobre o assunto. [...] 93. Verifica-se, assim, que não existe em princípio qualquer conflito de competência 

entre as duas Autarquias no exercício de suas atribuições. O que existe é uma relação de complementaridade 

em que cada uma das instituições atua nos limites de suas atribuições legislativas. [...] 96. Apesar da 

evidente complementariedade funcional das Autarquias, elas podem editar regras conflitantes, acarretando a 

impossibilidade de observância simultânea das duas regras pelo administrado. Neste contexto, destaca-se a 

recente manifestação do Conselheiro João Paulo Resende sobre esta relação entre regulação e defesa da 

concorrência: [...]” (Voto Conselheiro Relator Paulo Burnier da Silveira. GAB4 0211025. §§ 89-97. In: 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: 

Conselheiro Paulo Burnier da Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. 

Representada: Rodrimar S/A Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de 

Julgamento: 14 de agosto de 2018. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_ 

documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3S 

wcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q>. 

Acesso em: 15 dez. de 2019). 
371 Voto Conselheiro Relator Paulo Burnier da Silveira. GAB4 0211025. §§ 99. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo Burnier da 

Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: Rodrimar S/A 

Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
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Em relação à Federal Implied Immunity Doctrine, o Conselheiro Paulo Burnier identifica 

o seu surgimento a partir do caso “United States vs. RCA (358 U.S. 334) de 1959”.372 

O Conselheiro ainda conclui que tanto a State Action Immunity Doctrine quanto a 

Federal Implied Immunity Doctrine “apontam” para (i) uma aplicação apenas excepcional da 

imunidade antitruste, (ii) aparato que possibilite efetiva e ativa supervisão do setor regulado, 

(iii) critério de especialidade da norma regulatória setorial em relação à norma antitruste, e 

(iv) o reconhecimento da política pública analisada como uma manifestação do poder soberano 

do Estado.373  

O Conselheiro também se manifestou no sentido de que ambas as doutrinas citadas 

propiciaram a introdução da ideia no direito comparado de que em algumas jurisdições se 

poderia reconhecer a incidência de “isenção antitruste emanada por norma de nível hierárquico 

inferior ao da lei de defesa da concorrência”.374  

Por fim, o Relator ainda incide em confusão acerca das doutrinas da imunidade antitruste 

cunhadas pela Suprema Corte norte-americana, eis que afirma que a “express immunity” seria 

                                                                                                                                                                                     

Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php? 

DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMr 

EWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q>. Acesso em: 16 dez. 2019. 
372 “100. A Pervasive Power doctrine se refere a conflitos de competência entre reguladores e autoridades da 

concorrência na esfera federal. Ou seja, enquanto a State Action doctrine examina conflitos entre comandos 

federais e estaduais, a Pervasive Power doctrine tem foco nos conflitos dentro da esfera federal. A doutrina 

surgiu no início do século XX nos EUA e, dentre outros, tem destaque o caso United States vs. RCA (358 U. 

S. 334) de 1959. [...]”(Voto Conselheiro Relator Paulo Burnier da Silveira. GAB4 0211025. § 100. In: 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro 

Paulo Burnier da Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: 

Rodrimar S/A Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto 

de 2018. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_ 

externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpf 

GUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q>. Acesso em: 15 dez. 

2019).  
373 Voto Conselheiro Relator Paulo Burnier da Silveira. GAB4 0211025. § 101. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo Burnier da 

Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: Rodrimar S/A 

Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. 

Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php? 

DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMr 

EWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q>. Acesso em: 15 dez. 2019. 
374 Voto Conselheiro Relator Paulo Burnier da Silveira. GAB4 0211025. § 102. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo Burnier da 

Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: Rodrimar S/A 

Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. 

Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php? 

DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMr 

EWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q>. Acesso em: 15 dez. 2019. 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
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uma espécie autônoma de imunidade, quando, em verdade, se caracteriza como uma das duas 

espécies da Federal Immunity Doctrine: Implied e Express.375  

Para além dos fundamentos listados acima, o Relator também buscou embasar seu 

entendimento, acerca do tema da imunidade antitruste, na Roundtable promovida pela OCDE 

em 2011 sobre a defesa da conduta regulada. Em seu voto, na primeira referência ao 

documento elaborado pela entidade internacional, o Conselheiro Relator introduziu a nota de 

rodapé número dezoito, ao qual afirma que: 

Enquanto a State Action doctrine é citada em diversas ocasiões (dezenas de vezes 

nas 292 páginas do documento da OCDE, que compila a Nota de Secretariado e as 

contribuições escritas), a Pervasive Power doctrine não teve nenhuma menção 

expressa sequer, o que atesta a diferença de importância das teorias para fins de 

direito comparado. A observação é relevante, pois, mais a frente neste voto, será 

visto que a SG recomenda o arquivamento deste Processo Administrativo durante 

certo período da conduta investigada, sob fundamento da tese de Pervasive Power.  

Ademais, o Relator, se referindo à Roundtable, enumera pressupostos necessários para a 

configuração da imunidade concorrencial, sendo eles (i) ausência de autonomia da empresa na 

conduta, sendo o comportamento imposto pela regulação setorial, (ii) a efetiva supervisão do 

regulador setorial, e (iii) uma clara política pública setorial de imunidade antitruste.376 

Por fim, o Conselheiro Relator ainda afirma que o CADE, no voto do Conselheiro César 

Costa Alves de Mattos, de 18 de agosto de 2010, quando Relator no Processo Administrativo 

n.o 08012.004989/2003-54, entendeu no sentido de que a incidência da imunidade antitruste 

                                                           
375 “Evidentemente, caso a imunidade antitruste seja derivada explicitamente de norma de mesmo nível 

hierárquico (ou superior) da concorrencial, ficaria mais fácil compreender a imunidade. Recentemente, isto 

ocorreu no México, com a reforma constitucional de 2013, que transferiu as competências em matéria 

concorrencial da autoridade da concorrência para a agência nacional de telecomunicações. Nestes casos, há o 

que se chama de ‘express immunity’ e não propriamente de aplicação das doutrinas da State Action ou Pervasive 

Power.” (Voto Conselheiro Relator Paulo Burnier da Silveira. GAB4 0211025. § 103. In: BRASIL. 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo 

Burnier da Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: 

Rodrimar S/A Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto 

de 2018. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_ 

externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGU 

GueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q>. Acesso em: 15 dez. 

2019). 
376 Voto Conselheiro Relator Paulo Burnier da Silveira. GAB4 0211025. §§ 108-110. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo Burnier da 

Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: Rodrimar S/A 

Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. 

Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php? 

DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMr 

EWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q>. Acesso em: 15 dez. 2019. 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
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em determinado caso dependeria (i) da análise do histórico legislativo; (ii) da criação de 

aparato fiscalizador pela norma reguladora; e (iii) do uso desse aparato pelo agente regulador. 

Apresentadas as suas premissas teóricas, o relator passa, então, a aplicá-las ao caso concreto.  

Como mencionado, a SG sugeriu, para a análise do caso, a divisão temporal da conduta 

em três partes, considerando-se alguns marcos regulatórios. O primeiro período compreende o 

início do comportamento (02/03/2006) até a publicação do Acórdão n.o 13/2010 da ANTAQ 

(08/04/2010), que, segundo a Representada, teria legitimado a cobrança da THC2 pela Codesp; o 

segundo compreende o período desde a publicação do referido Acórdão até a da Resolução 

n.o 2389/2012 da ANTAQ (13/02/2012), que também teria legitimado a cobrança da THC2; e 

o terceiro, da vigência da Resolução até o momento de prolação do voto (22/06/2016). 

O Conselheiro adotou essa divisão, analisando a incidência da imunidade antitruste 

em cada um desses períodos, provavelmente incentivado pela conclusão da SG de que a 

Representada não poderia, pela doutrina do “pervasive power” (ou, com maior fidelidade à 

origem da referida doutrina, da Federal Implied Immunity Doctrine), ser condenada no terceiro 

período, após a publicação da Resolução ANTAQ n.o 2.389/2012.377 

Com relação ao primeiro período, o Conselheiro Relator entendeu que a legitimidade 

da cobrança restaria afastada em vista da ausência de competência da CODESP para regular a 

tarifa de segregação e entrega. Segundo o Conselheiro, tal fato se constatava em virtude dois 

motivos: (i) o Ofício ANTAQ n.o 317/2005 recomendou à CODESP que se abstivesse de 

regular a matéria; e (ii) o Despacho VMC n.o 243/2012, proferido pelo ao tempo Presidente do 

CADE, Vinícius Marques de Carvalho, nos autos do processo Paradigma, afasta a tese de que 

a regulação pela CODESP pudesse afastar a incidência das normas antitruste.378  

Para além disso, segundo Relator, não restariam preenchidos “os pressupostos mais 

elementares da State Action doctrine”, visto que a Lei n.o 8.630/93, vigente à época dos fatos, 

não conferia à CODESP competência para analisar questões concorrenciais.  

                                                           
377 Voto Conselheiro Relator Paulo Burnier da Silveira. GAB4 0211025. §§ 142-150. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo Burnier da 

Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: Rodrimar S/A 

Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. 

Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php? 

DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMr 

EWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q>. Acesso em: 15 dez. 2019.  
378 Voto Conselheiro Relator Paulo Burnier da Silveira. GAB4 0211025. §§ 142-150. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo Burnier da 

Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: Rodrimar S/A 

Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. 

Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php? 

DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMr 
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https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
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Como último argumento a justificar o não reconhecimento da imunidade antitruste à 

conduta sob análise naquele processo, o Conselheiro Paulo Burnier defendeu que os requisitos 

da State Action Immunity Doctrine não restariam preenchidos pela regulação da ANTAQ e 

da CODESP.  

No que tange ao segundo período, o Conselheiro Paulo Burnier novamente remete ao 

posicionamento do Conselheiro Vinícius Marques de Carvalho, quando de seu voto no Pedido 

de Revisão realizado em sede do PA n.o 08012.007443/1991-99 (caso Paradigma). Naquela 

oportunidade, o referido Conselheiro entendeu que o Acórdão ANTAQ n.o 13/2010 – que 

confirmou os termos do Acórdão de 2005, e adicionalmente concluiu pela legitimidade da decisão 

da Codesp379 – não representava um posicionamento definitivo da ANTAQ, assim como que a 

decisão não exarou uma nova regulação visando substituir a concorrência.380  

O Conselheiro Relator defendeu que ambos os acórdãos, por mais que tratassem 

especificamente da cobrança da tarifa de segregação e entrega no Porto de Santos, e que 

estivessem em consonância com todas as normas emanadas pela ANTAQ e CODESP nos 

últimos dez anos, tinham caráter casuístico, e, em sendo assim, as suas conclusões não poderiam 

ser aplicadas a agentes econômicos que não participaram da lide administrativa. Os efeitos dos 

acórdãos, segundo o posicionamento do Relator, se aplicariam apenas: à Marimex Despachos, 

Transportes e Serviços Ltda., Libra Terminais S.A. – T35 e T37, Companhia Docas do Estado 

de São Paulo (CODESP), Terminal para Contêineres da Margem Direita S. – Tecondi, e 

Santos Brasil S.A.  

Por fim, em relação ao terceiro período, a partir da publicação da Resolução 

n.o 2.389/2012 da ANTAQ, em 13 de fevereiro de 2012, até a prolação do voto do Conselheiro 

Relator, em 22 de junho de 2016, onde a SG entendeu que a cobrança da tarifa não poderia ser 

sancionada por normas antitruste em virtude da caracterização da Federal Implied Immunity Doctrine, 

                                                           
379 “Destarte, decide-se, por maioria de votos, em dissonância com o voto do relator, em conhecer o recurso 

administrativo interposto por MARIMEX-DESPACHOS, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. e LIBRA 

TERMINAIS S.A. - T35 E T37, bem como negar-lhes provimento no mérito, mantendo a decisão recorrida 

que considera legítima a cobrança por custos derivados de serviços executados pelos Operadores Portuárias 

em Santos que impliquem em segregar, separar ou entregar cargas aos recintos alfandegados. Em 

decorrência, considera-se legítima a cobrança estabelecida pela CODESP na Decisão DIREXE n° 371/2005. 

Uma vez fixado o preço não haverá incentivo à adoção de comportamento anti-competitivo decorrente do 

vácuo regulatório suscitado pelo CADE”. (Acórdão ANTAQ n.o 13/2010, de 08/04/2010, Processo 

Administrativo n.o 50300.00159/2002. Fls. 1569). 
380 Voto Conselheiro Relator Paulo Burnier da Silveira. GAB4 0211025. §§ 151-157. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo Burnier da 

Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: Rodrimar S/A 

Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. 

Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php? 

DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMr 

EWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q>. Acesso em: 15 dez. 2019.  

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
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eis que se trataria de uma política pública que privilegiaria a regulação setorial em detrimento 

da concorrência, com a manifestação de poderes profundos e extensos por parte da ANTAQ.  

O Conselheiro Paulo Burnier reitera, no entanto, seu posicionou no sentido de que 

não restariam preenchidos os requisitos para a aplicação da “Pervasive Power doctrine”, ou 

outra defesa/alegação de conduta regulada. Como argumentos preliminares, o Conselheiro relator 

afirma que: (i) a Lei n.o 12.815/2013, Nova Lei dos Portos, não teve o intuito de substituir a 

concorrência pela regulação; (ii) não se estaria diante de um conflito de normas antitruste e 

regulatórias setoriais com um mesmo nível hierárquico normativo, vez que a competência do 

CADE seria conferida por lei, e a conduta questionada estaria embasada em resolução normativa 

da ANTAQ, ou seja, ato infralegal; e, (iii) o reconhecimento de imunidades antitruste devem 

ser excepcionais, e somente mediante o preenchimento dos requisitos necessários. 

O Conselheiro Relator também cita o posicionamento do Conselheiro João Paulo Resende, 

em voto-vista proferido em sede do Processo Administrativo n.o 08012.003824/2002-84 (caso 

Salvador), no sentido de que uma autorização expressa dada pela autoridade reguladora setorial 

não implica na obrigação, por parte do agente econômico regulado, de incidir na conduta, 

devendo haver o respeito tanto das disposições regulatórias quanto concorrenciais. Pelos mesmos 

motivos expostos no parágrafo anterior o referido entendimento não parece ser o mais adequado.  

Como argumento adicional, o Conselheiro Paulo Burnier novamente faz referência à 

Roundtable da OCDE de 2011, no sentido de que as recomendações do organismo internacional 

seriam claras quanto a aplicação da imunidade antitruste somente onde o agente privado 

regulado não tivesse autonomia sobre a conduta questionada. Nesse sentido, como a Resolução da 

ANATQ seria autorizativa, e não impositiva quanto à cobrança do THC2 no Brasil, conforme 

se constataria da expressão “salvo previsão contratual em sentido diverso”, de seu art. 9.o, não 

haveria que se falar em reconhecimento de imunidade antitruste ao caso: “ou seja, a 

Resolução, claramente, permite afastar a incidência da cobrança, caso os contratantes 

entendesse oportuna e prudente, sobretudo à luz da ilicitude concorrencial apontada pelo 

CADE desde 2005”.381  

O Conselheiro Relator ainda afirmou que o CADE, há mais de dez anos (ao tempo 

do julgado), já vinha sinalizando que a cobrança de “THC2” seria ilícita sob a ótica do direito 

                                                           
381 Voto Conselheiro Relator Paulo Burnier da Silveira. GAB4 0211025. §§ 168. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo Burnier da 

Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: Rodrimar S/A 

Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. 

Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php? 

DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMr 

EWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q>. Acesso em: 15 dez. 2019. 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
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antitruste. O Relator defendeu que o entendimento “consolidado” advinha da decisão proferida 

pelo CADE, no ano de 2005, nos autos do processo administrativo que tratou do caso Paradigma.382  

No que tange ao que fora eleito pelo Conselheiro Relator como segundo requisito, 

teoricamente estabelecido pela OCDE, para a aplicação da imunidade antitruste, o referido 

Conselheiro afirma que o CADE teria competência no caso concreto pois não haveria 

“mecanismos efetivos de fiscalização de eventuais práticas abusivas por partes dos agentes 

econômicos pelo regulador” (CODESP e ANTAQ).383  

O Conselheiro Relator ainda defendeu que o CADE seria a única entidade brasileira 

com competência para “assinar acordos de leniência em matéria antitruste” e que possuiria 

expertise na aplicação da lei concorrencial. 

O terceiro requisito seria a “ausência de clara escolha, em termos de política pública, 

de oferecer isenção antitruste à cobrança de THC2”. O Conselheiro Paulo Burnier justifica 

tal entendimento pelo fato de, durante o processo de elaboração da Resolução Normativa 

ANTAQ n.o 2.839/2012, ter havido “diversas manifestações contrárias ao conceito de THC 

proposto na minuta da Resolução, inexistindo qualquer justificativa, por parte da ANTAQ, 

para afastar a incidência das normas concorrenciais”. O “problema aqui não diz respeito ao 

fato de a ANTAQ ter desconsiderado as recomendações feitas pela SEAE e pelo CADE, mas 

ao fato de não ter justificado o motivo do seu não acatamento”.384 

                                                           
382 “Ressalte-se: o CADE tem sinalizado há mais de dez anos (desde 2005, com a decisão condenatória no PA 

n.o 08012.007443/1999-17), de forma consistente e reiterada, que a cobrança de THC2 é ilícita à luz do 

direito concorrencial, não devendo pairar qualquer dúvida sobre o entendimento, até hoje consolidado, deste 

Tribunal sobre a matéria.” (Voto Conselheiro Relator Paulo Burnier da Silveira. GAB4 0211025. § 169. In: 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro 

Paulo Burnier da Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: 

Rodrimar S/A Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. 

Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa. 

php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSo C7DBG-rpfGUGueMr 

EWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q>. Acesso em: 15 dez. 2019). 
383 Voto Conselheiro Relator Paulo Burnier da Silveira. GAB4 0211025. § 176. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo Burnier da 

Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: Rodrimar S/A 

Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. 

Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php? 

DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMr 

EWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q>. Acesso em: 15 dez. 2019. 
384 Voto Conselheiro Relator Paulo Burnier da Silveira. GAB4 0211025. §§ 181 e 184. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo Burnier da 

Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: Rodrimar S/A 

Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. 

Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29 

q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_ 

Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x>. Acesso em: 15 dez. 2019. 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
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Por fim, como último argumento, o Conselheiro Paulo Burnier afirmou que o Tribunal 

de Contas da União havia se manifestado pela ilegalidade tanto da cobrança da tarifa de 

segregação e entrega quanto da própria Resolução Normativa da ANTAQ n.o 2.389/2012.385  

3.3.1.2 Argumentos de precedentes do CADE 

O Conselheiro, para sustentar que não haveria nenhuma dúvida sobre o posicionamento 

do CADE referente à cobrança da tarifa de segregação e entrega, afirma que a autoridade 

concorrencial sinaliza há mais de 10 anos – desde 2005, com a decisão do PA 

n.o 08012.007443/1999-17 (processo Paradigma) –, “de forma consistente e reiterada” que 

entende pela sua ilegalidade.386 

3.3.2 Voto-vogal do Conselheiro Alexandre Cordeiro 

O Conselheiro acompanhou integralmente o Relator, no mérito e na pena, votando 

pela condenação da Representada com multa equivalente a 0,5% do faturamento, cessação da 

conduta e multa diária de R$ 20.000,00 em caso de descumprimento da sentença.387 

                                                           
385 Voto Conselheiro Relator Paulo Burnier da Silveira. GAB4 0211025. §§ 189-196. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo Burnier da 

Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: Rodrimar S/A 

Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. 

Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29 

q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_ 

Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x>. Acesso em: 16 dez. 2019.  
386 Voto Conselheiro Relator Paulo Burnier da Silveira. GAB4 0211025. § 169. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo Burnier da 

Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: Rodrimar S/A 

Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. 

Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29 

q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_ 

Jxjegp39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x>. Acesso em: 16 dez. 2019.  
387 Voto-vogal do Conselheiro Alexandre Cordeiro. GAB6 0239048. § 8. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo Burnier da 

Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: Rodrimar S/A 

Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. 

Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_ externa.php? 

DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOHyYXD2xqzW5XCxfzNC3siY5qw3QuZG 

DYfc4VpVHhUHhVCaQQYR6KY6P9OUzQ6YdPUL2zRAl9Mfp9PzBoI70IA>. Acesso em: 16 dez. 2019. 
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3.3.2.1 Argumentos de interface regulação-concorrência 

Nos mesmos moldes do Conselheiro Relator, o Conselheiro Alexandre Cordeiro indicou 

que não seria reconhecida no caso a incidência da imunidade antitruste, tendo em vista que: 

(i) a Nova Lei dos Portos não teve a pretensão de substituir completamente o regime 

concorrencial; (ii) a Resolução n.o 2389/2012 da ANTAQ se trata de normativo somente 

autorizativo, e que se baseia em critérios meramente regulatórios, tendo em vista que há mais 

de dez anos o CADE considera a cobrança ilegal; (iii) ao contrário do que determinam as 

melhores práticas da OCDE, a referida Resolução não prevê mecanismos substitutivos de 

prevenção de abusos na cobrança da tarifa; (iv) a Resolução não institui política de imunidade 

antitruste, que de toda forma demandaria lei, tendo em vista que as normas concorrenciais 

estão previstas em Lei (n.o 12.529/2011); e (v) o TCU determinou a revisão da Resolução, de 

modo que é esperado que tal regra seja expurgada do sistema.388 

3.3.2.2 Argumentos de precedentes do CADE 

Alexandre Cordeiro, no momento em que fundamenta a abrangência do THC/box 

rate, argumenta que a definição das referidas taxas já havia sido exaustivamente discutida 

pelo CADE no bojo do de outros Processos Administrativos do setor. Nesse sentido, 

descaberia alteração do entendimento jurisprudencial formado no âmbito dos Processos 

Administrativos n.o 08012,007443/1999-17 (representados Tecondi, Libra, Usiminas e Santos 

Brasil, n.o 08012.005422/2003-03 (representado Tecon Rio Grande) e n.o 08012.003824/2002-84 

(representado Tecon Salvador e Intermarítima), que entenderam pela ilegalidade da  

 

                                                           
388 Voto-vogal do Conselheiro Alexandre Cordeiro. GAB6 0239048. § 7. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo Burnier da 

Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: Rodrimar S/A 

Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. 
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https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q


 173 

cobrança adicional dos serviços de segregação e entrega de contêineres dos recintos 

alfandegados integrados.389 

3.3.3 Voto-vogal do Presidente Interino Márcio de Oliveira Júnior 

O Conselheiro acompanhou integralmente o Relator, no mérito e na pena, votando 

pela condenação da Representada com multa equivalente a 0,5% do faturamento, cessação da 

conduta e multa diária de R$ 20.000,00 em caso de descumprimento da sentença.390 

3.3.3.1 Argumentos de interface regulação-concorrência 

Nos mesmos moldes do Relator, o Conselheiro Márcio Oliveira defendeu a ausência 

de configuração de imunidade antitruste, reafirmando apenas o caráter meramente autorizativo da 

Resolução n.o 2.389/2012 da ANTAQ.  

Também segundo o referido Conselheiro, a interpretação dada pelo Relator ao 

artigo 9.o da Resolução seria “brilhante”, tendo em vista que a Resolução é norma infralegal, 

não possuiria a mesma estatura que a Nova Lei dos Portos ou a Lei do CADE – nenhuma das 

duas teria conferido imunidade antitruste – e, em sendo assim, não poderia afastar a competência 

para aplicação da legislação antitruste por parte da autoridade concorrencial.  

                                                           
389 Voto-vogal do Conselheiro Alexandre Cordeiro. GAB6 0239048. p.1. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo Burnier da 

Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: Rodrimar S/A 

Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. 

Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29 

q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp39 

tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x>. Acesso em: 16 dez. 2019. 
390 Voto-vogal do Conselheiro Márcio de Oliveira Júnior. ASSTEC-PRES 0237538. § 41. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo Burnier da 

Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: Rodrimar S/A 

Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. 
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Quanto à natureza da norma regulamentar (Resolução Normativa ANTAQ 

n.o 2.389/2012), o Conselheiro Márcio que “não é constitutiva” e que sobre o tema “todos 

concordam: a ANTAQ, o CADE (em decisões pretéritas) e o Conselheiro- Relator”.391  

Além disso, o Conselheiro rebateu argumento da Representada de que a TSE seria 

análoga à cobrança realizada anteriormente pela autoridade portuária local. Para tanto, trouxe 

a declaração constante da Nota Técnica 48/2015 da ANTAQ, na qual a agência explica que o 

valor anteriormente demandado não tinha outro caráter senão arrecadatório – não havia 

contrapartida – e que a modernização portuária resolveu exatamente afastar as práticas 

rentistas. Ou seja, com a criação da ANTAQ, os modelos reguladores anteriores foram revistos e 

as lógicas contratuais da época só se manteriam no caso de previsão explícita. A ausência de 

dispositivos afins representaria regulação por silêncio, forma não guarida pelo ordenamento 

jurídico devido ao princípio da legalidade.392 

3.3.3.2 Argumentos de precedentes do CADE  

O Conselheiro Márcio apresentou em seu voto a posição segundo a qual “o CADE  

já tem advertido que o THC2 ofende a livre concorrência e que não deve ser cobrado  

pelos contratantes”.393 

                                                           
391 Voto-vogal do Conselheiro Márcio de Oliveira Júnior. ASSTEC-PRES 0237538. § 34. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo Burnier da 

Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: Rodrimar S/A 

Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. 

Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php? 
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4ZjW6OexNALufjIvTSVXufbnmcFQDxCbNFcXb9Z7C2xk2QvR5ZHw>. Acesso em: 15 dez. 2019. 
392 Voto-vogal do Conselheiro Márcio de Oliveira Júnior. ASSTEC-PRES 0237538. §§ 36-39. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo Burnier da 

Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: Rodrimar S/A 

Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. 
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q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjegp 

39tgIYABPjkDMXETYsxBGUP35vsC5X75zVgmB7x>. Acesso em: 15 dez. 2019. 
393 Voto-vogal do Conselheiro Márcio de Oliveira Júnior. ASSTEC-PRES 0237538. § 35. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo Burnier da 

Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: Rodrimar S/A 

Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. 
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3.3.4 Voto do Conselheiro João Paulo Resende 

O Conselheiro divergiu do Relator, votando pelo arquivamento do processo por falta 

de clareza sobre se o valor cobrado pela Representada estaria acima do custo marginal de 

prestação de serviço e, consequentemente, por não ter conseguido apurar se a conduta teria 

surtido efeitos lesivos à concorrência.394 O Conselheiro foi o primeiro a sinalizar que os 

demais Conselheiros, no referido processo, estavam adotando premissas que conduziam à 

condenação da Representada apesar de, nos autos, não existirem qualquer prova a subsidiar 

tais fundamentos. 

Segundo o Conselheiro João Paulo, nenhum dos votos proferidos antes do seu 

conseguiram comprovar: (i) que a cobrança era abusiva, ou seja, acima dos custos para a 

prestação do serviço de segregação e entrega; (ii) que havia discriminação em relação a quem 

retirava a carga (quando comparado com aqueles que armazenavam no próprio recinto do 

operador portuário); (iii) que se concretizaram efeitos deletérios no mercado analisado; e (iv) 

que havia potencialidade de geração de efeitos deletérios no respectivo mercado. 

3.3.4.1 Argumentos de interface regulação-concorrência 

De início, o Conselheiro João Paulo manifesta seu entendimento no sentido de que, 

em casos como o dos autos do Processo Rodrimar, onde a autoridade antitruste não sabe se 

                                                           
394 32. No presente caso, não tenho tanta clareza se, ou em quanto, o valor cobrado estaria acima do custo 

marginal de prestação do serviço. Sem ter convicção em relação a esse ponto, não tenho convicção de que a 

conduta teve o potencial de gerar efeitos lesivos à concorrência. 33. Nem mesmo a discriminação, 

alegada pela SG, restou comprovada. A Superintendência não traz evidência no sentido de haver uma 

discriminação, apenas argumenta que a defesa da Representada não foi taxativa ao afirmar se cobrava 

valores distintos ou não. Relendo os autos com mais cuidado, nota-se que a defesa afirma claramente, em 

sede de alegações finais, que “Os SSE são cobrados de todas as cargas importadas descarregadas na Rodrimar, 

independentemente de seu destino de armazenagem (TRA ou Rodrimar), isto é, não existe discriminação na 

cobrança” (fls 1309-1310). Essa afirmação não é enfrentada pela SG, nem pela PROCADE, nem pelo MPF, 

nem pelo voto relator. 34. Assim, embora eu entenda que haja incentivos para a discriminação, esta 

tampouco ficou comprovada nos autos. 35. Assim, em virtude da dúvida quanto à existência de efeitos 

potenciais ou efetivos, voto pelo arquivamento do processo. (BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo Burnier da Silveira. Representante 

Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: Rodrimar S/A Transportes, Equipamentos 

Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. Disponível em: 

<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbu

RZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNbFJrLP_BDm-FCV8Qv4yEbAleQqgOCWiWB3MiBEvBek 

HsBY_Us0OxpMAqgi6QDbuubcqCGmOY4aDtZfoELzuUK>. Acesso em: 15 dez. 2019. grifo nosso). 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
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existe um custo para a prestação do serviços, se esse custo é diferenciado em relação a serviços 

base abrangidos no contrato, e qual seria esse custo, a questão seria melhor endereçada pela 

autoridade reguladora setorial, visto que é esta quem detêm expertise no assunto. 

Entretanto, o Conselheiro aponta “imperfeições” na maneira pelo qual a CODESP 

regulou a cobrança da tarifa de segregação e entrega. A uma porque inexistiria estudo 

econômico promovido pela autoridade reguladora local de modo a subsidiar a escolha do 

valor para a TSE, tendo em vista que os demais serviços cobrados tiveram seus preços 

reduzidos na ordem de 50% após as privatizações, enquanto sobre a TSE incidiu atualização 

monetária desde o período de sua cobrança pela CODESP. A duas, pois, segundo argumenta o 

Conselheiro, existiria “um claro incômodo” no que tange à delegação à Codesp da competência 

de regular disputa em que uma das partes possui relação com a autoridade portuária – o 

operador portuário – e a outra não – recinto alfandegado independente. Em virtude das duas 

razões expostas acima, o Conselheiro concluiu pela permanência do vácuo regulatório e 

continuidade do risco concorrencial.395 

Quanto a relação entre as atuações das autoridades antitruste e reguladora setorial, 

especificamente no tocante ao caso concreto, o Conselheiro João Paulo aplicou a “doutrina da 

Ação Estatal”, afirmando que a competência da autoridade concorrencial somente pode ser 

afastada quando há escolha deliberada, por parte da autoridade reguladora setorial, em afastar 

a concorrência. No caso do Porto de Santos, segundo o Conselheiro, a regulação setorial não 

pretendeu retirar o processo competitivo das operações de movimentação de cargas nos 

terminais e da atividade de armazenagem alfandegada, utilizando a concorrência, inclusive, 

para combater eventuais abusos dos agentes econômicos atuantes. Desse modo, concluiu pela 

existência de espaço bem definido onde a autoridade antitruste poderia atuar.  

                                                           
395 Voto-vogal do Conselheiro João Paulo Resende. GAB1 0511403. §§ 17-21. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo Burnier da 

Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: Rodrimar S/A 

Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. 

Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php? 

DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNbFJrLP_BDm-FCV8Qv4yEbAleQqgOCWiWB3Mi 

BEvBekHsBY_Us0OxpMAqgi6QDbuubcqCGmOY4aDtZfoELzuUK>. Acesso em: 15 dez. 2019. 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
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3.3.4.2 Argumentos de precedentes do CADE 

Os precedentes citados no voto (o processo do Porto de Salvador e processo da cobrança 

da taxa de armazenagem por 15 dias, no Porto de Rio Grande, pelo Tecon Rio Grande), não 

fundamentaram a condenação ou arquivamento, servindo apenas como parâmetros de comparação 

para argumentos isolados, seja de ordem econômica ou regulatória.  

3.3.5 Voto da Conselheira Cristiane Alkimin Junqueira Schmidt 

A Conselheira divergiu do Relator, e, assim como o Conselheiro João Paulo Resende, 

votou pelo arquivamento do processo pela impossibilidade de classificação da conduta da 

Representada como anticompetitiva. 

 Cinco foram as razões de decidir em seu voto:  

(i) legalidade da cobrança do SSE em vista das normas regulatórias do setor portuário;  

(ii) ausência de possibilidade de exercício do poder de mercado, visto que a Rodrimar 

possuía participação de apenas 9% no mercado de movimentações de contêineres 

importados e 5% no mercado de armazenagem alfandegada ao tempo da suposta 

infração, e 0% e 2%, respectivamente, ao tempo do julgamento;  

(iii) numa representação do CADE os Representados só podem ser condenados diante 

da cabal comprovação da conduta, e de seus efeitos concretos (dano) ou potenciais, 

demonstrados por dados do mercado, o que não aconteceu no caso em tela;  

(iv) três motivos conduzem ao desacerto da tese econômica do Conselheiro Relator: 

(iv.i) a carga importada não é um insumo dentro de uma cadeia produtiva, tendo 

em vista que ela é propriedade do importador desde o início, (iv.ii) o operador 

portuário não é um monopolista, possuindo competidores, (iv.iii) o armazenamento 

não é um serviço obrigatório no processo de importação, e (iv.iv) dessa maneira, 

o mercado de movimentação de cargas e armazenagem alfandegada não é 

verticalmente integrado, e por todos esses motivos a conduta da Rodrimar nunca 

poderia ter levado ao aumento de custo dos seus rivais, não havendo sequer 

incentivos implícitos para o abuso de poder (que a Rodrimar nunca deteve); e  
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(v) trata-se de uma concentração conglomeral, envolvendo serviços complementares, e, 

em sendo assim, a estratégia de criação de barreiras para novos entrantes ou 

exclusão de concorrentes em qualquer dos dois mercados teria de ser resultado 

de uma estratégia de venda casada, e pelos dados do mercado a Rodrimar não 

teria condições de impor tal estratégia.396  

3.3.5.1 Argumentos de interface regulação-concorrência 

De maneira completamente diferente dos outros Conselheiros que atuaram neste 

processo e em casos afins, a Conselheira Cristiane (i) recusou a tese de vácuo regulatório, 

argumentando que haveria, sim, dispositivo normativo autorizando a cobrança de THC2 pelos 

operadores portuários dos recintos alfandegados independentes, (ii) que a regulação foi 

exercida por autoridades setoriais competentes, e (iii) que as doutrinas da imunidade antitruste 

devem ser aplicadas à realidade jurídico-institucional brasileira. 

3.3.5.1.1 Autorização regulatória de cobrança da tarifa de segregação e entrega 

Para sustentar a visão de que existe autorização regulatória para a cobrança da tarifa 

de segregação e entrega pelos operadores portuários, a Conselheira Cristiane Alkmin debate 

(i) a justificativa da cobrança da THC2, e (ii) a competência da CODESP para o estabelecimento 

do valor desta taxa. 

Com relação ao primeiro ponto, a Conselheira argui que o custo adicional referente à 

segregação e entrega de contêineres é reconhecido desde 1989, quando o Ministério dos 

Transportes permitiu a cobrança da Taxa 13, constante da Tabela M da Codesp. Em 

                                                           
396 Voto-vista da Conselheira Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt. GAB2 0515259. §§ 132-142. In: BRASIL. 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo 

Burnier da Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: Rodrimar 

S/A Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. 

Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php? 

DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNMTdmoXjRFYumAxr6EvAsm5-OiJFMIFd0tFH9 

npe48gqcN1utwPJiB1YVQpJRnlYgYkEe_Qkgmu0WwMfFVfck->. Acesso em: 16 dez. 2019. 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
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reconhecendo a existência desses dispêndios, haver-se-ia reconhecido também a existência de 

serviços adicionais.  

Do mesmo modo, a CODESP sempre se manifestou pela possibilidade da cobrança 

diante dos contratos de arrendamento firmados no Porto de Santos. Após o acórdão proferido 

no Processo Paradigma, em 2005, e em consonância com a Resolução ANTAQ n.o 55/2002, a 

Diretoria Colegiada da CODESP proferiu decisões, em 2005 e 2006, justificando a cobrança e 

estabelecendo o price cap da tarifa de segregação e entrega, de modo a sanar o vácuo 

regulatório apontado pelo CADE. As referidas decisões da autoridade reguladora setorial 

local, para além de respeitarem à regulação da ANTAQ, também estavam alinhadas com a Lei 

de Modernização dos Portos, então vigente.397 

Ademais, antes da cobrança da tarifa por parte da Rodrimar a ANTAQ já havia se 

manifestado por diversas vezes pela possibilidade da cobrança: (i) Resolução Normativa 

ANTAQ n.o 55/2002, (ii) Acórdão sem número de 2003 (PA Porto de Salvador), e 

(iii) Acórdão n.o 1 de 2005 (PA Porto de Santos). Após o início da cobrança pela Rodrimar, 

em 2006, a ANTAQ novamente se manifestou pela possibilidade da cobrança da TSE (i) no 

Acórdão n.o 13 de 2010 (PA Porto de Santos) e (ii) na Resolução Normativa ANTAQ 

n.o 2.389/2012.  

Para além das reiteradas manifestações da ANTAQ, a Conselheira ainda aponta os 

pareceres de Afonso Arinos398 e Paulo Correa para justificar a competência da CODESP de 

regular a cobrança da tarifa.399 

Com relação à competência da Codesp para a regulamentação da tarifa de segregação 

e entrega, a Conselheira Cristiane expõe as razões contidas nos pareceres técnicos de Celso de 

                                                           
397 “Art. 33. A Administração do Porto é exercida diretamente pela União ou pela entidade concessionária do 

porto organizado. § 1.o Compete à Administração do Porto, dentro dos limites da área do porto: [...] IV – 

fixar os valores e arrecadar a tarifa portuária; [...]”. (Lei n.o 8.630, de 25 de fevereiro de 1993). 
398 Voto-vista da Conselheira Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt. GAB2 0515259. § 167. In: BRASIL. 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo 

Burnier da Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: Rodrimar 

S/A Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. 

Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php? 

DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNMTdmoXjRFYumAxr6EvAsm5-OiJFMIFd0tFH9 

npe48gqcN1utwPJiB1YVQpJRnlYgYkEe_Qkgmu0WwMfFVfck->. Acesso em: 16 dez. 2019. 
399 Voto-vista da Conselheira Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt. GAB2 0515259. §§ 168-169. In: BRASIL. 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo 

Burnier da Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: Rodrimar 

S/A Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. 

Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php? 

DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNMTdmoXjRFYumAxr6EvAsm5-OiJFMIFd0tFH9 

npe48gqcN1utwPJiB1YVQpJRnlYgYkEe_Qkgmu0WwMfFVfck->. Acesso em: 16 dez. 2019.  

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
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Mello Bandeira400, de Patrícia Sampaio401, e aquelas manifestadas pela própria ANTAQ402, 

para além de diversas decisões judiciais403. 

Celso Bandeira de Mello indica que, segundo o art. 21 da Constituição Federal e o 

art. 33 da Lei n.o 8.630/93, a CODESP seria a autoridade competente sobre questões de 

movimentação e armazenamento de mercadorias no Porto de Santos. Assim sendo, o particular 

que atua em consonância a ato administrativo emanado pela CODESP detém legítima 

expectativa sobre a sua legalidade de sua conduta, visto a autorização regulatória. 

Patrícia Sampaio explica que o advento da Lei n.o 10.233/2001, ao criar a ANTAQ, 

não alterou as competências da CODESP delineadas na Lei n.o 8.630/1993. Desta maneira, 

permaneceu com este órgão, porque uma Autoridade Portuária, o poder de estabelecimento 

das tarifas portuárias, cabendo à ANTAQ somente o papel de supervisão e fiscalização de 

seus atos. 

Nesse sentido, não caberia ao CADE discutir novamente se há serviço ou qual o seu 

valor, porque o assunto seria de competência do regulador e foi efetivamente abordado,  

 

                                                           
400 Voto-vista da Conselheira Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt. GAB2 0515259. §§ 172-175. In: BRASIL. 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo 

Burnier da Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: Rodrimar 

S/A Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. 

Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php? 

DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNMTdmoXjRFYumAxr6EvAsm5-OiJFMIFd0tFH9 

npe48gqcN1utwPJiB1YVQpJRnlYgYkEe_Qkgmu0WwMfFVfck->. Acesso em: 16 dez. 2019.  
401 Voto-vista da Conselheira Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt. GAB2 0515259. §§ 176-180. In: BRASIL. 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo 

Burnier da Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: Rodrimar 

S/A Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. 

Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php? 

DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNMTdmoXjRFYumAxr6EvAsm5-OiJFMIFd0tFH9 

npe48gqcN1utwPJiB1YVQpJRnlYgYkEe_Qkgmu0WwMfFVfck->. Acesso em: 16 dez. 2019. 
402 Voto-vista da Conselheira Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt. GAB2 0515259. §§ 181-185. In: BRASIL. 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo 

Burnier da Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: Rodrimar 

S/A Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. 

Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php? 

DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNMTdmoXjRFYumAxr6EvAsm5-OiJFMIFd0tFH9 

npe48gqcN1utwPJiB1YVQpJRnlYgYkEe_Qkgmu0WwMfFVfck->. Acesso em: 16 dez. 2019. 
403 Voto-vista da Conselheira Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt. GAB2 0515259. §§ 186-194. In: BRASIL. 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: Conselheiro Paulo 

Burnier da Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. Representada: Rodrimar 

S/A Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de Julgamento: 14 de agosto de 2018. 

Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php? 

DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNMTdmoXjRFYumAxr6EvAsm5-OiJFMIFd0tFH9 

npe48gqcN1utwPJiB1YVQpJRnlYgYkEe_Qkgmu0WwMfFVfck->. Acesso em: 16 dez. 2019. 
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tampouco caberia discutir se o regulador estaria agindo corretamente404, inclusive porque o 

CADE não tem função de supervisor da qualidade da regulação setorial. 

3.3.5.2 Argumentos de precedentes do CADE 

Na opinião da Conselheira, não haveria jurisprudência sobre o caso no CADE a 

embasar por si só a condenação da Rodrimar em sede de Processo Administrativo Sancionador, 

pois eventuais Representadas não podem ser condenadas em virtude de uma tese teórica em 

abstrato, mas somente em razão devidamente demonstrada e embasada em dados do setor e 

estudos econômicos. Desta maneira, não seria possível que o Tribunal do CADE condenasse 

uma companhia pura e simplesmente porque o fez em outros casos semelhantes, pois cada PA 

                                                           
404 “198. Como o CADE não tem condições técnicas de avaliar se há justificativa plausível para um dado serviço e 

qual deveria ser o seu valor, este Conselho não pode desconsiderar os pronunciamentos do Minsitério 

dos Transportes, da ANTAQ e das Autoridades Portuárias locais. [...] 203. De qualquer forma, vale 

enfatizar que a Antaq – que é a autoridade (inquestionavelmente) máxima neste setor – se pronunciou 

acerca do SSE em 2002, em 2003, em 2005, em 2010 e em 2012, bem como delimitou a atuação das 

Autoridades Portuárias para que estas estipulassem os preços máximos (price caps) do SSE. A Codesp 

delimitou em 2005 (depois da decisão do Cade). Do ponto de vista regulatório, destarte, este tema está 

pacificado. 204. O Cade, por isso, pode desgostar da decisão da Antaq, mas tem o dever de respeitá-la, 

especialmente em sede de PA sancionador – em que não se discute ‘teses’ em abstrato, mas fatos daquele 

caso específico, respeitando as características da Representada, no mercado relevante, do marco regulatório, 

etc. No julgamento do ‘PA de 1999’ ficou claro – reiterado pelo Acórdão do TCU n.o 1704/2018 – que a 

condenação se deveu ao vácuo regulatório existente à época. 206. Questionar o mérito do que fazem as agências 

reguladoras em sede de PA sancionador é extremamente preocupante em uma sociedade democrática, onde 

cada instituição deve ser devidamente respeitada. Se há questionamentos procedimentais, que sejam trazidos 

à mesa em sede de advocacia da concorrência; se há leis equivocadas, que o tema seja arguido no Congresso 

Nacional; se há marcos normativos pouco pertinentes, que tenham seus méritos discutidos. O que não se 

pode observar jamais – em nome da segurança jurídica – é o próprio Estado criar imensa balburdia 

processual, desdizendo o que outra autoridade disse por não haver concordado com certa decisão colegiada. 

207. Incerteza jurídica afasta investimentos privados e não aumenta a produtividade do país. Se o Brasil 

deseja crescer, o Estado precisa ajudar e não atrapalhar este complexo processo. Se há falhas na escolha dos 

dirigentes das autarquias (e se a falta de conhecimento na matéria é uma das razões para decisões equivocadas de 

um Colegiado), que a sabatina no Senado seja feita de forma mais criteriosa e que profissionais maduros, 

treinados e com reputação ilibada sejam escolhidos. Não deve o CADE rever políticas públicas em sede de 

PA, desdizendo a Antaq.” (Voto-vista da Conselheira Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt. GAB2 0515259. 

§§ 198 e 203-207. In: BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-

37. Relator: Conselheiro Paulo Burnier da Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços 

Ltda. Representada: Rodrimar S/A Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de 

Julgamento: 14 de agosto de 2018. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_ 

documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNMTdmoXjRFY 

umAxr6EvAsm5-OiJFMIFd0tFH9npe48gqcN1utwPJiB1YVQpJRnlYgYkEe_Qkgmu0WwMfFVfck->. 

Acesso em: 16 dez. 2019. grifo nosso). 
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possui suas próprias idiossincrasias e, consequentemente, uma mesma conduta pode ser 

sentenciada de formas diferentes.405 

Ademais, segundo Cristiane, não poderia nem se dizer que há jurisprudência sobre o 

tema, na medida em que existe somente um precedente afim, qual seja o Caso Paradigma, de 

1999. Inclusive, a Conselheira aponta que o CADE era o único regulador que tinha se 

posicionado contra a taxa de segregação e entrega, tendo todos os outros reconhecido a sua 

legitimidade dada a adição de custos aos operadores portuários. Desta maneira, ela discorda 

explicitamente com o Relator, que alegou haver incerteza sobre a legalidade da cobrança. 

3.3.6 Acórdão e conclusões 

O Plenário do Tribunal julgou, por maioria, e nos termos do Voto do Conselheiro 

Relator, pela condenação da Representada, restando vencidos o Conselheiro João Paulo 

Resende e a Conselheira Cristiane Alckmin.  

                                                           
405 “105. Neste sentido, cabem destacar três pontos. Primeiro, que a jurisprudência e/ou sedimentado 

entendimento de mais de 10 anos diz respeito a um caso apenas: o ‘PA de 1999’, ocorrido no Porto de 

Santos (n.o 08012.007443/1999-17 – referência para este PA, segundo a denúncia), uma vez que o outro PA 

relativo à cobrança do SSE, o do Porto de Salvador (08012.003824/2002-84), segundo a Antaq (Acórdão 

n.o 2/2003) e o Conselheiro Relator Gilvandro Vasconcellos, o contrato de concessão explicitava que a 

cobrança do SSE estava incorporada na THC. Portanto, não cabe falar em “jurisprudência de um só 

caso”. De fato, tempo de análise de 1 caso no Tribunal jamais pode ser confundido com o número de 

casos julgados pelo Conselho, com composições distintas ao longo do tempo. 106. Segundo ponto é que 

há ACs no setor portuário, que, no mérito, o Cade teve opinião diversa da do voto-relator deste PA e daquela 

do “PA de 1999”. O Conselheiro Olavo Zago Chinaglia, no âmbito do AC n.o 08012.011114/2007-32 (“AC 

de 2007”), por exemplo, mostra que a dinâmica do Porto de Santos não permite concluir que os OPs sejam 

monopolistas, devido à intensa rivalidade que há entre os OPs. Aliás, este foi o motivo para aprovação 

do caso à época, ou seja, de que a fusão do maior OP (Santos Brasil) com um RA local (chamado Mesquita) 

acirraria a competição já existente. E, finalmente, o terceiro e último ponto é que um PA Sancionador no 

Cade é peculiar e cada um deles precisa ser analisado de acordo com as suas idiossincrasias, utilizando as 

provas e os dados do caso em tela. Impossível generalizar fazendo o uso de teses genéricas, portanto. [...] 219. 

Destarte, o único precedente em sede de PA Sancionador para o presente PA, no âmbito do Cade, é o 

‘PA de 1999’. Isto mostra que não há jurisprudência sobre o assunto, mas uma decisão sobre um único caso 

semelhante a este.” (Voto-vista da Conselheira Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt. GAB2 0515259. §§ 

105, 106 e 219. In: BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-

37. Relator: Conselheiro Paulo Burnier da Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e 

Serviços Ltda. Representada: Rodrimar S/A Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de 

Julgamento: 14 de agosto de 2018. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_ 

documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNMTdmoXjRFY 

umAxr6EvAsm5-OiJFMIFd0tFH9npe48gqcN1utwPJiB1YVQpJRnlYgYkEe_Qkgmu0WwMfFVfck->. 

Acesso em: 16 dez. 2019. grifo nosso). 
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3.4 O Caso Tecon Rio Grande – Fiel Depósito – PA n.o 08700.008464/2014-92 

O Processo Administrativo n.o 08700.006485/2014-92 foi instaurado no dia 7 de 

outubro de 2014, com vistas a analisar a legalidade da cobrança da tarifa de “fiel depósito” 

por parte de operador portuário em detrimento dos importadores e recintos alfandegados. Era 

Representada no processo a empresa Tecon Rio Grande S/A, arrendatária de terminal 

portuário no Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Segundo narra o Conselheiro 

Relator, a SG-CADE entendeu que a referida tarifa substitui e sucede no tempo a cobrança da 

“tarifa de armazenagem por 15 dias”, conduta já condenada no âmbito do processo administrativo 

CADE n.o 08012.005422/2003-03.406 

O Tecon Rio Grande defendeu que a cobrança da tarifa de fiel depósito teria 

características distintas da tarifa de armazenagem por 15 dias, tendo em vista que a nova tarifa 

não serviria a remunerar o serviço de armazenagem, em sim a condição de fiel depositário da 

carga, do momento em que ela é colocada na pilha do terminal até (i) a sua entrega para o  

importador, (ii) o seu armazenamento no próprio terminal portuário, ou (iii) a sua retirada por 

representante do importador para armazenagem em porto seco. Durante esse período, a carga 

ficaria sob a posse do Tecon Rio Grande, servindo a tarifa justamente para remunerar os 

custos inerentes às obrigações e responsabilidades pela carga.  

Mais ainda, a cobrança se daria por dia em que a carga permanecesse com o Tecon 

na condição de fiel depositário, sendo o valor da tarifa variante em relação ao valor da carga, 

visto que a responsabilidade por cargas mais caras levaria a um risco maior. Do mesmo modo, 

a cobrança seria feita indiscriminadamente de todos os importadores, inclusive daqueles que 

decidissem por armazenar seus contêineres no armazém do terminal portuário.  

A SG analisou a conduta, dividindo-a em dois momentos, um anterior à Resolução 

ANTAQ n.o 2.389/2012 e outro posterior. Ao fim da instrução, a Superintendência concluiu 

pela prática de infração somente no primeiro período. O segundo período gozaria de imunidade 

antitruste devido ao dispositivo regulatório mencionado, que teria autorizado a cobrança de 

serviços adicionais após a colocação do contêiner na pilha do terminal, na importação, em 

                                                           
406 Voto do Conselheiro Relator Alexandre Cordeio Macedo. GAB6 0269643. § 5. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08700.006485/2014-92. Relator: Conselheiro Alexandre Cordeiro 

Macedo. Representantes: Milto Armazéns Ltda (“Multi Armazéns”) e Transportadora Simas Ltda. Representada: 

Tecon Rio Grande. Data de Julgamento: 21 de agosto de 2018. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/ 

sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7 

akQAh8mpB9yO60co2p8xTf7bu4VF73k7-EcksDwi_uGvzjQhOPA1e8Lc7aQmTycO-1MOojdqaNEpt 

Rj8UT6puPYE20VH3oB39>. Acesso em: 16 dez. 2019. 
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caso de inexistência de cláusula contratual que incluísse tal serviço dentro da remuneração 

base pela movimentação de cargas.407  

A Procuradoria-Geral do CADE e o Ministério Público Federal também se posicionaram 

pela condenação da Representada, porque entenderam, respectivamente, que a cobrança de 

taxa de fiel depósito compreende prática exclusionária de imposição injustificada de custos a 

rivais e alavancagem do poder de mercado do operador portuário para o segmento de 

armazenagem alfandegada de contêineres.408 

A Secretaria de Acompanhamento Econômico (“SEAE”) e a Secretaria de Direito 

Econômico (“SDE”) juntaram pareceres ao caso, exarando posicionamentos sobre a definição 

do mercado relevante e a existência de capacidade de exercício de poder de mercado pelos 

operadores portuários. 

O Plenário, por maioria, seguiu os termos do voto do Conselheiro Relator, condenando a 

Representada à obrigação de pagamento de multa no valor de R$ 4.788.450,00, à publicação 

da sentença e ao envio da decisão condenatória à ANTAQ. Por unanimidade, o Plenário 

determinou o encaminhamento da sentença também à Procuradoria da República no Município de 

Rio Grande/RS e a cessação da conduta por parte da Representada, bem como a aplicação de 

multa diária de R$ 20.000,00 no caso de continuidade da cobrança.409 

                                                           
407 Voto do Conselheiro Relator Alexandre Cordeio Macedo. GAB6 0269643. §§ 14-15. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08700.006485/2014-92. Relator: Conselheiro Alexandre Cordeiro 

Macedo. Representantes: Milto Armazéns Ltda (“Multi Armazéns”) e Transportadora Simas Ltda. Representada: 

Tecon Rio Grande. Data de Julgamento: 21 de agosto de 2018. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/ 

sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7 

akQAh8mpB9yO60co2p8xTf7bu4VF73k7-EcksDwi_uGvzjQhOPA1e8Lc7aQmTycO-1MOojdqaNEpt 

Rj8UT6puPYE20VH3oB39>. Acesso em: 16 dez. 2019. 
408 Voto do Conselheiro Relator Alexandre Cordeio Macedo. GAB6 0269643. §§ 16-19. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08700.006485/2014-92. Relator: Conselheiro Alexandre Cordeiro 

Macedo. Representantes: Milto Armazéns Ltda (“Multi Armazéns”) e Transportadora Simas Ltda. Representada: 

Tecon Rio Grande. Data de Julgamento: 21 de agosto de 2018. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/ 

sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7 

akQAh8mpB9yO60co2p8xTf7bu4VF73k7-EcksDwi_uGvzjQhOPA1e8Lc7aQmTycO-1MOojdqaNEpt 

Rj8UT6puPYE20VH3oB39>. Acesso em: 16 dez. 2019.  
409 Acórdão. In: BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08700.006485/2014-92. 

Relator: Conselheiro Alexandre Cordeiro Macedo. Representantes: Milto Armazéns Ltda (“Multi Armazéns”) e 

Transportadora Simas Ltda. Representada: Tecon Rio Grande. Data de Julgamento: 21 de agosto de 2018. 

Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php? 

DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yMX8VpF6m4QgEpGJV5-n28cDOaOhNB3LUig 

AX5CPBrScgnrzj6DvyZqRfhLhI7Ash1XTPhAkrBbCad7cKt-H3Yl>. Acesso em: 16 dez. 2019. 
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3.4.1 Voto do Conselheiro Relator Alexandre Cordeiro Macedo 

O Conselheiro Relator Alexandre Cordeiro Macedo julgou a cobrança de taxa de fiel 

depósito ilegal, condenando as Representadas a multa equivalente a 4.500.000 UFIR e publicação 

da sentença. Também determinou o envio da decisão condenatória à ANTAQ. 

3.4.1.1 Argumentos de interface regulação-concorrência 

O argumento de interface regulação-concorrência central do voto do Relator se insere 

na análise de preliminar aventada pela Representada: “incompetência do CADE para dispor 

sobre matéria regulamentada por Agência Reguladora”. A Representada alegou, naquela 

oportunidade, que analisar a legalidade da tarifa seria adentra em competência da ANTAQ, 

que, mais ainda, já teria regulamentado a matéria em sede da Resolução Normativa 

n.o 2.389/2012.410 

O Conselheiro Relator Reconhece que a regulação não vedaria a cobrança de forma 

segregada ao Box Rate/THC da responsabilidade pela detenção da carga, isto porque, a 

referida norma determinou que nos procedimentos de importação o Box Rate/THC somente 

cobriria os serviços portuários até a colocação do contêiner na “pilha intermediária” do 

terminal. Entretanto, ele sinaliza para o fato de que, em sua opinião, o fato de uma conduta 

não ser proibida pela regulação não a torna automaticamente imune de análise concorrencial 

por parte do CADE.411  

                                                           
410 Voto do Conselheiro Relator Alexandre Cordeio Macedo.GAB6 0269643. § 32. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08700.006485/2014-92. Relator: Conselheiro Alexandre 

Cordeiro Macedo. Representantes: Milto Armazéns Ltda (“Multi Armazéns”) e Transportadora Simas Ltda. 

Representada: Tecon Rio Grande. Data de Julgamento: 21 de agosto de 2018. Disponível em: 

<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbu

RZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yO60co2p8xTf7bu4VF73k7-EcksDwi_uGvzjQhOPA1e8Lc7aQm 

TycO-1MOojdqaNEptRj8UT6puPYE20VH3oB39>. Acesso em: 16 dez. 2019. 
411 Voto do Conselheiro Relator Alexandre Cordeio Macedo.GAB6 0269643. § 34. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08700.006485/2014-92. Relator: Conselheiro Alexandre 

Cordeiro Macedo. Representantes: Milto Armazéns Ltda (“Multi Armazéns”) e Transportadora Simas Ltda. 

Representada: Tecon Rio Grande. Data de Julgamento: 21 de agosto de 2018. Disponível em: 

<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbu

RZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yO60co2p8xTf7bu4VF73k7-EcksDwi_uGvzjQhOPA1e8Lc7aQm 

TycO-1MOojdqaNEptRj8UT6puPYE20VH3oB39>. Acesso em: 16 dez. 2019. 
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Nesse sentido, destacou posição exarada pelo Conselheiro João Paulo Resende, 

quando de seu voto em sede do processo do Porto de Salvador, de modo que em três casos 

caberia a análise do CADE em mercados regulados: (i) a prática de infração concorrencial se 

dá por conduta não regulada; (ii) a regulação dá opções ao agente regulado, e dentre essas 

opções ele pratica determinada conduta que acarreta em infração antitruste; e (iii) a conduta 

praticada viola tanto normas regulatórias quanto concorrências.412  

O Relator também lembrou o voto do Conselheiro Paulo Burnier da Silveira, no 

âmbito do processo Rodrimar, que defendeu que a regulação e a defesa da concorrência exercem 

papéis diferentes e complementares, afetando aspectos diversos da atividade econômica.413  

Conclui o Conselheiro Relator, que em “consonância com remansosa jurisprudência 

do CADE”, apenas haveria que se reconhecer a incidência de imunidade antitruste no caso de 

normas regulatórias setoriais mandamentais, que visassem a promoção de outro bem jurídico 

além da concorrência. Na visão do Conselheiro, sempre caberia ao CADE condenar agentes 

econômicos que agissem dentro do espaço de liberdade conferido pela moldura regulatória. 

Não tendo o Conselheiro Alexandre considerado que a Resolução Normativa ANTAQ 

n.o 2.389/2012 criou dispositivo mandamental que tenha obrigado ao Tecon Rio Grande a 

instituir e cobrar a tarifa de fiel depósito, por consequência lógica, não incidiria ao caso a 

imunidade antitruste. sendo estas também as conclusões do Ministério Público Federal e da 

Procuradoria Federal junto ao CADE.414 

O segundo argumento regulatório levantado pelo Conselheiro Relator diz respeito 

aos serviços que estariam abrangidos pela Box Rate/THC, no entender do Conselheiro 

                                                           
412 Voto do Conselheiro Relator Alexandre Cordeio Macedo.GAB6 0269643. § 35. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08700.006485/2014-92. Relator: Conselheiro Alexandre 

Cordeiro Macedo. Representantes: Milto Armazéns Ltda (“Multi Armazéns”) e Transportadora Simas Ltda. 

Representada: Tecon Rio Grande. Data de Julgamento: 21 de agosto de 2018. Disponível em: 

<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbu

RZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yO60co2p8xTf7bu4VF73k7-EcksDwi_uGvzjQhOPA1e8Lc7aQm 

TycO-1MOojdqaNEptRj8UT6puPYE20VH3oB39>. Acesso em: 16 dez. 2019. 
413 Voto do Conselheiro Relator Alexandre Cordeio Macedo.GAB6 0269643. § 36. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08700.006485/2014-92. Relator: Conselheiro Alexandre 

Cordeiro Macedo. Representantes: Milto Armazéns Ltda (“Multi Armazéns”) e Transportadora Simas Ltda. 

Representada: Tecon Rio Grande. Data de Julgamento: 21 de agosto de 2018. Disponível em: 

<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbu

RZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yO60co2p8xTf7bu4VF73k7-EcksDwi_uGvzjQhOPA1e8Lc7aQm 

TycO-1MOojdqaNEptRj8UT6puPYE20VH3oB39>. Acesso em: 16 dez. 2019. 
414 Voto do Conselheiro Relator Alexandre Cordeio Macedo.GAB6 0269643. §§ 37-40. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08700.006485/2014-92. Relator: Conselheiro Alexandre 

Cordeiro Macedo. Representantes: Milto Armazéns Ltda (“Multi Armazéns”) e Transportadora Simas Ltda. 

Representada: Tecon Rio Grande. Data de Julgamento: 21 de agosto de 2018. Disponível em: 

<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbu

RZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yO60co2p8xTf7bu4VF73k7-EcksDwi_uGvzjQhOPA1e8Lc7aQm 

TycO-1MOojdqaNEptRj8UT6puPYE20VH3oB39>. Acesso em: 16 dez. 2019.  
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https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yO60co2p8xTf7bu4VF73k7-EcksDwi_uGvzjQhOPA1e8Lc7aQmTycO-1MOojdqaNEptRj8UT6puPYE20VH3oB39
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Alexandre, a responsabilidade pela carga, mesmo pelo período entre a sua colocação na pilha 

do terminal e a sua retirada do Porto, já estaria coberto pelas tarifas base de movimentação de 

contêineres na importação, sendo, assim, abusiva a cobrança da tarifa de fiel depósito. 

Conforme tabela de preços praticada pelo Tecon Rio Grande, e homologada pela 

Superintendência do Porto de Rio Grande, Autoridade Portuária do referido Porto, a tarifa 

seria arcada pelo importador, com quitação antes da retirada do contêiner do Terminal.415  

Na análise do “Contrato de Concessão e Arrendamento”, mais especificamente das 

suas cláusulas 88, o Conselheiro Relator frisa a obrigação do arrendatário de responder “perante o 

proprietário ou consignatário da mercadoria pelas perdas e danos que ocorrerem durante as 

operações que realizar ou em decorrência delas”. Sendo assim, conclui que seria inegável a 

responsabilidade do operador pela carga movimentada, porém questiona a fórmula de 

remuneração desta responsabilidade.  

Ainda em relação ao Contrato, o Conselheiro observa que o primeiro aditivo, no item 

“9.c.” definiu o Box Rate como “o pagamento efetuado diretamente ao Terminal onde todos 

os eventos de operação estão incluídos”, dessa forma conclui que o fiel depósito já estaria 

abrangido no valor cobrado a título da cesta de serviços.  

Como seu principal argumento pela consideração de que o fiel depósito já estaria 

incluso dentro do Box Rate, o Conselheiro Alexandre explica que esta seria a fórmula que 

promoveria de melhor maneira a eficiência econômica e a concorrência. 

3.4.1.2 Argumentos de precedentes do CADE 

Tanto o precedente do Tecon Salvador quanto o da Rodrimar, conforme visto acima, 

foram citados no voto do Conselheiro Relator para sustentar a sua posição pelo afastamento 

da incidência de imunidade antitruste ao caso analisado.  

                                                           
415 Voto do Conselheiro Relator Alexandre Cordeio Macedo.GAB6 0269643. § 72. In: BRASIL. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08700.006485/2014-92. Relator: Conselheiro Alexandre 

Cordeiro Macedo. Representantes: Milto Armazéns Ltda (“Multi Armazéns”) e Transportadora Simas Ltda. 

Representada: Tecon Rio Grande. Data de Julgamento: 21 de agosto de 2018. Disponível em: 

<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbu

RZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yO60co2p8xTf7bu4VF73k7-EcksDwi_uGvzjQhOPA1e8Lc7aQm 

TycO-1MOojdqaNEptRj8UT6puPYE20VH3oB39>. Acesso em: 16 dez. 2019.  

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yO60co2p8xTf7bu4VF73k7-EcksDwi_uGvzjQhOPA1e8Lc7aQmTycO-1MOojdqaNEptRj8UT6puPYE20VH3oB39
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yO60co2p8xTf7bu4VF73k7-EcksDwi_uGvzjQhOPA1e8Lc7aQmTycO-1MOojdqaNEptRj8UT6puPYE20VH3oB39
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yO60co2p8xTf7bu4VF73k7-EcksDwi_uGvzjQhOPA1e8Lc7aQmTycO-1MOojdqaNEptRj8UT6puPYE20VH3oB39
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3.4.2 Voto da Conselheira Cristiane Alkmin de Junqueira Schmidt 

A Conselheira Cristiane Alkmin votou pelo arquivamento do processo, pois entendeu 

que, com os elementos trazidos, não foi possível comprovar a lesividade dos efeitos da 

conduta do operador portuário em detrimento dos recintos alfandegados. Além disso, a taxa 

cobrada seria autorizada pela autoridade reguladora setorial local, e não teria sido contestada 

pela ANTAQ.  

3.4.2.1 Argumentos de interface regulação-concorrência 

O principal argumento trazido pela Conselheira em termos de interface regulação-

concorrência é a existência de imposição legal de responsabilidade de fiel depósito pelo 

operador portuário, reconhecida pela ANTAQ e pela Autoridade Portuária.  

 

 

3.4.2.1.1 Imposição legal da responsabilidade de fiel depositário pelo operador portuário 

De acordo com a Conselheira Cristiane, a responsabilidade de fiel depositário dos 

operadores portuários é prevista e imposta tanto pela Lei n.o 8.630/1993 quanto pela Lei 

n.o 12.815/2013, assim como pelo Decreto n.o 6.759/2009.416 Seguindo-se a isso, a autoridade 

portuária teria homologado a cobrança da taxa de fiel depósito e controlaria o seu valor, 

limitando-o, conforme sua competência para tanto, autorizada pela ANTAQ por via da 

Resolução ANTAQ n.o 55/2002.417  

                                                           
416 Voto da Conselheira Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt. § 45. In: BRASIL. Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica. PA n.o 08700.006485/2014-92. Relator: Conselheiro Alexandre Cordeiro Macedo. 

Representantes: Milto Armazéns Ltda (“Multi Armazéns”) e Transportadora Simas Ltda. Representada: Tecon 

Rio Grande. Data de Julgamento: 21 de agosto de 2018. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/ 

modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQ 

Ah8mpB9yPuwuSXwq46b_ImGwnUEsBE6zfRnHthJpc1hfqhCt-7OvaQrnnd43N297MTgLH08d4P37qu 

EWFa2aqh6nFQPWKS>. Acesso em: 16 dez. 2019.  
417 Voto da Conselheira Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt. §§ 38 e 63. In: BRASIL. Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica. PA n.o 08700.006485/2014-92. Relator: Conselheiro Alexandre Cordeiro Macedo. 

Representantes: Milto Armazéns Ltda (“Multi Armazéns”) e Transportadora Simas Ltda. Representada: Tecon 

Rio Grande. Data de Julgamento: 21 de agosto de 2018. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/ 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yO60co2p8xTf7bu4VF73k7-EcksDwi_uGvzjQhOPA1e8Lc7aQmTycO-1MOojdqaNEptRj8UT6puPYE20VH3oB39
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yO60co2p8xTf7bu4VF73k7-EcksDwi_uGvzjQhOPA1e8Lc7aQmTycO-1MOojdqaNEptRj8UT6puPYE20VH3oB39
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yO60co2p8xTf7bu4VF73k7-EcksDwi_uGvzjQhOPA1e8Lc7aQmTycO-1MOojdqaNEptRj8UT6puPYE20VH3oB39
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yO60co2p8xTf7bu4VF73k7-EcksDwi_uGvzjQhOPA1e8Lc7aQmTycO-1MOojdqaNEptRj8UT6puPYE20VH3oB39
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPuwuSXwq46b_ImGwnUEsBE6zfRnHthJpc1hfqhCt-7OvaQrnnd43N297MTgLH08d4P37quEWFa2aqh6nFQPWKS
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Ademais a tarifa de fiel depósito se distinguiria de maneira absoluta da tarifa de 

segregação e entrega, visto que a primeira seria referente às despesas de fiel depositário, 

cobrada de todas as cargas desembarcadas no Porto de Rio Grande, e de forma ad valorem, já 

a segunda seria cobrada por unidade de contêiner, e apenas das cargas que fossem destinadas, 

em regime de DTA, aos portos secos, em virtude da programação logística e prestação de 

serviços adicionais que são necessários para a segregação e entrega.418 As atividades, portanto, 

não se confundiriam, não fazendo sentido serem tratadas pela mesma nomenclatura (“THC2”) 

ou mesmo serem abrangidas pela remuneração da Box Rate/THC, caso assim não fosse 

expressamente previsto no Contrato de Arrendamento.  

A Conselheira, em virtude da diferenciação acima, critica o parecer emanado pela 

SG, que defendeu a tese de conduta anticompetitiva por suposta dupla cobrança, citando os 

precedentes que tratavam da tarifa de segregação e entrega e replicando os mesmos argumentos. 

Na visão da Conselheira Cristiane, tal fato demonstra que para a SG todos os processos em 

relação ao setor portuário são necessariamente iguais, devendo ser tratados, por consequência, 

de modo indistinto, independentemente de qualquer análise específica de cada caso, das 

alegações das partes, dos dados setoriais e das informações trazidas aos autos, sendo tudo 

enquadrado dentro de uma grande conduta anticoncorrencial chamada “THC2”.419  

                                                                                                                                                                                     

modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7ak 

QAh8mpB9yPuwuSXwq46b_ImGwnUEsBE6zfRnHthJpc1hfqhCt-7OvaQrnnd43N297MTgLH08d4P37 

quEWFa2aqh6nFQPWKS>. Acesso em: 16 dez. 2019. 
418 Voto da Conselheira Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt. §§ 49-52. In: BRASIL. Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica. PA n.o 08700.006485/2014-92. Relator: Conselheiro Alexandre Cordeiro Macedo. 

Representantes: Milto Armazéns Ltda (“Multi Armazéns”) e Transportadora Simas Ltda. Representada: Tecon 

Rio Grande. Data de Julgamento: 21 de agosto de 2018. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/ 

modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7ak 

QAh8mpB9yPuwuSXwq46b_ImGwnUEsBE6zfRnHthJpc1hfqhCt-7OvaQrnnd43N297MTgLH08d4P37 

quEWFa2aqh6nFQPWKS>. Acesso em: 16 dez. 2019. 
419 Voto da Conselheira Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt. §§ 53-62. In: BRASIL. Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica. PA n.o 08700.006485/2014-92. Relator: Conselheiro Alexandre Cordeiro Macedo. 

Representantes: Milto Armazéns Ltda (“Multi Armazéns”) e Transportadora Simas Ltda. Representada: Tecon 

Rio Grande. Data de Julgamento: 21 de agosto de 2018. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/ 

modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7ak 

QAh8mpB9yPuwuSXwq46b_ImGwnUEsBE6zfRnHthJpc1hfqhCt-7OvaQrnnd43N297MTgLH08d4P37 

quEWFa2aqh6nFQPWKS>. Acesso em: 16 dez. 2019: “53. A SG inicia a análise desse caso remetendo a 

outros processos administrativos sancionadores julgados pelo Cade referentes ao setor portuário, a 

saber: PA n.o 08012.007443/1999-17 (PA de 1999, Porto de Santos, SSE – condenado pelo Cade e 

arquivado pela Antaq no mérito regulatório e concorrencial), PA n.o 08012.001518/2006-37 (PA conexo, 

Porto de Santos, SSE), PA n.o 08012.003824/2002-84 (PA de Salvador, SSE – condenado pelo Cade e 

Antaq, porque o SSE estava contratualmente incluído na THC), PA n.o 08012.005422/2003-03 (PA sobre 

armazenagem de 15 dias) e PA n.o 08012.009690/2006-39 (PA sobre ISPS Code, Porto de Santos – 

arquivado devido a realização de TCC). 54. A SG parece entender que todos os processos que envolvem 

portos são per se iguais à cobrança pelo SSE de carga e, por conseguinte, conclui pela condenação de modo 

indistinto. Não foram consideradas as idiossincrasias do caso em concreto e as especificidades em relação à 

tarifa, ao porto, ao marco regulatório e aos Representados. Entendo que não tem havido uma análise 

específica de cada caso, como requer que se faça um PA Sancionador, e evoca-se uma suposta conduta 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPuwuSXwq46b_ImGwnUEsBE6zfRnHthJpc1hfqhCt-7OvaQrnnd43N297MTgLH08d4P37quEWFa2aqh6nFQPWKS
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPuwuSXwq46b_ImGwnUEsBE6zfRnHthJpc1hfqhCt-7OvaQrnnd43N297MTgLH08d4P37quEWFa2aqh6nFQPWKS
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPuwuSXwq46b_ImGwnUEsBE6zfRnHthJpc1hfqhCt-7OvaQrnnd43N297MTgLH08d4P37quEWFa2aqh6nFQPWKS
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPuwuSXwq46b_ImGwnUEsBE6zfRnHthJpc1hfqhCt-7OvaQrnnd43N297MTgLH08d4P37quEWFa2aqh6nFQPWKS
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPuwuSXwq46b_ImGwnUEsBE6zfRnHthJpc1hfqhCt-7OvaQrnnd43N297MTgLH08d4P37quEWFa2aqh6nFQPWKS
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPuwuSXwq46b_ImGwnUEsBE6zfRnHthJpc1hfqhCt-7OvaQrnnd43N297MTgLH08d4P37quEWFa2aqh6nFQPWKS
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPuwuSXwq46b_ImGwnUEsBE6zfRnHthJpc1hfqhCt-7OvaQrnnd43N297MTgLH08d4P37quEWFa2aqh6nFQPWKS
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPuwuSXwq46b_ImGwnUEsBE6zfRnHthJpc1hfqhCt-7OvaQrnnd43N297MTgLH08d4P37quEWFa2aqh6nFQPWKS
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPuwuSXwq46b_ImGwnUEsBE6zfRnHthJpc1hfqhCt-7OvaQrnnd43N297MTgLH08d4P37quEWFa2aqh6nFQPWKS
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPuwuSXwq46b_ImGwnUEsBE6zfRnHthJpc1hfqhCt-7OvaQrnnd43N297MTgLH08d4P37quEWFa2aqh6nFQPWKS
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPuwuSXwq46b_ImGwnUEsBE6zfRnHthJpc1hfqhCt-7OvaQrnnd43N297MTgLH08d4P37quEWFa2aqh6nFQPWKS
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Diante de tal constatação, a Conselheira Cristiane identifica o que ela sustenta ser um 

grave equívoco quando da análise da matéria por vários Conselheiros: “o chamado THC2 [...] 

não é um tipo de infração, mas uma taxa!”. A Conselheira ainda relembra que a referida tarifa, 

segundo a jurisprudência do próprio CADE quando do julgamento do processo Paradigma 

apenas seria anticoncorrencial em caso de vácuo regulatório. Na hipótese onde a autoridade 

reguladora local atestasse a existência e possibilidade do serviço, e, ato contínuo, homologasse o 

valor de cobrança, a cobrança seria legítima sob a ótica concorrencial, eis que expressaria 

uma opção do regulador, fazendo incidir a imunidade antitruste.  

Por fim, a Conselheira sustentou que própria ANTAQ teria reconhecido a existência 

da taxa de fiel depósito, na medida em que previu no Manual de Contas para Autoridades 

Portuárias receita nomeada “Guarda como fiel depositário”.420 

Logo, em tendo a autoridade regulatória competente reconhecido e autorizado a 

existência de serviço de fiel depósito, se o CADE entender pelo descabimento de cobrança, 

seria mais adequado que agisse em sede de advocacia da concorrência, sugerindo aos órgãos 

reguladores que revisitassem os normativos que têm impacto sobre a seara concorrencial.421 

                                                                                                                                                                                     

relacionada à cobrança de SSE de carga, chamada de THC2, sem qualquer amparo legal. 55. Para o ex-

Conselheiro Alexandre Cordeiro Macedo, em seu voto-relator (SEI 0269643), ‘o nome THC2 foi a forma 

resumida para se denominar um tipo de infração concorrencial. Tal conduta assumiu formalmente outras 

denominações como ‘taxa por serviço de segregação e entrega de Recinto Alfandegado’ ou ‘taxa por 

implantação do ISPS Code’. 56. É possível perceber gigantesca confusão com conceitos e tipos de infração à 

ordem econômica. O chamado THC2, por exemplo, não é um tipo de infração, mas uma taxa! Discordo, data 

máxima vênia, assim, desta compreensão. Tratar de modo homogêneo todos os casos em que há denúncia no 

setor portuário com relação à cobrança de supostos serviços ou riscos intrínsecos nas operações portuárias é, 

ao meu ver, um equívoco, pois vai de encontro à análise pela regra da razão, um dos princípios basilares do 

processo administrativo sancionador nos termos Lei n.o 12.529/11. 57.Assim, dado que, independentemente 

do porto, do preço cobrado e do Representado a SG e o relator já enquadram o caso como THC2, a análise 

tornou-se enviesada.” (grifo nosso). 
420 “Na verdade, pode-se deduzir que a própria Antaq reconhece o serviço de guarda de fiel depósito conforme 

pode ser constatado no Manual de Contas para Autoridades Portuárias, versão 2017, que é adotado como 

padrão de contabilização por todas as Administrações Portuárias dos Portos Organizados e faz parte do 

Sistema da Contabilidade Regulatória aplicável ao Setor Portuário, conforme Resolução Normativa Antaq 

n.o 15/2016. Nesse Manual, no grupo ‘Receitas Bruta dos Serviços Portuários’, subgrupo ‘Receitas por 

Diversos Padronizados’, consta a receita ‘Guarda como fiel depositário’. No contexto da contabilidade, 

receitas são recursos provenientes da prestação de serviços (ou venda de mercadorias). Dessa forma, pode-se 

dizer que a Antaq reconhece a existência do serviço de guarda de fiel depósito nos Portos Organizados.” 

(Voto da Conselheira Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt. § 65. In: BRASIL. Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica. PA n.o 08700.006485/2014-92. Relator: Conselheiro Alexandre Cordeiro Macedo. 

Representantes: Milto Armazéns Ltda (“Multi Armazéns”) e Transportadora Simas Ltda. Representada: 

Tecon Rio Grande. Data de Julgamento: 21 de agosto de 2018. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/ 

sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u 

7akQAh8mpB9yPuwuSXwq46b_ImGwnUEsBE6zfRnHthJpc1hfqhCt-7OvaQrnnd43N297MTgLH08d4 

P37quEWFa2aqh6nFQPWKS>. Acesso em: 16 dez. 2019). 
421 Voto da Conselheira Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt. § 66. In: BRASIL. Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica. PA n.o 08700.006485/2014-92. Relator: Conselheiro Alexandre Cordeiro Macedo. 

Representantes: Milto Armazéns Ltda (“Multi Armazéns”) e Transportadora Simas Ltda. Representada: 

Tecon Rio Grande. Data de Julgamento: 21 de agosto de 2018. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/ 

sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPuwuSXwq46b_ImGwnUEsBE6zfRnHthJpc1hfqhCt-7OvaQrnnd43N297MTgLH08d4P37quEWFa2aqh6nFQPWKS
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPuwuSXwq46b_ImGwnUEsBE6zfRnHthJpc1hfqhCt-7OvaQrnnd43N297MTgLH08d4P37quEWFa2aqh6nFQPWKS
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https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPuwuSXwq46b_ImGwnUEsBE6zfRnHthJpc1hfqhCt-7OvaQrnnd43N297MTgLH08d4P37quEWFa2aqh6nFQPWKS
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3.4.2.2 Argumentos de precedentes do CADE 

A Conselheira Cristiane alerta que não se pode tratar de modo homogêneo todos os 

casos de denúncia de condutas no setor portuário, criticando o posicionamento da SG de 

compreender que os processos relativos a portos se reduzem à cobrança de SSE e de 

condenação indistinta a partir dessa classificação. A Conselheira adverte que cada processo é 

único, possuindo suas próprias idiossincrasias422, e que o tratamento homogêneo dos casos vai 

de encontro à análise pela regra da razão, um dos fundamentos do processo administrativo 

sancionador de acordo com a Lei de Defesa da Concorrência.423 

3.4.3 Voto do Conselheiro João Paulo Resende 

O Conselheiro João Paulo Resende, de maneira semelhante à Conselheira Cristiane 

Alkmin, votou pelo arquivamento do processo por incapacidade da instrução de demonstrar o 

potencial lesivo da conduta da Representada. 

3.4.3.1 Argumentos de interface regulação-concorrência 

De maneira idêntica a outros posicionamentos já demonstrados, o Conselheiro entendeu 

que a regulação não resolveu a questão, da mesma forma que no caso Rodrimar, dada a 

                                                                                                                                                                                     

7akQAh8mpB9yPuwuSXwq46b_ImGwnUEsBE6zfRnHthJpc1hfqhCt-7OvaQrnnd43N297MTgLH08d4 

P37quEWFa2aqh6nFQPWKS>. Acesso em: 16 dez. 2019. 
422 Voto da Conselheira Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt. § 54. In: BRASIL. Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica. PA n.o 08700.006485/2014-92. Relator: Conselheiro Alexandre Cordeiro Macedo. 

Representantes: Milto Armazéns Ltda (“Multi Armazéns”) e Transportadora Simas Ltda. Representada: 

Tecon Rio Grande. Data de Julgamento: 21 de agosto de 2018. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/ 

sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u 

7akQAh8mpB9yPuwuSXwq46b_ImGwnUEsBE6zfRnHthJpc1hfqhCt-7OvaQrnnd43N297MTgLH08d4 

P37quEWFa2aqh6nFQPWKS>. Acesso em: 16 dez. 2019. 
423 Voto da Conselheira Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt. § 56 ss. In: BRASIL. Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica. PA n.o 08700.006485/2014-92. Relator: Conselheiro Alexandre Cordeiro Macedo. 

Representantes: Milto Armazéns Ltda (“Multi Armazéns”) e Transportadora Simas Ltda. Representada: 

Tecon Rio Grande. Data de Julgamento: 21 de agosto de 2018. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/ 

sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u 

7akQAh8mpB9yPuwuSXwq46b_ImGwnUEsBE6zfRnHthJpc1hfqhCt-7OvaQrnnd43N297MTgLH08d4 

P37quEWFa2aqh6nFQPWKS>. Acesso em: 16 dez. 2019. 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPuwuSXwq46b_ImGwnUEsBE6zfRnHthJpc1hfqhCt-7OvaQrnnd43N297MTgLH08d4P37quEWFa2aqh6nFQPWKS
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPuwuSXwq46b_ImGwnUEsBE6zfRnHthJpc1hfqhCt-7OvaQrnnd43N297MTgLH08d4P37quEWFa2aqh6nFQPWKS
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPuwuSXwq46b_ImGwnUEsBE6zfRnHthJpc1hfqhCt-7OvaQrnnd43N297MTgLH08d4P37quEWFa2aqh6nFQPWKS
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPuwuSXwq46b_ImGwnUEsBE6zfRnHthJpc1hfqhCt-7OvaQrnnd43N297MTgLH08d4P37quEWFa2aqh6nFQPWKS
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPuwuSXwq46b_ImGwnUEsBE6zfRnHthJpc1hfqhCt-7OvaQrnnd43N297MTgLH08d4P37quEWFa2aqh6nFQPWKS
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPuwuSXwq46b_ImGwnUEsBE6zfRnHthJpc1hfqhCt-7OvaQrnnd43N297MTgLH08d4P37quEWFa2aqh6nFQPWKS
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPuwuSXwq46b_ImGwnUEsBE6zfRnHthJpc1hfqhCt-7OvaQrnnd43N297MTgLH08d4P37quEWFa2aqh6nFQPWKS
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https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPuwuSXwq46b_ImGwnUEsBE6zfRnHthJpc1hfqhCt-7OvaQrnnd43N297MTgLH08d4P37quEWFa2aqh6nFQPWKS
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delegação de competência para a autoridade portuária local, com conflito de interesse sobre o 

assunto, e a inexistência de estudos que indiquem a paridade dos preços cobrados com os 

custos incorridos pelos operadores portuários. Dessa maneira, subsistiria vácuo regulatório.424 

Assim, como a autoridade reguladora não teria equacionado o problema, não restaria 

configurada imunidade antitruste. 

3.4.3.2 Argumentos de precedentes do CADE 

O Conselheiro entendeu que o caso seria semelhante ao PA n.o 08012.001518/2006-37 – 

processo Rodrimar, e indicou que grande parte do seu voto seria, portanto, replicado neste caso. 

3.4.4 Acórdão  

Diante dos votos acima analisados, o Plenário, por maioria, determinou a condenação 

do Tecon Rio Grande, com aplicação de multa no valor de R$ 4.788.450,00, assim como de 

publicação em meia página de jornal e aos custos da Representada, de cópia da decisão 

condenatória, por dois dias seguidos, por duas semanas consecutivas, e envio de extrato da 

decisão à ANTAQ. 

3.5 Análise crítica dos julgados do CADE 

Após termos apresentados todos os argumentos de ordem regulatório-concorrencial 

expostos pelos Conselheiros do CADE em cada um dos casos aqui analisados, chega o 

                                                           
424 Voto da Conselheiro João Paulo Resende. § 4. In: BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 

PA n.o 08700.006485/2014-92. Relator: Conselheiro Alexandre Cordeiro Macedo. Representantes: Milto 

Armazéns Ltda (“Multi Armazéns”) e Transportadora Simas Ltda. Representada: Tecon Rio Grande. Data 

de Julgamento: 21 de agosto de 2018. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_ 

pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPGoe80 

fdcje2Ra1tvFyLTchS15d7O1hfjXawUBVLfSW_P55RE0c3lbsQcSdwmctNdT7HCopf48JlU8sLG7XT76>. 

Acesso em: 16 dez. 2019.  
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momento de analisá-los com base no desenho setorial apresentado no âmbito do Capítulo I, 

assim como da lente teórica exposta no Capítulo II deste trabalho. 

Busca-se, sinteticamente, extrair respostas às indagações propostas na Introdução, 

quais sejam: 

(i) Os votos e acórdãos consideraram eventual regulação incidente no setor portuário? 

(ii) Caso tenham considerado, a regulação setorial foi obstáculo à incidência do 

Direito Antitruste? 

(iii) Se não o foram, quais foram os argumentos utilizados pelos Conselheiros para 

afastar o reconhecimento da imunidade antitruste? 

(iv) Tais argumentos, se existentes, encontram fundamento: (iv.i) em precedentes do 

CADE acerca da matéria; (iv.ii) na doutrina especializada; ou (iv. iii) em posições 

manifestas por organismos internacionais que estudam o tema? 

(v) Considerando todas as respostas anteriores, é possível afirmar que o CADE agiu 

conforme ou à revelia de suas competências? 

Neste tópico iremos analisar separadamente cada um dos casos, tentando agrupar os 

argumentos semelhantes quando citados por mais de um Conselheiro.  

3.5.1 Análise do Caso Paradigma  

O caso paradigma, conforme visto no item “3.1” deste trabalho, analisou a cobrança, no 

porto de Santos, de tarifa denominada “Taxa de Liberação de Contêiner” (TLC). Naquela ocasião 

o Tribunal do CADE entendeu por condenar os operadores portuários representados, entendendo 

que a cobrança do valor, para a execução do serviço de segregação de cargas importadas e 

entrega no portão do terminal aos importadores ou seus representantes para a retirada em regime 

especial de suspensão tributária (DTA) no prazo de quarenta e oito horas, seria anticoncorrencial. 

Da análise das razões do voto do Conselheiro Luiz Carlos Delorme Prado, relator e 

prolator do voto condutor do Acórdão, observam-se dois fundamentos principais que o 

levaram a concluir pela ilicitude da cobrança: (i) não incidência da State Action Doctrine, e 

(ii) existência de vácuo regulatório, sendo assim, mesmo se tratando de um mercado regulado, 

caberia a atuação da autoridade antitruste. 

Quanto ao primeiro argumento, o Conselheiro Relator entendeu que a prestação do 

serviço e a cobrança da tarifa se regiam pelas regras da livre concorrência, visto que (i) a TLC 
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se tratava de preço, e não de taxa, e (ii) que o contrato de arrendamento previa que a cobrança 

de preços livres para a remuneração das atividades portuárias. Em não havendo a aquiescência 

do poder público responsável pela outorga do serviço público, não haveria que se falar em 

excludente de ilicitude concorrencial com base na doutrina da State Action. 

No tocante ao segundo argumento, o Relator defendeu que somente caberia a intervenção 

do CADE em um mercado regulado em havendo um “vácuo regulatório”. Duas seriam as 

hipóteses de se caracterizar tal vácuo: (i) quando a autoridade reguladora setorial se mantém 

totalmente inerte sobre determinada matéria, não se manifestando a respeito; ou (ii) quando a 

autoridade reguladora setorial, versando sobre um tema, não abrange o espectro da competição. 

Ao analisar o setor portuário, mais especificamente no tocante ao Porto Organizado 

de Santos, o Relator considerou, a título de análise pela existência ou não de regulação sobre 

o assunto, o Acórdão n.o 01/2005, prolatado pela ANTAQ em sede do processo administrativo 

n.o 50300.000159/2002. O referido acórdão foi proferido pelo Conselho Diretor da ANTAQ ao 

analisar a cobrança da TLC no âmbito do Porto Organizado de Santos, onde a agência concluiu 

que: (i) o serviço adicional a justificar a cobrança da tarifa existia; (ii) a cobrança da tarifa era lícita; 

e (iii) a cobrança da tarifa não representava qualquer violação à normas de Direito Antitruste.  

Segundo o Relator, o referido Acórdão prolatado pela Agência Reguladora, tratando 

da mesma matéria naquele momento sob o escrutínio do CADE, não poderia ser considerado 

um impeditivo à incidência das normas concorrenciais e análise por parte da autoridade 

antitruste, em virtude de quatro motivos: (i) o Acórdão da ANTAQ contrariou posicionamento 

de órgãos internos da agência; (ii) o Acórdão se tratou de decisão tomada por maioria dos 

Diretores da agência, não sendo decisão unânime; e (iii) o Acórdão trouxe posição que 

contrariava precedente da própria agência, quando do prolação do Acórdão de 27/06/2003, em 

sede do processo n.o 50300.000022/2002, que entendeu ser indevida a cobrança da tarifa no 

Porto Organizado de Salvador; e, (iv) do Acórdão n.o 01/2005 prolatado pela ANTAQ ainda 

cabia pedido de reconsideração. Portanto, em virtude dos motivos expostos acima, a decisão 

não poderia representar uma nova regulação sob o tema, de modo a substituir a concorrência.  

O Conselheiro Ricardo Villas Bôas Cueva, em seu voto, defendeu existir um modelo 

de complementariedade a reger a distribuição de competências entre o CADE e as agências 

reguladoras, ou seja, as funções de regulação técnica e econômica seriam de competência das 

agências e a função de aplicação da lei antitruste seria de competência do CADE. Entretanto, na 

visão do Conselheiro, a divisão de competências não impediria que o CADE analisasse, sob a lente 

do direito concorrencial, condutas previstas em editais de licitação ou contratos administrativos 
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Assim, observando os argumentos presentes no voto vencido proferido no âmbito do 

julgamento do processo administrativo ANTAQ n.o 50300.000159/2002, o Conselheiro concluiu 

que a análise técnica foi afastada “sem contra-argumentos” pelo Acórdão n.o 01/2005, e, em 

sendo assim, o referido Acórdão revelaria a existência de um “inequívoco vácuo regulatório”. 

A Conselheira Elizabeth Maria Mercier Querido Farina também enxergou a presença 

de um vácuo regulatório, visto que votou pela cessação da cobrança, a menos que a ANTAQ 

decidisse sobre a atividade. 

Diante da consolidação de todos os argumentos utilizados para a condenação da 

conduta, podemos adentrar a cada um dos questionamentos que guiam esse item. 

Os Votos dos Conselheiros Luis Prado, Ricardo Curva e Elizabeth Farina consideraram 

apenas o Acórdão ANTAQ n.o 01/2005 para o fim de averiguação de eventual regulação 

imunizante, entretanto, não enfrentaram a competências atribuídas pela Lei de Modernização dos 

Portos à Autoridade Portuária, regulador local, ou mesmo a Resolução ANTAQ n.o 55/2002, 

onde o regulador nacional disciplina as funções das Autoridades Portuárias, delegando-lhes a função 

de decidir sobre, fixar e cobrar as tarifas dos serviços portuários, no âmbito do Porto Organizado.  

Apesar da legislação e regulação setorial efetivamente atribuírem competência à 

Autoridade Portuária para regular o estabelecimento de tarifas de serviços portuários, no que 

tange aos fatos narrados no caso Paradigma, tudo indica que a CODESP não intervinha na 

qualidade de reguladora, sendo o valor da TLC atribuído de maneira livre, diante das 

negociações entre operadores portuários e importadores/portos secos.  

Naquele momento, a CODESP reconhecia (i) a existência de serviços adicionais, (ii) 

a existência de custos extras na sua prestação, e (iii) a possibilidade de instituição e cobrança 

da tarifa com base no contrato de arrendamento. Portanto, em virtude dos três argumentos 

acima, a autoridade reguladora setorial local entendia por lícita a cobrança. Entretanto, apesar 

de aquiescer com a cobrança, a CODESP não interveio no tocante ao valor da TLC, deixando 

à mercê das regras da livre negociação entre as partes.  

Assim: (i) em se tratando de serviço público, (ii) em não havendo regime de livre 

concorrência para a sua prestação (regulação de entrada e saída de players no mercado de 

exploração de serviços portuários), (iii) em sendo impostas, em virtude do contrato, deveres de 

informação por parte do prestador, assim como deveres no tocante à qualidade, generalidade e 

continuidade do serviço, e (iv) em havendo previsão expressa na legislação atribuindo à 

Autoridade Portuária a fiscalização na cobrança de tarifas, nos questionamos se o fato do 

valor da tarifa não ter sido naquele momento (a priori, pois nada impedia que o tomador de 

serviços requeresse perante à Autoridade Portuária a instauração de processos administrativo 
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contra o arrendatário por cobrança abusiva) regulado justificaria o argumento de vácuo 

regulatório acerca da cobrança da TLC. 

Considerando-se a cobrança como não regulada pela CODESP, o argumento do 

Conselheiro Relator esbarraria no julgamento da questão perante a ANTAQ, que resultou na 

prolação do Acórdão n.o 01/2005. Isso, por dois motivos: (i) a ANTAQ, em sede da análise 

dos documentos e informações constantes dos autos, analisou a cobrança existente no caso 

concreto, ou seja, aquela praticada no Porto Organizado de Santos segundo os valores atribuídos à 

tarifa naquele momento; e, (ii) assim o fazendo, e considerando as manifestações expressas 

por parte da CODESP nos autos, reiterou a existência dos serviços adicionais que justificavam 

a cobrança da TLC, e se manifestou no sentido de que “não há na conduta descrita nos autos 

indícios de infração à ordem econômica, nos termos das Leis n.os 8.884/1994 e 10.233/2001”.  

Nos parece que os valores praticados foram efetivamente considerados por ambas as 

autoridades, de modo que a análise de tal signo de riqueza revelou-o como proporcional aos 

serviços e custos adicionais incorridos pelo operador para segregar e entregar a carga importada 

em regime de DTA.  

Quanto à CODESP, historicamente se manifestou a favor da cobrança, desde a sua 

instituição, reiterando seu entendimento, inclusive, em petições juntada das tanto nos autos do 

processo na ANTAQ quanto nos autos do processo perante o CADE.  

No tocante à ANTAQ, vale lembrar que em 2002 a referida Agência promulgou a 

Resolução Normativa n.o 55, que atribuiu às Autoridades Portuárias, como a CODESP, a 

competência para regular as tarifas instituídas e cobradas no âmbito de cada Porto Organizado. 

Deve-se também frisar que no julgamento do processo administrativo ANTAQ n.o 50300.000022/ 

2002, a Agência, ao prolatar o do Acórdão de 27/06/2003, expressamente referendou a existência 

do serviço de segregação e entrega, inclusive considerando legal a instituição de tarifa adicional a 

remunerar tal serviço quando o contrato de arrendamento não o incluísse nos serviços já 

remunerados pela Box Rate/THC. Por fim, no julgamento do processo administrativo ANTAQ 

n.o 50300.000159/2002, no Acórdão n.o 01/2005, o regulador setorial nacional reconheceu a 

legalidade da cobrança da tarifa especificamente no Porto Organizado de Santos.  

Para além disso, conforme nos manifestamos no item “2.1.2” desse trabalho, 

entendemos que do período entre a publicação da Lei de Modernização dos Portos de 1993 até 

o advento da Nova Lei dos Portos, que foi publicada em 05 de junho de 2013, o modelo de 

divisão de tarefas entre CADE e autoridades reguladoras setoriais portuárias era o de competências 

concorrentes, no sentido de que as funções de regulação técnica e econômica seriam exercidas 



 197 

exclusivamente pela ANTAQ e Autoridades Portuárias, e a função de regulação antitruste 

seria exercida de maneira concorrente entre CADE e Autoridades Portuárias.  

Sendo assim, tendo a CODESP se manifestado nos autos do processo administrativo 

perante a ANTAQ, e tendo esta última prolatado Acórdão, em 28 de março de 2005, pela não 

ocorrência de ilícito antitruste pela cobrança da TLC, não poderia posteriormente a tal ato 

administrativo o CADE vir a exercer a mesma competência, deliberando sobre a mesma 

conduta já objeto de análise pelas autoridades reguladoras setoriais.425 Da maneira que se 

entende neste trabalho, no momento em que o CADE prolatou seu Acórdão, em 27 de abril de 

2005, a competência para análise concorrencial já restara consumada.  

Entretanto, deve-se lembrar que a posição aqui defendida, pela incidência do modelo 

concorrente ao setor portuário até a entrada em vigor da Nova Lei dos Portos, no ano de 2013, 

é posição, de fato, isolada. Assim, devemos ainda enfrentar os argumentos dos Conselheiro, 

em um cenário onde o regime de divisão de competências entre as autoridades fosse o 

de complementariedade.  

Nesse sentido, dentre os argumentos utilizados para afastar o Acórdão ANTAQ 

n.o 01/2005, não nos parece que os do Conselheiro Relator sejam os mais sofisticados.  

Em primeiro lugar, não existe previsão normativa que vincule o voto de um Diretor da 

ANTAQ às manifestações anteriores de órgãos internos da agência. Também não encontra amparo 

na lei ou doutrina o argumento de que a ausência de unanimidade entre os votos proferidos 

tem o efeito afastar a legitimidade de uma decisão final de mérito de um colegiado, seja ela 

judicial ou administrativa – tal argumento, ao contrário, feriria o princípio da colegialidade.  

                                                           
425 Rafael Carvalho Rezende Oliveira defende a posição de que, em não havendo lei que atribua exclusivamente ao 

CADE a análise de questões concorrenciais, quando diante de setores regulados tal função deveria preferencialmente 
ser exercida pela autoridade reguladora setorial: “É possível perceber que a ordem jurídica estabelece intervenções 
distintas em matéria de concorrência. De um lado, o Cade atua no mercado em geral, que é pautado pelo 
princípio da livre-iniciativa, devendo preservar a livre-concorrência por meio da sua atuação judicante (análise das 
operações de concentração e cooperação econômica, bem como investigação e punição de condutas 
anticompetitivas). Por outro lado, as agências reguladoras foram criadas para exercer funções complexas 
(normativas, administrativas e judicantes), inclusive aquelas relacionadas à promoção da concorrência, em 
relação às atividades econômicas em mercados específicos e à prestação de serviços públicos. Em razão da 
especialidade, deveria ser reconhecida, em princípio, a competência das agências reguladoras para promoção 
da concorrência nos setores econômicos regulados, salvo previsão legal em contrário ou a celebração de 
instrumentos jurídicos específicos (ex: convênios) entre o Cade e as autarquias. Em relação aos serviços 
públicos, em que não há livre-iniciativa e incidem exigências distintas daquelas encontradas nas atividades 
econômicas em geral (ex: exigência de solidariedade etc.), não haveria que falar em atuação do Cade, mas 
sim das agências reguladoras.” (OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Administração pública, concessões 
e terceiro setor. 3.ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015. p.143-144). No 
mesmo sentido: AMARAL, Flávio. Conflito de competência entre o Cade e as agências reguladoras que atuam no 
campo dos serviços públicos. In: SOUTO, Marcos Juruena Villela ; MARSHALL, Carla C. Direito 
empresarial público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p.239-245; SUNDFELD, Carlos Ari. O Cade e a 
competição nos serviços públicos. Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, v.33, p.54, 2001).  
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Quanto ao Acórdão de 27/06/2003, prolatado em sede do processo administrativo 

ANTAQ n.o 50300.000022/2002, que entendeu pela ilicitude da cobrança da tarifa no Porto 

Organizado de Salvador, vale destacar que a referida decisão se deu ante a ausência de 

fundamento contratual, visto que a própria Autoridade Portuária – CODEBA já havia se 

manifestado pela existência do serviço e dos custos adicionais que ele impunha, como 

também o fizera a ANTAQ quando da prolação do referido Acórdão. Portanto, as decisões 

não são contraditórias, ao contrário, seguem a mesma linha: em permitindo o contrato, em 

existindo o serviço e havendo custos adicionais, a cobrança é lícita.426  

No tocante à pendência de julgamento, ao tempo, de pedido de reconsideração contra o 

Acórdão n.o 01/2005, não existia (e continua a não existir) qualquer previsão no ordenamento 

jurídico que atribua efeitos suspensivos automaticamente aos recursos, quanto mais a pedidos 

de reconsideração, sendo certo que o referido Acórdão havia sido proferido pela última instância 

perante à agência, o seu Conselho Diretor.  

Mais sofisticado, no entanto, parece ser o argumento desenvolvido pelo Conselheiro 

Ricardo Cueva, visto que desqualificou o aspecto técnico do Acórdão n.o 01/2006. Presumindo a 

                                                           
426 Nesse sentido, o próprio Diretor-relator, Josér Guimarães Barreiros, em seu voto condutor do Acórdão 

n.o 01/2005 da ANTAQ: “Desta forma, destaco como considerações preliminares: [...] Que o presente 

processo possui analogias com outros já examinados pela Diretoria da ANTAQ, como os processos de 

n.os 50300.000535/2003 e 50300.000022/2002, respectivamente, sobre os portos de Suape e Salvador. Nos 

processos mencionados, a Diretoria desta Agência firmou precedente no que se refere ao reconhecimento 

dos custos adicionais incorridos na segregação e entrega de contêineres em favor dos recintos alfandegados, 

objeto da chamada THC-2. [...] Porém, em Santos, a situação contratual, logística e concomencial dos vários 

operadores portuários, bem como a presença de grande quantidade de armazenadores alfandegados, faz com que 

existam diferenças em relação a Salvador. Entretanto, permanece a essência do problema pela adoção de rotinas 

especiais, controles especificamente criados para atender à demanda dos RA’s, duplicação de estruturas logísticas, 

encaminhamento das cargas a múltiplos RA’s, repetindo, ainda com maior clareza, situação que gera serviços 

adicionais e custos incorridos para sua prestação. [...] Além disso, tanto os contratos de arrendamento, quanto os 

contratos trazidos ao processo, firmados entre os operadores portuários e os armadores, fls. 887/901, mostram 

que, do ponto de vista obrigacional, a ‘box rate’ (remuneração por contêiner) ajustada entre os armadores e 

os Terminais é ‘ship to stack’ (navio á pilha de contêineres), ou seja, as obrigações do Terminal cobertas 

pela ‘box rate’ se encerram na pilha. Assim, tudo aquilo que venha a ocorrer depois, inclusive com limitações 

impostas e reconhecidas pelos próprios armadores, deve ser ajustado entre o Terminal e os donos/consignatários 

das cargas. Por tudo isso, à semelhança do que se verificou no caso de Salvador, a conclusão é no sentido de que o 

serviço existe, gera custos adicionais, e que tais custos não estão cobertos pela chamada THC do armador. 

Portanto, cabe reafirmar, que, apesar das diferenças logísticas de cada operação, o trabalho adicional de separação, 

distribuição e entrega dos contêineres é inquestionável em ambos os portos. Aliás, a existência desse 

trabalho e dos custos adicionais que acarreta é, a meu ver, matéria já decidida no âmbito desta Agência, em 

razão dos precedentes já firmados, por ocasião do julgamento dos processos de n°. 50300.000535/2003 e 

50300.000022/2002, respectivamente, sobre os portos de Suape e Salvador, conforme referido. Desta 

maneira, superada de forma clara a questão da existência dos serviços adicionais, resta saber de quem é a 

responsabilidade pelo pagamento desses serviços.” (BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 

PA n.o 08012/007443/1999-17. Relator: Conselheiro Luiz Carlos Delorme Prado. Representante SDE ex officio. 

Representadas: Terminal para Contêineres da Margem Direita – TECONDI, Libra Terminais S/A – Terminal 37, 

Usiminas (Rio Cubatão Logística Portuária Ltda.) e Santos Brasil – Tecon. Data de Julgamento: 27 de abril de 

2005. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php? 

0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP

9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW>. Acesso em: 16 dez. 2019). 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcT5kD7elswaslV8jhGPE3S_J-rCKax9D6QFsJB51jxZW
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existência de um modelo de complementariedade de distribuição de competências, e em não 

sendo exercida a regulação técnica por parte da autoridade reguladora setorial, existiria um 

vácuo regulatório, espaço este onde seria permitida a atuação da autoridade antitruste.  

O argumento é interessante, porém, para se reconhecer a sua procedência seria 

necessário que ao CADE tivesse sido atribuída a competência de realizar juízo de mérito 

acerca da qualidade das decisões proferidas ou regulamentos emanados pelas autoridades 

reguladoras setoriais, tendo, inclusive, poder de, em julgando-as inadequadas, desconsiderá-las – 

diretamente, sem que houvesse qualquer decisão por parte do Poder Judiciário declarando a 

invalidade da decisão ou ato normativo – para os fins de aplicação da Lei antitruste. 

Entendemos, no entanto, que tal competência não foi atribuída ao órgão antitruste, 

seja pela CRFB ou pela Lei n.o 8.884/1994 (Lei Antitruste vigente ao tempo). Sendo assim, 

conforme os ensinamento de Marcos Juruena Villela Souto, no caso de serviços públicos – 

como é o caso dos serviços portuários de movimentação e contêineres427 –, o CADE, “quando 

muito, pode, por sua Procuradoria, agora dotada de legitimidade ativa, ajuizar ação civil 

pública quando a livre concorrência (elevada à categoria de interesse difuso) for violada 

(frisando que os serviços públicos foram retirados, pela sociedade, da esfera da livre 

iniciativa e concorrência)”.428 

                                                           
427 “Apenas mais recentemente o arrendamento passou, no setor de serviços portuários, a ter acepção de 

delegação de serviço público. Na antiga lei dos Portos (Lei n.o 8.630/1993), os arrendamentos já eram 

previstos como instrumentos da gestão de portos, com previsão de várias cláusulas análogas às que 

caracterizam os contratos de concessão de serviço público (ex., reversão dos investimentos realizados nas 

instalações portuárias arrendadas – art. 4.o, § 4.o, Lei dos Portos), sem prejuízo da aplicação subsidiária das 

Leis n.os 8.987/1995 e 8.666/1993. Tal figura foi prevista, em moldes de todo análogos, pela Medida 

Provisória n.o 595/2013, convertida na Lei n.o 12.815/2013, que revogou o diploma anterior (Lei 

n.o 8.630/1993). Sendo um contrato de arrendamento de área e infraestrutura públicas localizadas dentro do 

porto organizado, tem como objeto a prestação de serviços públicos portuários a qualquer interessado, 

serviços esses de titularidade da União, na forma do art. 21, XII, ‘c’ e ‘f’, da Constituição Federal. [...] Os 

terminais de uso público prestam serviços públicos tal como acima definidos, ou seja: (a) o seu objetivo 

primordial é suplementar os portos organizados na satisfação das necessidades da coletividade, quanto a 

serviços portuários; (b) qualquer interessado tem o direito de utilizar-se do serviço, em igualdade de 

condições com os demais usuários; (c) o titular do terminal de uso público tem a obrigação de colocar o 

serviço à disposição dos interessados de forma regular e contínua, sem discriminar entre os usuários; (d) 

seus serviços devem ser remunerados mediante uma tarifa estabelecida pelo poder público, de aplicação 

geral; (e) seus serviços estão sujeitos à fiscalização pelo poder concedente”. (ARAGÃO, Alexandre dos 

Santos de. Direito dos serviços públicos. 4.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p.549-550). No mesmo 

sentido: MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte introdutória, 

parte geral e parte especial. 16.ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p.304; MEDAUAR, Odete. 

Direito administrativo moderno. 5.ed. São Paulo: RT, 2001. p.344;  
428 “Cabe, também, mencionar o conflito entre as agências reguladoras e o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica – CADE, eis que, em matéria de concessões estatais, está-se diante de monopólios ou 

oligopólios. Nesse passo, a Lei que instituiu a ANATEL previu a competência do CADE para processar as 

infrações de abuso de poder econômico que forem comunicadas pela agência, o que, por óbvio, não a 

impede de estruturar o setor estabelecendo oligopólios e monopólios onde eles se justificarem. O CADE, 

como o Judiciário. é órgão de Estado que exerce um controle técnico em áreas sujeitas à livre iniciativa, o 

que não é o caso das concessões, sujeitas a um monopólio constitucional estatal; quando muito, pode, por 
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Em suma, o que se percebe é uma desconfiança dos Conselheiros do CADE para com a 

decisão da ANTAQ consolidada no Acórdão n.o 01/2005, visto que seus termos divergem do 

posicionamento de órgãos internos da própria ANTAQ, que se manifestaram pela ilicitude da 

cobrança da TLC. Poderíamos, portanto, presumir um argumento implícito de captura da 

agência, que teria reconhecido a licitude da cobrança da tarifa no Porto Organizado de Santos 

visando satisfazer os interesses dos agentes regulados (operadores portuários).  

Porém, tal argumento não pode prosperar por dois motivos.  

Em primeiro lugar, ao se analisar os votos proferidos, ou os termos do Acórdão prolatado 

pelo CADE, em nenhum momento se encontra de maneira expressa o argumento da captura da 

ANTAQ, que levaria à ilegalidade de sua decisão. Vale lembrar que a motivação é elemento 

indispensável à validade de todo administrativo. Sendo assim, em não existindo tal motivação, não 

poderíamos considerar tal tese para os fins afastar a incidência ao caso da regulação setorial.  

Em segundo lugar, pois mesmo que tal argumento se encontrasse devidamente 

fundamentado de maneira expressa nos votos e no Acórdão, entendendo o CADE que a decisão 

proferida pela ANTAQ fora resultado de um processo de captura, deveria a autoridade 

antitruste buscar o reconhecimento de tal fato perante o Poder Judiciário, visando a anulação 

do ato administrativo consubstanciado na referida decisão. Isso porque não foi atribuído ao 

CADE, em nosso ordenamento jurídico, a competência para controlar os atos regulatórios 

setoriais emanados por outros entes. Em sendo assim, em entendendo que determinado ato 

estatal emanado por autoridade reguladora setorial é ilícito, não poderia o CADE simplesmente 

afastá-lo, devendo se socorrer ao Poder Judiciário, para que a suposta ilicitude seja devidamente 

apreciada por quem o ordenamento jurídico conferiu competência para tal.  

Por fim, quanto ao argumento de que ao caso não deveria incidir a State Action 

Doctrine, de forma a se reconhecer que a cobrança da tarifa estaria imune à aplicação da Lei 

Antitruste, cabem algumas reflexões.  

A primeira delas é que, conforme visto no item “1.1.1” desta dissertação, a grande 

maioria das Administrações dos Portos é exercida por Companhias Docas, que possuem a 

natureza de Sociedades de Economia Mista federais, e, seguindo a tendência ali explicitada, a 

CODESP de fato se trata de uma entidade dotada de tal natureza.  

Sendo assim, deve-se lembrar que no tocante às doutrinas de imunidade antitruste 

formuladas a partir de julgados da Suprema Corte dos EUA, se refere ao fato de que, em havendo 

                                                                                                                                                                                     

sua Procuradoria, agora dotada de legitimidade ativa, ajuizar ação civil pública quando a livre concorrência 

(elevada à categoria de interesse difuso) for violada (frisando que os serviços públicos foram retirados, pela 
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regulação emanada por regulador setorial federal que conflite com a lei antitruste federal se 

aplica a Federal Implied Immunity Doctrine. Já a State Action Immunity Doctrine seria aplicada 

nas hipóteses onde uma regulação local (não federal) conflite com a lei antitruste federal.  

Desse modo, a análise do caso por parte do Conselheiro Luiz Prado, sob a lente da 

State Action Immunity Doctrine, se mostra aparentemente equivocada.  

Para além disso, o referido Conselheiro justificou a não incidência ao caso da State 

Action Immunity Doctrine em virtude de não haver aquiescência do poder público responsável 

pela outorga do serviço portuário. Das diversas manifestações da CODESP juntadas aos autos 

do Caso Paradigma, no entanto, assim como das manifestações juntadas aos autos do processo 

administrativo ANTAQ n.o 50300.000159/2002, se percebe justamente o contrário: a CODESP 

expressa e reiteradas vezes se manifestou no sentido de avalizar a cobrança da TLC pelos 

operadores portuários do Porto Organizado de Santos, acarretando ao final na decisão da 

ANTAQ, no mesmo sentido, pela existência do serviço adicional, licitude da instituição e 

cobrança da tarifa, e inexistência de violação à Lei Antitruste.  

Sendo a CODESP a responsável por elaborar o edital de licitação e efetivamente celebrar 

o contrato de arrendamento com os licitantes, ao menos no sentido do quanto exposto pelo 

Conselheiro Relator, deveria incidir quanto à cobrança da TLC o instituto da imunidade antitruste.  

Diante disso, podemos consolidar as conclusões do primeiro julgado do CADE sobre 

o assunto no quadro abaixo:  

 

Quadro 1 - Conclusões acerca do Caso Paradigma 

Caso Paradigma 

Houve alguma regulação considerada? Acórdão ANTAQ n.o 01/2005. 

Foi obstáculo à incidência da Lei Antitruste? Não. 

Quais os argumentos pelo afastamento da 

regulação? 

A decisão do Conselho Diretor da Agência não logrou 

êxito em se consubstanciar como uma regulação técnica, 

haja visto que divergiu de manifestações de órgão 

internos da Agência, não tendo o teor do acórdão, na 

visão do CADE, apresentado contra-argumentos aptos 

a refutar as alegações dos referidos órgãos internos. 

Desse modo, não havendo regulação técnica sobre a 

cobrança da tarifa, se qualifica vácuo regulatório apto 

a permitir a atuação do CADE para o fim realizar o 

escrutínio antitruste da conduta. 

Tais argumentos encontram fundamento em 

precedentes do CADE, na doutrina especializada 

ou em posições de organismos internacionais? 

Tal argumento se baseia no modelo de 

complementariedade de distribuição de tarefas entre 

autoridades reguladoras setoriais e autoridade antitruste.  

É possível afirmar que o CADE agiu conforme ou à 

revelia de suas competências? 

Na visão deste trabalho, o CADE parece ter extrapolado 

suas competências, visto que se tratava de tarifa (pela 

prestação de serviço público) expressamente reconhecida 

                                                                                                                                                                                     

sociedade, da esfera da livre iniciativa e concorrência).” (SOUTO, Marcos Juruena Villela. Agências 

reguladoras. Revista de Direito Administrativo, Rio de janeiro, v.216, p.136-137, abr./jun. 1999). 
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e autorizada pelas entidades reguladoras setoriais, 

local e nacional, que consideraram os aspectos (técnicos, 

econômicos e concorrenciais) de sua cobrança quando 

avalizaram a conduta, concluindo pela ausência de 

descumprimento da Lei Concorrencial. Desse modo, 

mesmo em face de um regime de complementariedade, a 

conduta estaria imune à aplicação da Lei Antitruste 

por parte do CADE.  

3.5.2 Análise do Caso do Porto de Salvador  

No âmbito do Porto Organizado de Salvador foi criada tarifa para remunerar o 

mesmo serviço, que recebeu a denominação de “Taxa de Segregação de Contêineres” (TSC), 

que igualmente fora considerada ilícita pelo CADE, gerando também punições aos operadores 

portuários que a cobravam.  

Das razões constantes do voto emanado pelo Conselheiro Relator, Gilvandro Vasconcelos 

Coelho e Araújo, que conduziu à prolação do Acórdão pelo Tribunal, extraem-se dois argumentos 

pelo reconhecimento da ilicitude da cobrança: (i) a regulação de determinada atividade não 

implica necessariamente no reconhecimento de sua imunidade antitruste; e (ii) a Resolução 

ANTAQ n.o 2.839/2012, que expressamente previu a existência e cobrança do Serviço de 

Segregação e Entrega (SSE), apenas produziria efeitos para condutas praticadas após a 

sua publicação.  

Quanto ao primeiro argumento, o Conselheiro defendeu que, para que se fosse 

reconhecida a imunidade antitruste àquele caso, a Resolução ANTAQ n.o 2.839/2012 deveria 

cumprir os dois requisitos da State Action Immunity Doctrine: (i) representar política pública 

evidentemente contraditória com a incidência da Lei Antitruste, e (ii) as condutas praticadas 

pelos regulados, que encontrassem embasamento na Regulação, deveriam ser ativamente 

supervisionadas pela autoridade reguladora setorial.  

Assim como na análise feita em sede do Caso Paradigma, também aqui ocorre certa 

confusão quanto à aplicação das doutrinas norte-americanas no tocante à imunidade antitruste, 

isso porque a Resolução ANTAQ n.o 2.839/2012 é norma emanada pela ANTAQ, autarquia 

federal, instituída sob o regime especial de agência reguladora, com competência regulatória 

nacional sob o setor portuário. Trata-se, portanto, de regulação federal que supostamente 

estaria em conflito com a Lei Antitruste também federal.  



 203 

Desse modo, incorreto tecnicamente se referir à State Action Immunity para o caso 

em tela, apesar dos requisitos serem praticamente iguais aos da Federal Implied Immunity429, 

conforme se percebe do quadro comparativo abaixo: 

 

Quadro 2 - Comparativo entre doutrinas norte-americanas de imunidade antitruste 

Requisitos Federal Implied Immunity State Action Immunity 

Quanto à intenção da regulação 

Plain repugnancy: seria a 

averiguação de uma repugnância 

evidente entre a aplicabilidade da 

lei concorrencial e da regulação 

setorial. A contradição resta 

caracterizada sempre que a 

aplicação da lei antitruste anule, ou 

ao menos enfraqueça por demais, o 

escopo de atuação da autoridade 

reguladora setorial em seu papel de 

supervisora do setor regulado. 

O Estado deve ter se articulado de 

maneira evidente (cleary articulated) 

e expressado afirmativamente 

(affirmatively expressed) seu desejo 

de substituir o processo competitivo 

ordinário pela política regulatória 

questionada. 

Quanto à necessidade de 

supervisão ativa do cumprimento 

da regulação 

Desnecessidade de supervisão ativa 

em setores onde haja: (i) presença 

de uma autoridade reguladora 

setorial; (ii) que ela detenha uma 

estrutura apta a realizar a análise de 

preocupações concorrenciais; (iii) 

que a ela seja conferido poder de 

supervisão e sanção dos agentes 

privados atuantes naquele mercado; 

e, (iv) que a autoridade reguladora 

efetivamente tenha regulado a 

matéria discutida. 

Se a questão tratar do exercício da 

função regulatória por partes 

privadas (e.g. conselhos profissionais 

que tenham entre seus dirigentes 

atores atuantes no mercado 

regulado), então a conduta deve ser 

ativamente supervisionada 

(“actively supervised”) por algum 

tipo de autoridade reguladora local 

ou por agente público.  

Sobre o que qualificaria essa 

supervisão ativa: mecanismos que 

oferecem uma garantia realística de 

que a regulação, exercida por 

reguladores que sejam também 

participantes do mercado regulado, 

promove uma política de estado, ao 

invés de interesses individuais. 

Quanto a obrigatoriedade da 

regulação em relação aos 

regulados 

Não se trata de requisito. Não se trata de requisito. 

 

Considerando-se apenas o argumento da incidência ou não de imunidade antitruste 

para a conduta de cobrança da tarifa, em razão da Resolução ANTAQ n.o 2.839/2012, e por 

ora presumindo-se que a referia norma regulamentar abrigasse a instituição e cobrança da 

tarifa no Porto Organizado de Salvador, teríamos uma manifestação normativa por parte da 

                                                           
429 Incide quando a regulação federal não afasta de maneira expressa a incidência da lei concorrencial federal à 

matéria por ela disciplinada, porém o reconhecimento da imunidade parecer ser necessário de modo a se 

evitar conflitos entre a regulação setorial e a lei concorrencial. Conforme afirma Herbet Hovenkamp, “no 

geral, onde o regime regulatório controla variáveis tais como: preço, entrada no mercado, comportamento 

coordenado entre concorrentes, fusões, ou prática exclusionária de mercado, a imunidade antitruste 
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autoridade reguladora setorial nacional, de caráter abstrato e geral, que teoricamente teria 

previsto e autorizado a conduta. Também devemos reconhecer, por força do quanto exposto 

no item “1.1.3” deste trabalho, que a ANTAQ detém estrutura apta para realizar análise de 

preocupações concorrenciais, com competência para supervisionar o mercado portuário e aplicar 

sanções aos agentes regulados.  

Isto posto, todos os requisitos para a incidência da Federal Implied Immunity restariam 

preenchidos, atraindo a sua aplicação, com o consequente reconhecimento da imunidade da 

conduta investigada. Entretanto, não fora este o caso dos autos, e com razão. 

Conforme já analisado no item “1.2.1” do presente estudo, a Resolução ANTAQ 

n.o 2.839/2012 apenas autorizava e entendia como lícita a cobrança de tarifa a remunerar os 

serviços de segregação e entrega na hipótese onde (i) o contrato de arrendamento o permitisse, 

ou seja, apenas nos casos onde o contrato não abrangesse a prestação do serviço dentro da 

remuneração proporcionada pela THC/Box Rate, e (ii) tendo sido o valor máximo de cobrança 

da tarifa fixado pela Autoridade Portuária.  

No âmbito do Porto Organizado de Salvador, o Conselho de Autoridade Portuária 

(CAP) já havia proferido decisão no sentido de que, em face das previsões do contrato de 

arrendamento, os serviços de segregação e entrega de contêineres na importação já estariam 

abarcados pelos serviços remunerados pela THC/Box Rate. Posteriormente, a própria ANTAQ 

decidiu no mesmo sentido, no âmbito do processo administrativo ANTAQ n.o 50300.000022/2002, 

onde se reconheceu a existência do serviço, os custos adicionais, porém a impossibilidade da 

cobrança em virtude do desenho contratual imposto àquele arrendamento.  

Desse modo, não havei qualquer regulação apta a fazer incidir a imunidade antitruste 

àquele caso. 

Mesmo que desnecessário se perquirir – para o caso em tela – os efeitos temporais 

da Resolução ANTAQ, como tal argumento foi arguido pelo Conselheiro Relator, merece 

análise por parte deste trabalho.  

O Relator defendeu que a Resolução ANTAQ n.o 2.839/2012 teria apenas efeitos ex 

nunc, não podendo ser invocada para conferir imunidade antitruste a práticas pretéritas, como 

era o caso das cobranças realizadas no Porto Organizado de Salvador.  

Quanto a interpretação do Conselheiro Relator acerca da incidência temporal dos 

efeitos da Resolução ANTAQ n.o 2.389/2012, esta não parece a mais apropriada. Isso porque tudo 

aponta para a conclusão de que a referida norma resultou de uma sequência de manifestações 

                                                                                                                                                                                     

provavelmente será essencial para que não se frustrem os objetivos regulatórios.” (HOVENKAMP, Hebert. 
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por parte da ANTAQ, todas no mesmo sentido, consolidando na forma de norma jurídica a 

interpretação histórica e autêntica da autoridade regulatória setorial:  

(i) em 27 de junho de 2003, em acórdão sem número, o Conselho Diretor da ANTAQ 

decide que o serviço adicional existe, gera custos extras e que a instituição e 

cobrança de tarifa de segregação e entrega seria lícita quando o contrato de 

arrendamento assim o permitisse;  

(ii) em 17 de fevereiro de 2005, no acórdão n.o 01/2005, o Conselho Diretor reitera 

seu posicionamento externado no acórdão anterior, e adicionalmente atribuiu à 

Autoridade Portuária a competência de precificar e fiscalizar o valor cobrado a 

título de serviço de segregação e entrega, conforme já estabelecido pela Resolução 

Normativa ANTAQ n.o 55/2002; e 

(iii) em 25 de fevereiro de 2010, no acórdão n.o 13/2010, pela terceira vez seguida o 

Conselho Direto da ANTAQ decide pela legalidade da cobrança do serviço de 

segregação e entrega, desde que o contrato de arrendamento não preveja a sua 

remuneração pela Box Rate/THC.  

Ou seja, a referida Resolução possui eficácia meramente declaratória, e não constitutiva 

de qualquer direito, visto que apenas normatizou o entendimento pretérito da Agência.  

Por fim, sobre os precedentes do CADE citados pelo Relator de modo a embasar seu 

posicionamento, destacamos o Caso Paradigma (visto que todos os outros processos mencionados 

não haviam sido sequer instaurados quando da prática da conduta pelos operadores portuários 

do Porto de Salvador), de modo a demonstrar que o CADE já havia externado seu entendimento 

pela ilicitude da cobrança.  

Quanto ao processo Paradigma, conforme já observado, a ilicitude da cobrança da 

tarifa foi declarada apenas em virtude do CADE ter entendido, naquela ocasião, que havia um 

vácuo regulatório acerca da matéria, que poderia ser sanado por ato da Autoridade Portuária 

(CODESP) de homologar os valores praticados a título de Taxa de Liberação de Contêiner. 

Ou seja, o CADE não declarou a ilegalidade da tarifa para toda e qualquer situação, mas 

apenas quando o critério valor não fosse expressamente avalizado, por meio de ato formal 

de homologação.  

Já no Porto Organizado de Santos, o CAP expressamente regulou a questão quando 

prolatou decisão não reconhecendo a licitude da cobrança e determinando a sua interrupção. 

Defendemos no item anterior deste trabalho, que no Porto Organizado de Santos, quando da 

                                                                                                                                                                                     

Antitrust and the Regulation Enterprise. Columbia Business Law Review, n.2, p.345, 2004). 
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cobrança da TLC, não havia vácuo regulatório, e aqui entendemos do mesmo modo quanto a 

cobrança da TSC, a única diferença é que para aquele caso a regulação existente permitia a 

cobrança, e para esse caso a regulação não a permitia.  

Entendemos, portanto, que o Conselheiro Relator aplicou mal o precedente do Caso 

Paradigma, extraindo dele conclusões a que nunca se pretendeu o Conselho quando de seu 

julgamento: uma ilicitude generalizada da tarifa de segregação e entrega, independente de 

quaisquer aspectos regulatórios. 

Quanto ao voto proferido pelo Conselheiro João Paulo Resende, houve apenas uma 

inovação em relação ao voto do Conselheiro Gilvandro Araújo: Resolução ANTAQ n.o 2.389/2012 

possuía caráter meramente autorizativo, conferindo assim apenas uma opção para o regulado 

(operador portuário) cobrar ou não a tarifa de segregação e entrega, que não era obrigado a 

fazê-lo em virtude de mandamento por parte da autoridade reguladora setorial. Sendo assim, 

na visão do Conselheiro, em havendo liberdade de atuação o CADE poderia analisar a conduta 

para fins de aplicação da Lei Antitruste.  

Conforme consta do quadro colacionado acima, que sintetiza as duas principais 

doutrinas da imunidade antitruste citadas nos EUA – e costumeiramente aplicadas pelo 

CADE em sede de seus julgamentos – o entendimento externado pelo Conselheiro João Paulo 

não encontra amparo em tais ensinamentos. Vale ressaltar, não existe qualquer exigência no 

sentido de que da regulação que faça incidir a imunidade advenha um comando imperativo em 

relação ao particular praticante da conduta, ou seja, a regulação não precisa ser mandatória, 

bastando que ela simplesmente autorize determinado comportamento.  

Não encontrando amparo na forma como a doutrina e julgados da Suprema Corte 

norte-americana endereçam o assunto, cambiamos a análise da visão externada pelo Relator e 

pelo Conselheiro João Paulo para os termos do documento produzido pela OCDE em 2011 

(Item 2.2.2 deste trabalho).430 

Mesmo em relação ao que se manifestou a OCDE em 2011, os argumentos do 

Conselheiro João Paulo apenas encontrariam resguardo quando de uma “leitura em tiras” do 

referido documento, eis que o organismo internacional, na esteira da nomenclatura adota pela 

jurisprudência norte-americana, entende que a defesa da conduta regulada estaria ligada a três 

doutrinas que a fariam incidir, conforme as circunstâncias: Express Immunity, Implied Immunity e 

State Action Doctrine. 

                                                           
430 OECD. . Policy Roundtables. Regulated Conduct Defence. 2011. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/regreform/sectors/48606639.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019. 

http://www.oecd.org/regreform/sectors/48606639.pdf
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A OCDE, diante dos papers produzidos por Estados-membros, identificou que 

normalmente a relação estabelecida entre concorrência e regulação é de complementariedade, 

entretanto, em hipóteses onde a aplicação das normas concorrenciais e regulamentares se 

mostrar incompatível, a regulação poderia limitar a concorrência por meio do reconhecimento 

de uma imunidade antitruste. A entidade avalia, porém, que a imunidade seria socialmente 

desejável sempre que (i) a regulação deseje corrigir alguma falha de mercado ou promover 

um fim distributivo e (ii) seus efeitos anticoncorrenciais sejam atinentes somente ao escopo 

dos objetivos perseguidos.  

Quanto às imunidades implícitas, a OCDE analisa o caso da jurisdição norte-

americana, compilando os requisitos elencados acima, seja para regulações (através da lei ou 

de regulamentos) do mesmo nível federativo da legislação concorrencial, ou de nível diverso 

(e.g. regulações estaduais que conflitem com leis concorrenciais federais). Já no caso da 

União Europeia, a State Action Doctrine teria diferenças, sendo mais restrita do que aquela 

formulada na jurisdição norte-americana, no sentido de que ela não se aplicaria no caso de 

regulações setoriais que não fossem imperativas, ou seja, meras autorizações ou incentivos 

serviriam apenas como fator de mitigação para aplicação de sanções concorrenciais, porém 

não excluiria a análise da conduta por parte da autoridade antitruste.  

Como conclusão, a OCDE identifica que na “maioria das jurisdições” pode-se identificar 

alguns princípios para a aplicação da imunidade antitruste, dentre eles o do federalismo, da 

subsidiariedade, da segurança jurídica, da boa-fé, da expectativa-legítima, da redundância e 

custo-benefício.  

Como um ponto que “emerge do trabalho”, a OCDE identificou que a imunidade 

antitruste deveria ser reconhecida apenas nos casos onde as empresas não tivessem autonomia 

sobre as suas condutas potencialmente anticoncorrenciais, e não onde a regulação apenas os 

“fortalece” ou “facilita”. No entanto, o organismo internacional não se referiu a condutas 

expressamente autorizadas pelas entidades reguladoras setoriais.  

Portanto, por mais que não tenha indicado de maneira expressa, ou se justificado nesse 

sentido, pode-se identificar que o Conselheiro João Paulo, no que tange ao tema das imunidades 

antitruste, se afilia à posição da Comissão Europeia.  

Entretanto, mesmo que fosse adotado o crivo europeu para a verificação ou não de 

imunidade antitruste – e presumindo-se que o contrato de arrendamento possibilite a instituição e 

cobrança da tarifa de segregação e entrega – entendemos que a Resolução ANTAQ 

n.o 2.389/2012 seria apta a acarretar o reconhecimento de imunidade da conduta, vez que o 

referido ato normativo impõe duas condicionantes à cobrança: (i) o valor máximo da tarifa 
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deveria ser estabelecido pela Autoridade Portuária, não tendo o operador portuário liberdade 

quanto ao estabelecimento do preço; e (ii) a cobrança da tarifa deveria se dar nos moldes das 

cláusulas comerciais do contrato de arrendamento.  

Desse modo, não haveria liberdade para o agente regulado no tocante à prestação ou o 

modo de cobrança do serviço, como se ele atuasse em mercado regido pelo processo competitivo 

ordinário. Em se tratando de serviço público, o serviço deveria ser prestado a todos que o 

solicitassem, e em incidindo custos, e havendo o estabelecimento por parte do regulador de 

valor apto a remunerá-los, em sendo respeitado tal valor não há como se cogitar da identificação 

de ilícito antitruste, nos termo do quanto defendido também por Eduardo Jordão (“item 2.2.3” 

do trabalho). Concluir pelo oposto levaria a uma situação de elevada insegurança jurídica.  

Diante disso, podemos consolidar as conclusões do segundo julgado do CADE sobre 

o assunto no quadro abaixo:  

 

Quadro 3 - Conclusões acerca do caso do Porto de Salvador 

Caso do Porto de Salvador 

Houve alguma regulação considerada? Resolução ANTAQ n.o 2.389/2012 

Foi obstáculo à incidência da Lei Antitruste? Não. 

Quais os argumentos pelo afastamento da 

regulação? 

Quatro foram os argumentos ventilados pelos 

Conselheiros: (i) efeitos ex nunc da Resolução, não se 

aplicado a conduta objeto do caso em tela; (ii) não 

configuração de imunidade com base na State Action 

Doctrine, por não atender aos seus dois critérios de 

incidência; (iii) caráter meramente autorizativo da 

Resolução, o que impede o reconhecimento da 

imunidade antitruste 

Tais argumentos encontram fundamento em 

precedentes do CADE, na doutrina especializada 

ou em posições de organismos internacionais? 

O argumento “(ii)” se baseou na State Action 

Doctrine, forjada na jurisdição norte-americana, já o 

argumento “(iii)” se baseou no entendimento da 

jurisdição europeia.  

É possível afirmar que o CADE agiu conforme ou à 

revelia de suas competências? 

Na visão deste trabalho o CADE agiu dentro de suas 

competências, visto que inexistia regulação 

autorizando a cobrança, ao contrário, a atuação das 

entidades reguladoras setoriais foi no sentido da 

impossibilidade da cobrança em vista do modelo de 

contrato de arrendamento celebrado no Porto 

Organizado de Salvador.  

3.5.3 Análise do Caso Rodrimar  

A semelhança do Caso Paradigma, esse também teve como objeto de análise a cobrança 

da tarifa de segregação e entrega nos processos de importação no Porto Organizado de Santos, 
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assim como resultou na declaração de ilicitude da tarifa e punição dos operadores portuários 

que eram representados no feito.  

Aqui, porém, a Superintendência Geral do CADE entendeu que após a edição da 

Resolução ANTAQ n.o 2.389/2012 a conduta restaria imunizada, opinando ao Tribunal que 

não caberia ao CADE cogitar de sua análise sob a lente do Direito Concorrencial.  

Quando de seu voto, o Conselheiro Relator, Paulo Burnier da Silveira, entendeu pela 

ilicitude da cobrança em virtude de dois argumentos: (i) o desenho institucional de 

complementariedade conferido ao setor regulado, quando a divisão de tarefas entre 

autoridades reguladoras setoriais e autoridade antitruste; e (ii) a não incidência ao caso da 

State Action Doctrine, de modo que a conduta gozaria de imunidade antitruste.  

Inicialmente, é importante ressaltar que a tarifa foi instituída pela Rodrimar em 02 de 

março de 2006 e permaneceu (entre períodos de cessação por determinação do CADE) até o 

julgamento final de mérito do caso, com a publicação do Acórdão em 22 de agosto de 2018.  

Vale, portanto, novamente ressaltar que na visão defendida por este trabalho, até a 

publicação da Medida Provisória n.o 595, de 6 de dezembro de 2012 (que foi convertida na 

Nova Lei dos Portos), o setor portuário, no tocante à divisão de atribuições entre CADE e 

autoridades reguladoras setoriais, se regia por um modelo concorrente, visto que às Autoridades 

Portuárias era atribuída, pela Lei de Modernização dos Portos, a função de regulação antitruste.  

Portanto, caso as Autoridades Portuárias se manifestassem sobre a licitude concorrencial 

de determinada conduta praticada sob o âmbito de sua regulação setorial, o escrutínio antitruste 

restaria consumado, não cabendo ao CADE realizar nova análise sobre a matéria.  

Sendo assim, não nos parece apropriada a visão do Conselheiro Relator em classificar 

genericamente, sem adentrar às especificidades da legislação setorial, o modelo como complementar.  

Entretanto, ciente de que a posição aqui defendida – até onde a pesquisa permitiu 

constatar se afasta da jurisprudência do CADE, prosseguiremos a análise tendo por base o 

modelo atribuído pelo Conselheiro Paulo Burnier, que representa o entendimento pacífico do 

CADE, e é amplamente amparado pela doutrina nacional.  

Quanto ao segundo argumento do Relator, adentramos a sua visão acerca do que 

consistiria as doutrinas da imunidade antitruste, assim como os seus requisitos, para então 

averiguarmos se tal posição encontra fundamento na jurisdição norte-americana, na europeia 

ou na manifestação da OCDE, tudo constante do item “2.2” deste trabalho.  

Para a State Action Immunity Doctrine, o Conselheiro Paulo Burnier defendeu a 

necessidade de atendimento aos dois requisitos já apontados no Caso Porto de Salvador pelo 

Conselheiro Gilvandro Araújo, no sentido de que seria necessária a averiguação de “supervisão 
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ativa” sobre os particulares praticantes da conduta regulada. O argumento, de fato, apresenta 

relevância para o caso de regulação emanada pela Autoridade Portuária, visto que um dos 

grupos votantes no Conselho de Autoridade Portuária (CAP) é formado por representantes 

dos operadores portuário, não havendo grupo representante dos Portos Secos; entretanto, em 

sendo as Autoridades Portuárias (exercidas conjuntamente por Administração do Porto e 

CAP) fiscalizadas – por imposição legal – pela ANTAQ, tal requisito restaria cumprido, 

principalmente quando se considera a competência da Agência para “aprovar as propostas de 

revisão e de reajustes de tarifas encaminhadas pelas Administrações Portuárias”431 Quanto 

às regulações provindas da ANTAQ, entretanto, o requisito não tem razão de ser, visto que tal 

ente se trata de autarquia federal, criada sob o regime especial de agência reguladora, não 

contando em sua Diretoria com nenhum participante do mercado.  

Em relação à Federal Implied Immunity Doctrine, o Conselheiro Relator denomina 

tal teoria de “Pervasive Power Doctrine”432, e aponta a sua origem histórica no caso “United 

States vs. RCA (358 U.S. 334) de 1959. O citado precedente, entretanto, tem como pano de 

fundo discussão que não se confunde com aquela que deu origem à doutrina das imunidades 

implícitas.433 A própria descrição do relator acerca do que teoricamente teria se decidido no 

julgado citado acima434 é apenas parcialmente semelhante com o que de fato se discutiu e se 

concluiu naquele julgado.435 

                                                           
431 Lei n.o 10.233, de 5 de junho de 2001, art. 27, inciso VII (redação dada pela Medida Provisória n.o 2.217-3, 

de 04 de setembro de 2001). 
432 A referida denominação se popularizou entre os doutrinadores brasileiros e a jurisprudência do CADE, em 

virtude de ter sido assim batizada nossas terras quando de sua importação por Calixto Salomão Filho. Em 

tradução mais literal ao termo original, Calixto Salomão Filho também denominou tal doutrina de “teoria 

das imunidades implícitas”, vide: SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as estruturas. São 

Paulo: Malheiros, 1998. p.200-214.  
433 “This criterion must not be confused with the altogether different question of whether a given agency has 

been granted primary jurisdiction over antitrust matters. The doctrine of primary jurisdiction requires 

certain initial factual determinations by the agency and may result in an administrative judgment. Such 

judgment may either have ‘considerable weight’ or simply ‘make a meaningful contribution’ when the issue 

is ultimately tried to a court of law. [...] The doctrine merely delays the ultimate judicial determination of 

antitrust issues; it by no means preempts it. See [...] United State v. RCA, 358 U.S. 334, 346 n. 19 (1959). 

[...] When satisfied, the criterion of pervasiveness on the other hand means that agency jurisdiction over 

antitrust violations is exclusive because it is sufficiently comprehensive to equal the jurisdiction and 

remedial power of the courts under the Sherman and Clayton Acts. [...].” (NORTON, Gail Yvonne. The 

Antitrust Immunity Doctrine and United States v. National Association of Securities Dealers: Stepping on 

Otter Tail. Hastings Law Journal, v.28, n.2, p.397, 1976. nota de rodapé n.o 66). 
434 “100. [...] Na ocasião, reafirmou-se que a isenção antitruste tem caráter excepcional e, para ocorrer, exige-se 

que haja um claro objetivo de substituição da concorrência pela regulação (à semelhança da State Action) e 

que as atribuições do regulador sejam extensas o suficiente para afastar a incidência das normas 

concorrenciais.[...].” (Voto Conselheiro Relator Paulo Burnier da Silveira. GAB4 0211025. § 100. In: 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: 

Conselheiro Paulo Burnier da Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. 

Representada: Rodrimar S/A Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de 

Julgamento: 14 de agosto de 2018. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_ 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
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Outro ponto que entendemos por equivocado, constante do voto do Conselheiro 

Relator, em relação à State Action Immunity Doctrine e Federal Implied Immunity Doctrine, 

diz respeito ao seu entendimento de que tais formulações confeririam “isenção antitruste 

emanada por norma de nível hierárquico inferior ao da lei de defesa da concorrência”.436  

Em nenhum momento a Suprema Corte norte-americana, ao proferir as decisões que em 

conjunto deram origem às referidas formulações “doutrinárias”, discutiu a diferença hierárquica 

da regulação limitadora da concorrência em relação à norma antitruste, a diferença entre as 

doutrinas se deu apenas no tocante à origem da regulação: se de uma entidade pertencente ao 

governo estadual/local ou de uma pertencente ao governo federal. Ou seja, não se perquiriu 

em nenhum momento acerca da diferença do grau normativo (e.g. legal versus infralegal) da 

norma regulatória em relação à norma concorrencial.  

Para além da aparente incongruência em relação ao próprio embasamento teórico 

utilizado, o voto, quanto a esse argumento, parece também não levar em conta o fenômeno da 

deslegalização437 (ou deslegificação), pelo qual o próprio legislador retira do espaço da lei 

                                                                                                                                                                                     

documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3S 

wcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q>. 

Acesso em: 15 dez. 2019). 
435 “Approval by the Federal Communications Commission of appellees’ agreement to exchange their 

television station in Cleveland for one in Philadelphia, which has since been consummated, does not bar this 

independent civil action by the Government under § 4 of the Sherman Act attacking the exchange as being in 

furtherance of a conspiracy to violate § 1 of that Act. Pp. 358 U. S. 335-353. 

 1. The legislative history of the Communications Act of 1934, as amended, reveals that the Commission was 

not given the power to decide antitrust issues as such, and that Commission action was not intended to 

prevent enforcement of the antitrust laws in federal courts. Pp. 358 U. S. 339-346. 

 (a) A different result is not required by the fact that the 1952 amendments to the Act repealed the last 

sentence of § 311, which specifically provided that the granting of a license should not estop the United 

States or any aggrieved person from proceeding against the licensee under the antitrust laws. Pp. 358 U. S. 

344-345. 

 (b) The last sentence of § 311, prior to its repeal in 1952, should not be construed narrowly as being 

intended to insure only that the granting of a license would not estop the Government from prosecuting 

antitrust violations subsequent to the transaction giving rise to the license proceeding, or of which the 

transaction was merely a small part. P. 358 U. S. 345. 

 2. There being no pervasive regulatory scheme or rate structure involved, the scheme of the Act does not 

require application of the doctrine of primary jurisdiction so as to permit the Government to attack the 

exchange transaction as violative of the Sherman Act only by intervention in the proceedings before the 

Commission or by judicial review of the Commission’s decision. Pp. 358 U. S. 346-352. 

 3. Since the Commission has no power to decide antitrust questions, this independent antitrust suit is not 

barred by collateral estoppel, re judicata or laches. P. 358 U. S. 352.” (UNITED STATES v. RCA, 358 

U.S. 334 (1959). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/358/334/>. Acesso em: 16 

dez. 2019. grifo nosso). 
436 (UNITED STATES v. RCA, 358 U.S. 334 (1959). § 102. Disponível em: <https://supreme.justia.com/ 

cases/federal/us/358/334/>. Acesso em: 16 dez. 2019).  
437 Sobre o referido fenômeno Diogo de Figueiredo Moreira Neto explica que: “A terceira técnica geral de 

delegação vem a ser a deslegalização, oriunda do conceito desenvolvido na doutrina francesa da délegation 

de matières, adotado na jurisprudência do Conselho de Estado em dezembro de 1907 [...] a qual, 

modificando postura tradicional, no sentido de que o titular de um determinado poder não tem dele 

disposição, mas, tão-somente, o exercício, passou a aceitar, como fundamento da delegação, a retirada, pelo 

próprio legislador, de certas matérias do domínio da lei (domaine de la loi) passando-as ao domínio do 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/358/334/case.html#335
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/358/334/case.html#339
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/358/334/case.html#344
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/358/334/case.html#344
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/358/334/case.html#345
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/358/334/case.html#346
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/358/334/case.html#352
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/358/334/
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/358/334/
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/358/334/
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determinada matéria, alocando-a no campo da regulamentação. Assim, ao atribuir, mediante a 

Lei n.o 10.233/2001, competência normativa à ANTAQ para regular o setor portuário nacional, o 

legislador se autolimitou no tocante às matérias ali elencadas, de modo que o seu exercício tenha 

sido (mesmo que transitoriamente – até que lei em sentido contrário sobrevenha) transferido 

para a Agência Reguladora. Desse modo, descabido o argumento presente do voto do Conselheiro 

Relator quanto a hierarquia dos regulamentos emanados pela ANTAQ em relação à Lei 

n.o 12.529/2012 – Lei Antitruste Brasileira.  

Da análise das razões do Conselheiro Paulo Burnier, conforme exposto, se pode 

concluir pela presença de vícios técnicos quanto à fundamentação em relação às doutrinas 

norte-americanas acerca das imunidades antitruste.  

O Conselheiro Relator, para além de se valer de argumentos que encontrariam base em 

precedentes da Suprema Corte norte-americana, também cita trabalho publicado pela OCDE 

em 2011 (já analisado nesta dissertação em seu item “2.2.2”), visando tecer comparação, 

quanto ao grau de importância, entre a State Action Immunity Doctrine e a Federal Implied 

Imunity Doctrine. Para isso o Conselheiro observou o número de citações ao termo “State 

Action Doctrine” no documento da OCDE, comparando-o com o número de citações ao termo 

“Pervasive Power Doctrine”, chegando a conclusão de que, enquanto a primeira possui dezenas 

de citações, a última “não teve nenhuma menção expressa sequer, o que atesta a diferença da 

importância das teorias para fins de direito comparado”, e afirma que “a observação é 

relevante, pois, mais a frente neste voto, será visto que a SG recomenda o arquivamento deste 

Processo Administrativo durante certo período da conduta investigada, sob fundamento da 

tese de Pervasive Power”.438 

A conclusão a que chegou o Conselheiro é precipitada, visto que o termo “Pervasive 

Power Doctrine”, conforme explicado neste item, se trata de denominação adotada 

exclusivamente pela doutrina brasileira, sendo o termo “Implied Immunity Doctrine” o adotado 

no direito comparado.  

Ao se procurar no referido documento da OCDE pela expressão adotada no direito 

comparado, ao contrário do que afirmou o Conselheiro Relator, se encontram noventa e uma 

                                                                                                                                                                                     

regulamento (domaine de l’ordennance).” (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito regulatório. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p.331). 
438 Vide Nota de Rodapé n.o 18 do Voto proferido pelo Conselheiro Paulo Burnier, na íntegra: “Enquanto a 

State Action doctrine é citada em diversas ocasiões (dezenas de vezes nas 292 páginas do documento da 

OCDE, que compila a Nota de Secretariado e as contribuições escritas), a Pervasive Power doctrine não teve 

nenhuma menção expressa sequer, o que atesta a diferença da importância das teorias para fins de direito 

comparado. A observação é relevante, pois, mais a frente neste voto, será visto que a SG recomenda o 

arquivamento deste Processo Administrativo durante certo período da conduta investigada, sob fundamento 

da tese de Pervasive Power.” 



 213 

citações, número consideravelmente maior, até mesmo, do que as sessenta e nove citações do termo 

State Action. Caso aplicada a lógica defendida pelo Conselheiro Paulo Burnier poder-se-ia 

constatar que a Federal Implied Immunity Doctrine se trata de doutrina discutida de forma 

mais ampla do que a State Action Immunity Doctrine, sendo, assim, mais relevante.  

Um aspecto interessante que vale ser observado no voto do Conselheiro Paulo Burnier é 

que ele segue a linha adotada pelos Conselheiros Gilvandro Araújo e João Paulo Resende, 

quando do julgamento do Caso Porto de Salvador, analisado no item 3.5.2 deste trabalho, no 

sentido de identificar como um dos requisitos para a incidência da imunidade antitruste o caráter 

mandatório da regulação, ou seja, a ausência de liberdade do regulado em optar por diferentes 

condutas possíveis dentro da regulação existente. Entretanto, ao contrário dos Conselheiros 

Gilvandro e João Paulo, o Conselheiro Paulo Burnier indica expressamente que a sua posição 

se baseia no posicionamento exposto pela OCDE no documento de 2011.  

Quando de nossa análise do referido documento da OCDE, tanto no item “2.2.2” 

quanto no “3.5.2”, demonstramos que em nenhum momento aquele organismo internacional se 

referiu a condutas expressamente autorizadas pelo regulador setorial439, ou, mais ainda, para 

as hipóteses onde o regulador expressamente limita um dos principais elementos do mercado, 

qual seja, o preço, estabelecendo um valor máximo a ser cobrado por um determinado produto 

ou serviço.  

Tal posicionamento encontra amparo na contribuição da Comissão Europeia440, não 

se tratando de uma posição da OCDE propriamente dita, mas apenas de uma dentre as tantas 

contribuições consolidadas no documento. 

Citando precedente do CADE441, o Conselheiro ainda defendeu que para o 

reconhecimento da imunidade antitruste em determinado caso seria necessário (i) a análise do 

histórico legislativo; (ii) a criação de aparato fiscalizador pela norma reguladora; e (iii) o uso 

desse aparato pelo agente regulador. Quanto a essa posição, parece encontrar amparo no requisito 

da Federal Implied Immunity Doctrine para a dispensa de supervisão ativa do regulado quando da 

                                                           
439 O documento demonstra o posicionamento de países onde a autorização por parte do regulador, a exemplo 

do que ocorre nos EUA e Canadá, afasta a incidência da Lei Antitruste, este seria, por exemplo, o caso da 

Turquia (p.173), assim como a contribuição da Business at OECD (“BIAC”) no sentido de que os agentes 

regulados não deveriam ser punidos quando atuassem amparados por um mandamento regulatório, uma 

autorização específica ou uma autorização geral (p.235) (OECD. Policy Roundtables. Regulated Conduct 

Defence. 2011. p.173 e 235. Disponível em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/48606639.pdf>. 

Acesso em: 11 out. 2019). 
440 “The regulated undertaking has no defence based on the fact it was complying with national law or 

regulations, whether the allegedly unlawful conduct is merely permitted or specifically authorized.” (OECD. 

Policy Roundtables. Regulated Conduct Defence. 2011. p.241. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/regreform/sectors/48606639.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019 

http://www.oecd.org/regreform/sectors/48606639.pdf
http://www.oecd.org/regreform/sectors/48606639.pdf
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prática da conduta amparada na regulação, como se constata da informação exposta no 

“Quadro 2”, no item “3.5.2” desta dissertação.  

Quanto aos aspectos teóricos, essas são todas as críticas que aqui se entende por 

pertinentes. A seguir é analisada a aplicação ao caso concreto, feita pelo Conselheiro Paulo 

Burnier, das citadas posições acerca da incidência das imunidades antitrustes. 

Adotando o critério sugerido pela Superintendência Geral do CADE, o Conselheiro 

Relator dividiu a análise do caso, quanto a presença ou não de imunidade, em três períodos: o 

primeiro compreende desde a instituição da tarifa (02/03/2006) até a publicação do Acórdão 

n.o 13/2010 da ANTAQ (08/04/2010) – Acórdão esse que julgou o pedido de reconsideração 

em face do Acórdão ANTAQ n.o 01/2005, confirmando todos os seus termos –; o segundo 

seria desde a publicação do referido Acórdão até a publicação da Resolução n.o 2389/2012 da 

ANTAQ (13/02/2012); e o terceiro, da publicação da Resolução até o momento de prolação 

do voto (22/06/2016). 

No tocante ao primeiro período, o Conselheiro Relator entendeu pela ausência de 

competência da CODESP para regular a tarifa, visto que (i) o Ofício ANTAQ n.o 317/2005, 

emanado pelo Diretor Geral da Agência, recomendou à CODESP que se abstivesse de regular 

a matéria; (ii) o presidente do CADE ao tempo emitiu Despacho VMC n.o 243/2012, nos autos 

no Caso Paradigma, em face do pedido de reconsideração oposto em face do Acórdão de 

2005; e (iii) não estariam preenchidos “os pressupostos mais elementares da State Action 

Doctrine”, tendo em vista que a Lei de Modernização dos Portos não teria atribuído às 

Autoridades Portuárias competência para analisar questões concorrenciais.  

Já demonstramos nossa posição nesta dissertação, em seu item “2.1.2.1” no sentido de 

que, durante o intervalo de tempo abrangido durante o primeiro período, a Lei de Modernização 

dos Portos garantia às Autoridades portuárias a competência de “zelar pelo cumprimento das 

normas de defesa da concorrência” e “estimular a competitividade”, podendo para isso definir 

em seus regulamentos infrações assim como cominar penalidades, desde que “autorizadas ou 

prevista em lei”.  

Para além disso, conforme visto nos itens “2.2.1.2” e “2.2.2”, assim como no Quadro 2, 

presente no item “3.5.2”, nem na formulação europeia e nem na norte-americana a State 

Action Doctrine tem como requisito de incidência que à autoridade reguladora setorial tenha 

especificamente sido atribuído função regulatória antitruste por sua lei instituidora.  

                                                                                                                                                                                     
441 Voto proferido pelo Conselheiro César Costa Alves de Mattos, em 18 de agosto de 2010, quando Relator no 

Processo Administrativo CADE n.o 08012.004989/2003-54. 
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Ou seja, não nos parece correto o entendimento do Conselheiro Paulo Burnier quanto 

à análise da legislação que regia o setor, e nem quanto a supostos requisitos “elementares” da 

State Action Doctrine.  

O cenário regulatório quando da instituição e cobrança da tarifa pela Rodrimar, no 

ano de 2006, é de suma importância: (i) Resolução ANTAQ n.o 55, de 16 de dezembro de 

2002 – definindo que cabia às Autoridades Portuárias a instituição, fiscalização e cobrança de 

tarifas, assim como coibir práticas lesivas à livre concorrência na prestação dos serviços442; 

(ii) Acórdão prolatado pelo ANTAQ, em 17 de fevereiro de 2005, no âmbito do processo 

administrativo n.o 50300.000159/2002 – Acórdão n.o 01/2005, expressamente reconhecendo a 

legalidade da cobrança da tarifa no Porto Organizado de Santos, e concluindo pela 

inexistência de infração à Lei Antitruste; (iii) Acórdão prolatado pelo CADE, em 27 de abril 

de 2005, condenando a cobrança da tarifa no Porto de Santos, e condicionando a sua validade 

à homologação dos valores cobrados pela CODESP; e (iv) Decisões Direxe n.o 731/2005, de 

07 de julho de 2005, e n.o 50/2006, de 31 de janeiro de 2006, proferidas pela CODESP, 

estabelecendo valor máximo para a tarifa e impondo a obrigação de sua homologação.  

Mesmo que defendêssemos o acerto do Acórdão do CADE proferido em sede do 

Caso Paradigma, o requisito imposto por aquela decisão para o reconhecimento de legalidade 

da tarifa fora atendido, tendo agora o elemento preço sofrido regulação interventiva, passando 

a ser a própria autoridade reguladora a definidora do valor a ser cobrado pela prestação do 

serviço. A atividade, portanto, fora completamente retirada do processo competitivo 

ordinário, não havendo que se falar em espaço de competência a ser exercido pelo CADE 

quanto à conduta.  

Entretanto, para justificar a não incidência de imunidade antitruste, o Conselheiro 

Paulo Burnier se embasa em duas manifestações que de modo algum podem ser consideradas 

como representativas das posições da ANTAQ ou do CADE, visto que não foram emanadas 

pelo Conselho Diretor do primeiro ou Tribunal Plenário do segundo. Abaixo, destacamos 

tais manifestações.  

 Em 2005, o então Diretor-Geral da ANTAQ, que havia proferido o voto vencido no 

processo administrativo n.o 50300.000159/2002, emitiu o Ofício ANTAQ n.o 317/2005 à 

                                                           
442 “Art. 44 Incumbe à Autoridade Portuária, além das demais atribuições e prerrogativas previstas, na legislação, no 

contrato e nesta Norma: VIII - coibir práticas lesivas à livre concorrência na prestação dos serviços; X - 

arbitrar, em âmbito administrativo, o preço dos serviços que não estiverem descritos ou cujos preços 

máximos não estiverem estipulados no contrato e que não puderem ser prestados aos usuários por terceiros, 

quando não for alcançado acordo entre as partes;” (Resolução ANTAQ n.o 55, de 16 de dezembro de 2002). 
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CODESP, recomendando à Autoridade Portuária que se abstivesse de regular a matéria, visto 

que norma específica a disciplinar o tema estava em conclusão no âmbito da agência.  

Deve-se notar que se tratou de mero Ofício, e não de manifestação da Diretoria da 

ANTAQ, ou seja, tal manifestação teria o condão de revogar os atos (normativos ou não) 

emitidos anteriormente pela Agência, a exemplo da Resolução n.o 55/2002 e do Acórdão 

n.o 01/2005. Mais ainda, o referido Ofício em nenhum momento adentrou ao mérito da legalidade 

ou não da cobrança da tarifa, como não poderia.  

Quanto à segunda manifestação citada pelo Conselheiro Paulo Burnier, se trata do o 

Despacho VMC n.o 246/2012, proferido pelo Presidente do CADE. Duas são as observações 

cabíveis. A primeira é que o referido despacho data do ano de 2012, e como tal, não se 

aplicaria para a análise da conduta da Representada no período entre os anos de 2006 e 2010. 

A segunda é que não parece adequado o entendimento segundo o qual um despacho proferido 

por um presidente da autoridade antitruste, por si só, retire o efeito “imunizador” à incidência 

de normas antitruste advindo de uma regulação setorial – que atendeu aos parâmetros para 

imunidade definidos anteriormente por essa própria autoridade antitruste.  

Aqui, temos um problema, inclusive, de violação de precedente administrativo443, 

visto que no Acórdão proferido no ano de 2005 no âmbito do Caso Paradigma, o CADE 

entendeu pela ilegalidade da tarifa apenas em virtude da presença de “vácuo regulatório”, que 

seria sanado no caso da CODESP homologar os valores estabelecidos por cada operador. Em 

resposta ao quanto determinado pela autoridade antitruste a CODESP foi além, não apenas 

homologando, mas efetivamente tomando para si a função de estabelecer os valores a serem 

cobrados, definindo o price cap para o serviço de segregação e entrega de contêineres importados 

no Porto Organizado de Santos.  

Segundo Rafael Carvalho Rezende Oliveira, o reconhecimento de um precedente 

administrativo dependeria de quatro requisitos: (i) identidade subjetiva da Administração Pública 

(mesma entidade administrativa); (ii) identidade objetiva entre o precedente e o caso atual 

(semelhança entre os fatos envolvidos em ambos os casos); (iii) legalidade do precedente (do 

contrário caberia autotutela administrativa, sendo dever da Administração rever seu entendimento 

anterior); e (iv) inexistência de justificativa relevante e motivada para alteração do precedente 

                                                           
443 Na esteira do que dispõe Rafael Carvalho Rezende Oliveira, “o precedente administrativo pode ser conceituado 

como a norma jurídica retirada de decisão administrativa anterior, válida e de acordo com o interesse 

público, que, após decidir determinado caso concreto, deve ser observada em casos futuros e semelhantes 

pela Administração Pública. [...] Em verdade, em uma única decisão administrativa pode ser considerada 

precedente administrativo a ser seguido em casos semelhantes, em razão do princípio da igualdade e de 

outros princípios que serão indicados no tópico seguinte.” (OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. 

Precedentes no direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense. 2018. Item 5.1. Não paginado).  



 217 

(a alteração das circunstâncias fáticas pode ensejar mudanças de entendimento e interpretações 

evolutivas que justificam a inaplicabilidade ou a alteração, total ou parcial, do precedente – 

sendo obrigatória a motivação do ato).444  

No Caso Rodrimar os fatos são idênticos àqueles retratados quando do Caso Paradigma: 

a cobrança de tarifa de segregação e entrega de contêineres na importação no Porto Organizado de 

Santos. Sendo assim, em virtude dos princípios da segurança jurídica, boa-fé do administrado, 

da confiança legítima do administrado, e da presunção de legalidade dos atos administrativos, 

deveria o CADE ter se vinculado àquela decisão. Conforme prediz Rafael Carvalho Rezende 

Oliveira, “a violação dos precedentes pode acarretar, ao menos, as seguintes consequências 

jurídicas: a) invalidade do ato administrativo que viola o precedente administrativo, sem 

apresentação de motivação suficiente; e b) responsabilidade civil da Administração Pública, 

com a imposição de pagamento de indenização”.445 

Em se tratando de situações semelhantes, a força do precedente administrativo promove 

segurança jurídica, visto que, conforme prediz Humberto Ávila, torna o Direito: (i) conhecido e 

efetivo diante da análise de determinadas situações fáticas – cognoscibilidade (no caso, a tarifa de 

segregação e entrega seria lícita sempre que o seu valor fosse homologado pela Autoridade 

Portuária, inexistindo, assim, vácuo regulatório); (ii) confiável, na medida em que o administrado 

possa ver assegurado, no momento de sua conduta, os efeitos jurídicos de um entendimento 

sedimentado anteriormente pela Administração Pública para uma situação fática semelhante, 

ou seja, se a ele for possível “presentificar o passado”; e (iii) calculável, eis que possibilita ao 

administrado compreender como e quando as mudanças no entendimento da Administração 

Pública podem ocorrer, impedindo atuações surpresas pelo ente público, ou seja, permite ao 

administrado “presentificar o futuro”.446  

                                                           
444 “Preenchidos os citados requisitos, a Administração Pública deverá observar seus próprios precedentes, 

garantindo, destarte, coerência na ação estatal, bem como tratamento isonômico e segurança jurídica dos 

administrados.” (Ibid., Item 5.8. Não paginado).  
445 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Precedentes no direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense. 

2018. Item 5.11. Não paginado.  
446 Humberto Ávila explica que a segurança jurídica pode ser esquematizada em duas dimensões, a estática e a 

dinâmica: “A dimensão estática diz respeito ao problema do conhecimento do Direito, ao seu saber, ou à 

questão da comunicação no Direito e revela quais são as qualidades que ele deve possuir para que possa ser 

considerado ‘seguro’ e, com isso, possa servir de instrumento de orientação ao cidadão [...] Nesse aspecto, o 

Direito deve ser compreensível e efetivo. Compreensível, no sentido de permitir que o cidadão possa, 

material e intelectualmente, conhecer o Direito. Se o Direito é para ser obedecido, deve ser capaz de guiar o 

comportamento dos seus sujeitos – que só pode ocorrer se estes últimos puderem saber o que aquele 

significa e puderem agir com base nele. Essa cognoscibilidade só existe, assim, se ele for acessível e 

inteligível, e se aquilo que for compreendido for também posteriormente efetivado. [...] Ela trata, assim, das 

qualidades que o Direito deve possuir para poder ser considerado, pelos cidadãos, como seguro. [...] A 

dimensão dinâmica, a seu turno, refere-se ao problema da ação no tempo e prescreve quais são os ideais que 

devem ser garantidos para que o Direito possa ‘assegurar’ direitos aos cidadãos e, com isso, possa servir-lhe 
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A promoção da segurança jurídica no âmbito dos processos administrativos vou 

garantida pela própria Lei do Processo Administrativo Federal – Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de 

1999, na medida em que elegeu como um dos princípios a serem obedecidos pela Administração 

Pública.447 Adicionalmente, a referida Lei ainda estabeleceu como critério a ser observado 

pela Administração Pública, nos processos administrativos, a vedação da “aplicação retroativa 

de nova interpretação”.448  

Ou seja, se na análise do Caso Rodrimar o CADE decidiu mudar sua interpretação 

acerca do que caracterizaria um “vácuo regulatório” apto a fazer incidir à espécie as normas 

de direito concorrencial, deveria ter aplica a nova interpretação apenas para casos posteriores, 

não surpreendendo o administrado (operador portuário) com a punição. 

Tal conduta por parte do CADE incorre, especificamente, em violação a uma expressão 

mais subjetiva (voltada à proteção da pessoa privada) do princípio da segurança jurídica, qual 

seja o (sub)princípio confiança legítima449, eis que existindo uma decisão válida do CADE, no 

sentido de que a cobrança da tarifa quando homologada pela Autoridade Portuária seria lícita 

                                                                                                                                                                                     

de instrumento de proteção. Nesse sentido, o Direito deve ser confiável e calculável. Confiável, no sentido 

de permitir que o cidadão possa saber quais são as mudanças que podem ser feitas e quais são as mudanças 

que não podem ser realizadas, evitando que os seus direitos sejam frustrados. Essa confiabilidade só existe 

se o cidadão puder ver assegurados, hoje, os efeitos que lhe foram garantidos pelo Direito ontem. Se ele 

puder, enfim, ‘presentificar o passado’, isto é, se ele puder tornar seguro o passado no presente. Em outras 

palavras, se houver ‘segurança do passado’ (mais exatamente, sem a elipse: se houver estabilidade dos 

efeitos jurídicos atribuídos pelo Direito a atos praticados no passado). Isso, como será demonstrado, depende 

da existência de um estado de intangibilidade de situações passadas, de durabilidade do ordenamento 

jurídico e de irretroatividade de normas presentes. Calculável, no sentido de permitir que o cidadão possa 

saber como as mudanças podem ser feitas e quando elas serão realizadas, impedindo que ele seja 

surpreendido. Essa calculabilidade só existe se o cidadão puder controlar, hoje, os efeitos que lhe serão 

atribuídos pelo Direito amanhã. Se ele puder, em sua ‘presentificar o futuro’, isto é, se ele puder tornar 

seguro o futuro no presente, de modo a aumentar as suas possibilidades de ação. Em outras palavras, se 

houver ‘segurança do futuro’ (mais rigorosamente, sem a elipse: se houver calculabilidade dos efeitos 

jurídicos futuros de atos praticados no presente).” (ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 4.ed. 

rev. atual. ampl. São Paulo: Malheiros, 2016. p.308-310). 
447 Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 2.o, caput: “Art. 2.o A Administração Pública obedecerá, dentre 

outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 

ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.” 
448 Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 2.o, parágrafo único, inciso XIII: “Parágrafo único. Nos 

processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: [...] XIII - interpretação da norma 

administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação 

retroativa de nova interpretação.” 
449 “O instrumental fornecido pelo princípio da proteção da confiança legítima permite a adoção de soluções 

intermediárias entre a completa mutabilidade e a absoluta intangibilidade de um ato administrativo. Essas 

soluções tornam possível, por exemplo, o equilíbrio entre o atendimento do interesse público na revisão de 

um ato ilegal e a tutela da expectativa do beneficiário do ato na sua preservação. O princípio da proteção da 

confiança legítima configura, assim, um instrumento mais flexível de segurança jurídica. [...] Enquanto a 

segurança jurídica tem maior grau de abstração e, por conseguinte, um campo mais amplo de aplicação, a 

proteção da confiança legítima ostenta contornos bem mais precisos e um domínio de incidência mais 

específico.” (BAPTISTA, Patrícia. Segurança jurídica e proteção da confiança legítima no direito 

administrativo: análise sistemática e critérios de aplicação no direito administrativo brasileiro. Charleston: 

Amazon Createspace, 2014. p.94-95).  
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– inclusive no tocante aos aspectos concorrenciais, cria-se uma expectativa no administrado 

afetado por tal decisão de que seu comportamento futuro, quando nos termos do quanto decidido, 

merecerá a devida tutela jurídica.  

Assim, ao menos no que tange ao primeiro período, entendemos que a conclusão do 

relator é equivocada, tendo o CADE (i) agido fora de seu âmbito de competência; e (ii) 

violado seu dever legal de respeito aos seus próprios precedentes, ao menos no que tange à 

vedação de aplicação retroativa de nova interpretação, visto que incidiria em ofensa ao princípio 

da segurança jurídica, da boa-fé do administrado, da confiança legítima do administrado e da 

presunção de legitimidade dos atos administrativos.  

Quanto ao segundo período, da prolação do Acórdão n.o 13/2010 (abril de 2010) – 

que ao julgar o pedido de reconsideração interposto em face do Acórdão n.o 01/2005 manteve 

os seu termos, no sentido da legalidade da cobrança e ausência de infração antitruste – até a 

publicação da Resolução ANTAQ n.o 2.389/2012 (fevereiro de 2012), o Conselheiro Paulo 

Burnier igualmente entendeu pelo não reconhecimento de imunidade antitruste sobre a cobrança 

da tarifa, tendo por base os argumentos constantes no voto proferido pelo Conselheiro 

Vinicius Marques Carvalho, no Pedido de Revisão interposto em face do Acórdão do CADE 

de 2005, no Caso Paradigma. 

Naquela ocasião, o Conselheiro Vinicius Carvalho entendeu que ambos os Acórdãos 

prolatados pela ANTAQ, em 2005 e 2010, tinham caráter casuístico, e, em sendo assim, seus 

efeitos apenas se aplicariam às partes do processo.  

O desenho normativo que rege a cobrança da tarifa não se alterou do primeiro 

período para esse segundo, razão que por si só faria replicar as conclusões de que também 

aqui deveria ter sido reconhecida a incidência de imunidade antitruste à conduta questionada, 

porém, para além disso, ainda existe manifestação expressa do órgão colegiado da autoridade 

reguladora setorial nacional no sentido de que, justamente quanto ao Porto Organizado de Santos, 

mercado relevante geográfico objeto deste processo, a conduta seria legal e não produziria 

efeitos anticoncorrenciais.  

Sendo assim, a regulação, além de assertiva, ainda foi profunda o suficiente a nível 

de considerar também os aspectos concorrenciais, o que seria um argumento adicional pelo 

reconhecimento das doutrinas da imunidade – assim como já o havia sido quando da prolação do 

Acórdão de 2005.  

Quanto ao terceiro período, pós publicação da Resolução ANTAQ n.o 2.389/2019, o 

Conselheiro Paulo Burnier retorna para os argumentos quanto ao não preenchimento dos 

requisitos necessários à incidência da “Pervasive Power Doctrine” (Federal Implied Immunity 
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Doctrine), (i) não tendo a Nova Lei dos Portos o intuito de substituir a concorrência pela 

regulação, assim como (ii) que o conflito observado se dava entre um ato normativo infralegal 

(resolução da ANTAQ) e uma lei (Lei do Cade), ou seja, não se tratava de um conflito no 

mesmo nível hierárquico normativo.  

O primeiro argumento peca ao não comparar os atos normativos corretos, tomando 

como parâmetro, equivocadamente, a Nova Lei de Portos (que verdadeiramente instituiu um 

modelo de complementariedade no setor portuário). O regulamento setorial que expressamente 

reconheceu, de maneira geral e abstrata, a legalidade da cobrança tarifa de segregação e 

entrega, foi a Resolução ANTAQ n.o 2.389/2012.  

De fato a Nova Lei dos Portos não teve o intuito de substituir a concorrência pela 

regulação de forma absoluta, ao contrário, ao que parece, a Lei pretendeu estimular o tanto 

quanto possível a competição no setor portuário450, sendo o grau de concorrência a ser eleito e 

implementado pelas autoridades reguladoras do setor, de acordo com as especificidades do 

caso concreto.  

Tal constatação, entretanto, não inviabiliza o reconhecimento de imunidades antitruste 

no setor portuário, visto que podem existir casos onde (i) elementos de um mercado plenamente 

competitivo, tais como preço, entrada, saída, quantidade e qualidade passam a ser definidos e 

controlados pela autoridade reguladora setorial, (ii) exista um aparato fiscalizador para 

conferir a congruência entre conduta e previsão regulatória, e (iii) estando tal regulação dentro do 

escopo de competências conferidas pelas normas jurídicas ao ente regulador. Nessas hipóteses, 

quando a legislação concorrencial se mostra incompatível com a regulação setorial, incide a 

imunidade antitruste.  

Quanto aos segundo argumento, novamente devemos fazer referência a pontos já 

tratados neste trabalho, visto que os requisitos para a incidência da Federal Implied Immunity 

Doctrine restam expostos nos itens “2.2.1.1” e “Quadro 2” (presente no item “3.5.2”), não 

havendo que se cogitar da exigência de que a regulação setorial e a lei antitruste sejam do 

mesmo nível hierárquico normativo. Tal requisito não encontra amparo, seja na aplicação da 

doutrina pela jurisdição norte-americana, seja pela europeia. 

Ao que parece, o Conselheiro Paulo Burnier incidiu em equívoco quando da interpretação 

de trechos do documento OCDE advindo da Roundtable de 2011. Quando o documento se 

refere à diferença de níveis entre as normas regulatórias e antitruste em conflitos, não se trata 

de uma diferença normativa propriamente dita, mas sim de uma diferença dentro do contexto 

                                                           
450 Lei n.o 12.815, de 5 de junho de 2013, arts. 3.o, V. 
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de países que adotam regimes de múltiplas governanças (multi-level governance), tais como 

os Estados federados. Nesse sentido, a diferença de níveis normativos a que se refere a OCDE 

seria, por exemplo, quando da existência de uma regulação estadual em conflito com uma 

lei antitruste federal, sendo irrelevante se de um lado temos um ato infralegal e de outro um 

ato legal.451 

O Conselheiro Paulo Burnier ainda justifica seu entendimento no fato de que há mais 

de uma década o CADE vinha sinalizando acerca da ilicitude da tarifa, sob a ótica do Direito 

Antitruste, sendo que o referido entendimento “consolidado” advinha da decisão proferida no 

âmbito do Caso Paradigma no ano de 2015.452 Temos aqui que o próprio Conselheiro Relator 

identifica no Acórdão do Caso Paradigma um precedente administrativo para o tema da cobrança 

da tarifa de segregação e entrega. Em sendo assim, ao violar os termos daquele precedente, a 

decisão proferida nos autos do Caso Rodrimar deveria ser considerada nula. 

Por fim, quanto ao argumento de que Tribunal de Contas da União (TCU) havia 

assumido posição de que a tarifa seria ilegal, deve-se esclarecer que o tema da “THC2” foi 

objeto de análise naquele Tribunal em sede dos processos administrativos n.os 008.930/2016-3 

e 014.624/2014-1, em virtude da realização de auditoria operacional com o objetivo de 

analisar os principais gargalos para liberação de carga conteinerizada na importação nos portos 

marítimos da região Sudeste.  

                                                           
451 “The application of the regulated conduct defence in multi-level governance settings can be based on a form 

of ‘state action’ doctrine. The situation is more complex as different legal principles collide and 

anticompetitive state regulation may in some circumstances be displaced. In such settings, there is usually a 

legal principle of hierarchy of norms whereby the norm adopted at the superior (e.g., federal) level prevails 

over the norm adopted at the inferior (e.g., state) level. According to this principle, federal competition law 

prevails over state regulation and, in such circumstances, the regulated conduct defence would not be 

accepted. However, according to principles of state autonomy and of subsidiarity, courts in some OECD 

jurisdictions allow regulation adopted at an inferior level to include an exemption from competition law 

adopted at a superior level. Moreover under the principles of legal certainty and legitimate expectations 

(extensively relied on in some jurisdictions such as Spain) which are crucial for the business community, 

courts have decided that undertakings abiding by regulation that is contrary to a superior competition law 

norm should not be sanctioned.” (OECD. Policy Roundtables. Regulated Conduct Defence. 2011. p.11. 

Disponível em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/48606639.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019). 
452 “Ressalte-se: o CADE tem sinalizado há mais de dez anos (desde 2005, com a decisão condenatória no PA 

n.o 08012.007443/1999-17), de forma consistente e reiterada, que a cobrança de THC2 é ilícita à luz do 

direito concorrencial, não devendo pairar qualquer dúvida sobre o entendimento, até hoje consolidado, 

deste Tribunal sobre a matéria.” (Voto Conselheiro Relator Paulo Burnier da Silveira. GAB4 0211025. 

§ 169. In: BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. PA n.o 08012.001518/2006-37. Relator: 

Conselheiro Paulo Burnier da Silveira. Representante Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. 

Representada: Rodrimar S/A Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Data de 

Julgamento: 14 de agosto de 2018. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_ 

documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3S 

wcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q>. 

Acesso em: 15 dez. 2019). 

http://www.oecd.org/regreform/sectors/48606639.pdf
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNJ2UMBKW3SwcfdSoC7DBG-rpfGUGueMrEWPJD4rMc8T5zaZ1qbzvTQaMA1rJ4YAzrOXiapeQJb3gD6Q0XXLY0q
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No PA TC n.o 008.930/2016-3, o voto da relatora, condutor do Acórdão 

n.o 1328/2016-Plenário (25/05/2018), pouco tratou do tema “THC2”, apenas fazendo referência a 

que o tema seria analisado de maneira mais detida no processo originário. Já no PA 

n.o 014.624/2014-1 o TCU proferiu acórdão n.o 1704/2018-Plenário (25/07/2018), cuja ementa 

determinou à ANTAQ, dentre outras ordens, que publicasse as composições de custos dos serviços 

prestados pelos terminais portuários, de modo a balizar o exame de pertinência da tarifa de 

segregação e entrega, e que procedesse à revisão da regulação acerca da cobrança do serviço 

de segregação e entrega, de modo a adequá-lo ao arcabouço jurídico-constitucional vigente.453  

Entretanto, ao contrário do que afirmou o Conselheiro Paulo Burnier, em nenhum 

momento, seja no voto condutor da Ministra Relatora no TCU, Ana Arrais, seja nos termos do 

Acórdão proferido, o Tribunal se imiscuiu na análise da legalidade da cobrança da tarifa de 

segregação e entrega.454 

                                                           
453 “ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões 

expostas pela relatora e com fundamento nos arts. 71, inciso IV, da Constituição Federal, 1.o, inciso II, 43, 

inciso II, e 58 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 250, incisos II e IV e § 2.o, e 268 do Regimento Interno, em: 

 9.1. determinar à Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq que: 

 9.1.1. elabore e publique as composições de custo dos serviços prestados pelos terminais portuários com o 

objetivo de balizar o exame de pertinência da THC 2 e de ocorrência de abuso em sua cobrança; 

 9.1.2. proceda à revisão da regulamentação concernente à cobrança do serviço de segregação e entrega 

de contêiner (SSE ou THC 2), de modo a adequá-la ao novo arcabouço jurídicoinstitucional estabelecido 

pela Lei n.o 12.815/2013 e pela Lei n.o 12.529/2011, com vistas a dar cumprimento a sua obrigação legal de 

harmonizar e arbitrar conflitos de interesse entre terminais portuários e recintos alfandegados independentes, 

em obediência ao art. 20, inciso II, art. 27, incisos II e IV, da Lei n.o 10.233/2001 e ao art. 2.o, inciso II, do 

Decreto 4.122/2002; 

 9.1.3. no prazo de 30 (trinta) dias, remeta a este Tribunal plano de ação com cronograma de adoção 

das medidas necessárias ao atendimento da determinação prolatada nos subitens 

 9.1.1 e 9.1.2 desta deliberação, com designação dos responsáveis pelas medidas (nomes, números de CPF e 

cargos) e prazo para implementação das ações 

 9.2. rejeitar as justificativas de Fernando Antônio Brito Fialho, Pedro Brito do Nascimento e Tiago Pereira Lima; 

 9.3. aplicar-lhes multas individuais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a serem recolhidas aos cofres do 

Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste acórdão até a.data do 

pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado;” (BRASIL. Tribunal de 

Consta da União. PA TC n.o 014.624/2014-1. Relator: Min. Ana Arraes. Acórdão n.o 1704/2018-Plenário, de 

25 de julho de 2018. Disponível em: <https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=14624 

&p2=2014&p3=1>. Acesso em: 16 dez. 2019. grifo nosso). 
454 “105. Como ponderou o MPTCU, não existe dever de vincular a decisão final da entidade à posição 

defendida pelas áreas técnica e jurídica, mas é requisito obrigatório motivar a divergência do ato que se 

adota frente aos encaminhamentos propostos por agentes competentes dentro do processo administrativo. 

 106. Ao se compulsar o relatório e o voto do diretor Tiago Lima, relator do processo de elaboração da 

Resolução 2.389/2012 (peça 255), não é possível identificar qualquer justificativa para a alteração 

produzida no texto normativo referente à exclusão do instrumento regulatório no caput do art. 5.o, mas 

tão somente considerações a respeito da assimetria de conceitos para “box rate” e “THC” nas operações de 

exportação e importação – que não é, como já ressaltado, o fator responsável pelo desequilíbrio concorrencial 

associado à cobrança de THC 2. Tal contexto configura vício de origem na regulamentação, na medida 

em que esta foi modificada à revelia dos demais partícipes de seu processo de formulação e sem a 

fundamentação necessária para embasar a versão final colocada em vigor.”  

 [...] 

 “116. Deve-se destacar que este Tribunal não discute quais são as atividades e serviços de movimentação, 

segregação e armazenagem de contêineres ou a pertinência de conceitos definidos pela agencia reguladora 

https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=14624&p2=2014&p3=1
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=14624&p2=2014&p3=1
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O Conselheiro Alexandre Cordeiro Macedo, acompanhou integralmente o voto do 

Conselheiro Paulo Burnier, reiterando todos os seus argumentos, razão pela qual não se 

repetirá toda a análise realizada. Também o Presidente Interino do CADE, Márcio de Oliveira 

Júnior, acompanhou o voto proferido pelo Conselho Relator, e pelas mesmas razões, não se 

prolongará com a análise.  

O Conselheiro João Paulo Resende, entretanto, abriu voto de divergência em relação 

ao voto proferido pelo Conselheiro Paulo Burnier, entendendo que o processo deveria ser 

arquivado sem a condenação da representada. Os motivos que levaram o Conselheiro a votar 

pelo arquivamento da demanda foram de ordem econômica-concorrencial, e por isso não 

serão aqui enfrentados.  

Quanto aos argumentos de ordem regulatória-concorrencial, o Conselheiro entendeu 

pela não incidência da imunidade antitruste ao caso, visto que existiriam “imperfeições” na 

maneira pelo qual a CODESP regulou a cobrança da tarifa: (i) faltavam estudos econômicos a 

                                                                                                                                                                                     

sobre THC e box rate, por entender que faz parte do papel da agência defini-los ao fixar regras que 

devem ser observadas pelos agentes do mercado. 

 117. Se houvesse transparência e divulgação aos usuários da composição dos custos da THC e de todos 

os itens da Cesta de Serviços, incluída nessa regulamentação a descrição desses itens, a própria agência 

reguladora teria subsídio consistente para decidir quanto à ocorrência ou não de custos adicionais 

decorrentes de segregação e liberação de contêineres, bem como quanto a possíveis valores máximos 

admissíveis para a respectiva taxa de remuneração. 

 118. Referidas informações consistiriam em subsídios para decisões regulatórias consistentes e para 

que se evitasse situação de cobranças em duplicidade por serviços prestados, assim como para fixação de 

valores máximos para taxas de remuneração de serviço. 

 119. É desejável que autorregulação e regulação coexistam. Mas, ao se identificarem lacunas, a atuação 

regulatória da agência é necessária para que se evitem abusos de poder econômico. No presente caso, a 

inércia da Antaq propiciou situações de mercado nas quais um dos agentes, que se encontra em posição singular, 

endereçou cobranças do preço que lhe convinha a outro agente que não tinha condições de negociação.” 

 [...] 

 “122. A então diretoria da Antaq optou por não regular o ponto conflituoso, eximindo-se, assim, de 

cumprir sua obrigação legal de minimizar falhas de mercado decorrentes de concorrência imperfeita e de 

impedir ocorrência de infrações da ordem econômica. Os ex-diretores suprimiram, sem justificativa454, o 

único instrumento regulatório que limitaria a prática de preços abusivos pelos operadores portuários que 

cobrassem THC 2 dos recintos alfandegados independentes. A formulação do normativo foi pautada, nos 

âmbitos técnico e jurídico, pela adoção do mecanismo regulatório de teto tarifário. Contudo, a decisão dos 

diretores contrariou, no mérito, o posicionamento do órgão de defesa da concorrência, já conhecido à 

época.” BRASIL. Tribunal de Consta da União. PA TC n.o 014.624/2014-1. Relator: Min. Ana Arraes. 

Acórdão n.o 1704/2018-Plenário, de 25 de julho de 2018. fls. 118/119, 121 e 122. Disponível em 

<https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=14624 &p2=2014&p3=1>. Acesso em: 16 dez. 

2019. grifo nosso). 

 Discordamos da posição da Ministra Relatória, pois a ANTAQ procedeu à efetiva regulamentação da 

matéria, obrigando às autoridades reguladoras locais a estabelecerem um teto máximo do valor da cobrança, 

que deve ser respeitando tanto na hipótese de livres negociações entre operadores portuários e clientes, 

quanto no de homologação de tabelas de preços diretamente pela Administração do Porto Organizado. Mais 

ainda, a ANTAQ, através da mesma Resolução Normativa n.o 2.389/2012, de maneira expressa previu a 

possibilidade de cobrança da respectiva tarifa, mas somente quando permitida pelo Contrato de 

Arrendamento firmado entre operador portuário e Poder Público. Sobre eventuais vícios de motivação no 

processo de elaboração da norma reguladora, não caberia ao Tribunal de Contas da União o exercício da 

análise de legalidade de regulamentos emanados por agências reguladoras, cabendo tal papel exclusivamente 

ao Poder Judiciário.  

https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=14624&p2=2014&p3=1
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justificar o valor do price cap estabelecido; (ii) existe um “claro incômodo” quanto a delegação 

da ANTAQ para a CODESP regular a matéria, visto que o Conselho de Autoridade Portuária 

possui grupo de representantes dos operadores portuários, mas não dos portos secos, que é a 

parte relacionada que supostamente arcaria com os custos da cobrança da tarifa; e (iii) ausência de 

escolha deliberada, por parte do regulador setorial, em afastar a concorrência do Porto 

Organizado de Santos. Todos esses fatores inviabilizariam a incidência da State Action Doctrine.  

Quanto ao primeiro e segundo argumento, o Conselheiro vislumbra um vício de 

motivação e outro de possível captura. Seja quanto a um ou quanto a outro, não caberia ao 

CADE desconsiderar a regulação válida e vigente, mas entendendo que haja vícios, deve levar 

a matéria a quem tem competência para declará-los: o Poder Judiciário. 

 No que concerne ao terceiro argumento, o Conselheiro, no entender deste trabalho, 

se equivoca ao presumir que para a incidência das doutrinas da imunidade antitruste deveria a 

Resolução ANTAQ e os atos regulatórios da CODESP terem afastado por completo a competição 

no Porto Organizado de Santos. Tal requisito não encontra amparo, seja na State Action 

Immunity Doctrine ou na Federal Implied Immunity Doctrine. Quanto à State Action, o que se 

exige é que o Estado tenha se articulado de maneira evidente e expressado afirmativamente seu 

desejo de substituir o processo competitivo ordinário pela política regulatória questionada. 

De fato, o que a CODESP fez, nos termos das Resoluções ANTAQ n.os 55/ 2002 e 

2.389/2012, foi substituir o processo competitivo ordinário (livre competição, com liberdade do 

agente econômico quanto aos seguinte elementos: preço, entrada, saída, quantidade, qualidade 

e informação do serviço/produto) por um regime onde todos os aspectos do mercado eram 

limitados pelo Estado. Assim, parece que fora plenamente satisfeito o requisito necessário à 

incidência da State Action Immunity Doctrine.  

A Conselheira Cristiane Alkimin Junqueira Schmidt, última a votar, também divergiu do 

voto do Conselheiro Relator Paulo Burnier, sendo seu único argumento de ordem regulatória: 

a legalidade da cobrança da tarifa de segregação e entrega, em virtude dos regulamentos 

autorizativos do setor portuário. 

No entender da Conselheira, existiriam os serviços adicionais prestados à carga, assim 

como competência da Autoridade Portuária, no caso a CODESP, para regular a sua cobrança. 

Entretanto, a Conselheira não adentrou à discussão acerca das doutrinas da imunidade 

antitruste, embasando sua posição meramente (i) na competência da autoridade reguladora 

setorial para definir os aspectos técnicos e econômicos no tocante ao seu mercado regulado, 

assim como (ii) na impossibilidade do CADE punir condutas que sejam expressamente 
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autorizadas pelo regulador setorial, o que geraria contradição na atuação entre entidades 

reguladoras federais e consequente insegurança jurídica.  

Diante disso, podemos consolidar as conclusões do terceiro julgado do CADE sobre 

o assunto no quadro abaixo:  

 

Quadro 4 - Conclusões acerca do Caso Rodrimar 

Caso Rodrimar 

Houve alguma regulação considerada? 
Resolução ANTAQ n.o 2.389/2012; Acórdão ANTAQ 

n.o 01/2005; e Acórdão ANTAQ n.o 13/2010. 

Foi obstáculo à incidência da Lei Antitruste? Não. 

Quais os argumentos pelo afastamento da 

regulação? 

Quatro foram os argumentos ventilados pelos 

Conselheiros: (i) a regulação setorial não possui 

caráter mandamental, de modo que há liberdade ao 

particular para praticar a conduta dentro do espaço de 

autonomia deixado pela norma; (ii) as decisões 

proferidas pela ANTAQ são casuísticas, se aplicando 

apenas aos participantes daquele processo 

administrativo; (iii) a Regulamentação setorial não 

atende aos requisitos de incidência da State Action 

Doctrine ou da “Pervasive Power Doctrine” – visto 

que existe diferença de hierarquia normativa entre a 

Lei do CADE e a Resolução ANTAQ, e que a Nova 

Lei dos Portos não teria como objetivo substituir a 

concorrência pela regulação no setor portuário; (iv) a 

Autoridade Portuária, no caso a CODESP, não teria 

competência para regular a tarifa de segregação e 

entrega, em virtude de Ofício emanado pelo Diretor-

Geral da ANTAQ e Despacho proferido pelo 

Presidente do CADE; (v) os CADE há mais de uma 

década mantém jurisprudência consolidada pela 

ilegalidade da referida tarifa, tendo como base o 

precedente do Caso Paradigma; e (vi) o TCU teria 

declarada a ilegalidade da tarifa de segregação e 

entrega.  

Tais argumentos encontram fundamento em 

precedentes do CADE, na doutrina especializada 

ou em posições de organismos internacionais? 

Quanto ao requisito de que a regulação tenha de ser 

mandatória em relação ao regulado, para que incida ao 

caso a imunidade antitruste, tal argumento encontra 

base na jurisdição europeia.  

É possível afirmar que o CADE agiu conforme ou à 

revelia de suas competências? 

Na visão desse trabalho o CADE extrapolou suas 

competências ao julgar a matéria.  

3.5.4 Análise do Caso Tecon Rio Grande – Fiel Depósito 

Diferentemente dos outros três casos, esse não tem como objeto a instituição e 

cobrança de tarifa de segregação e entrega de contêineres por operadores portuários, mas sim 

de tarifa que remuneraria a condição de fiel depositário do operador portuário quando em 
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posse da mercadoria importada após a sua colocação na pilha do terminal, ou seja, quando 

teoricamente já findos os serviços remunerados pela THC/Box Rate.  

Novamente, a Superintendência Geral do CADE dividiu a cobrança da tarifa em dois 

períodos distintos: antes e depois do advento da Resolução ANTAQ n.o 2.389/2012, onde a 

cobrança da tarifa no período posterior, no entender do órgão, gozaria de imunidade antitruste. 

O Conselheiro Relator, Alexandre Cordeiro Macedo, votou no sentido de que a 

“Taxa de Fiel Depósito” (TFD) seria ilícita, em virtude: (i) do regime de complementariedade 

entre regulação e concorrência, o que permitiria as normas de Direito Antitruste incidirem mesmo 

em mercados regulados; (ii) da “remansosa jurisprudência do CADE”, que apenas admitiria o 

reconhecimento de imunidade antitruste em virtude de normas regulatórias mandamentais; 

(iii) dos custos do fiel depósito, que supostamente segundo o contrato de arrendamento, já 

estariam inclusos na remuneração pela Box Rate; e (iv) de que englobar os custos do fiel 

depósito dentro da tarifa de Box Rate seria a fórmula que promoveria de melhor maneira a 

eficiência econômica e a concorrência. 

A ideia de que a imunidade antitruste apenas incidiria quando a regulação fosse 

mandamental em relação à adoção de uma determinada conduta pelo particular regulado, 

seguiu a linha dos votos proferidos em sede dos Casos do Porto de Salvador e Rodrimar. 

Conforme já comentamos nos itens anteriores (i) tal exigência não se verifica na jurisprudência 

norte-americana, sendo uma tradição de jurisdições europeias; e (ii) a Roundtable da OCDE 

que tratou de defesa de condutas reguladas, em 2011, defendeu que, a não ser que exista uma 

exceção específica, apenas as condutas mandadas ou ditadas pela regulação é que confeririam 

imunidade antitruste.455  

Ao que parece, as condutas expressamente autorizadas pela regulação qualificariam tal 

“exceção específica”, ainda mais onde essa mesma regulação retirasse a liberdade do agente 

econômico quanto a aspectos essencial ao processo competitivo ordinário (preço, qualidade, 

quantidade, entrada, saída e informação). Esse parece ser o caso da Resolução Normativa 

                                                           
455 “2.3. The scope of the regulated conduct defence. In practice, the courts have restricted the use of the 

regulated conduct defence in order to diminish its risk and potential costs for society. The courts have 

generally accepted the regulated conduct defence when the firm’s contested behavior is the policy choice of 

a sovereign government. However, it has not been accepted where private parties have invoked it in order to 

manipulate the democratic process in such a way as to give themselves effective, unsupervised control over 

a market. 21 17 Also see OECD (2005a, p.12). As noted by ICN (2004a, p.4), ‘Antitrust enforcement, unless 

there is a specific exemption, is always possible when there is a restriction of competition which falls under 

the prohibition of the antitrust law and this restriction may be attributed to an autonomous firm decision, i.e. 

it is not mandated by regulation. In some jurisdictions antitrust rules may also be applied when the 

anticompetitive regulation is clearly not in the general interest and it delegates the power to implement its 

provisions to the regulated firms’ themselves’.” (OECD. Policy Roundtables. Regulated Conduct Defence. 
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ANTAQ n.o 2.389/2012, que (i) autorizou a cobrança de serviços adicionais não cobertos pelo 

Box Rate/THC; e, (ii) condicionou a cobrança a um price cap a ser estabelecido pelo regulador 

setorial local e à possibilidade perante o contrato de arrendamento.  

Ainda se deve destacar que, por mais que nos casos referentes ao tema “THC2”, pós 

Caso Porto de Salvador, se tenha adotado uma visão quanto aos requisitos para a incidência da 

imunidade que se filie ao da jurisdição europeia, parece precipitado afirmar que tal entendimento 

se trata de remansosa jurisprudência do CADE sobre o assunto.  

Mais ainda, os serviços públicos de movimentação e armazenamento de contêineres 

prestados pelo operador portuário, arrendatário do terminal portuário, são regidos pela Lei da 

ANTAQ, pela Nova Lei dos Portos (em parcela da conduta, o eram pela Lei de Modernização 

dos Portos), pelos regulamentos expedidos tanto pela ANTAQ quanto pelas Autoridades 

Portuárias, e pelos termos do contrato de arrendamento.  

Tais normativos e contratos impõem ao arrendatário (i) obrigações referentes à 

continuidade e universalização do serviço, (ii) metas de quantidade e qualidade na prestação do 

serviço, (iii) prazo determinado pelo qual o arrendatário deverá explorar a atividade, não podendo 

deixar o mercado sem a incidências de penalidades e indenizações à Administração Pública.  

Trata-se, em verdade, de setor extremamente regulado, onde o operador portuário 

arrendatário não detém liberdade para endereçar o preço que desejar aos serviços por ele 

prestados, muito menos escolher como, em que momento, e a quem prestá-los, sendo todos 

esses aspectos ditados por normas jurídicas e contrato administrativo, e não pelo mercado 

segundo as pressões competitivas ordinárias. 

Nas palavras de Calixto Salomão Filho, quando a regulação possui objetivos distributivos, 

consubstancia-se em política estatal apta a fazer incidir a imunidade antitruste segundo a “Pervasive 

Power Doctrine”, sendo um exemplo típico de tal hipótese a prestação de serviços públicos: 

Na Constituição brasileira esse primeiro objetivo, aqui denominado redistributivo, é 

claramente identificável naquelas atividades econômicas definidas como serviço 

público, mas realizadas pelos particulares a título de concessão ou permissão 

(art. 175, CF). A assimilação dessas atividades ao serviço público torna a regulação 

tão pervasive, que é impossível imaginar a sua submissão aos padrões do direito 

concorrencial. O sistema de concessão e permissão de serviço público não é, ao 

menos no caso típico, compatível com o mercado, pois o Estado tudo regula: tarifas, 

qualidade do serviço e a própria entrada e saída do mercado. A concessão e a permissão 

são, via de regra, atribuídas a um só agente econômico, criando-se portanto um 

monopólio, cuja fiscalização e controle é responsabilidade do órgão que outorga a 

concessão ou permissão; Nesse caso, portanto, a análise da extensão do poder 

                                                                                                                                                                                     

2011. DAD/COMP(2011)3. Disponível em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/48606639.pdf>. Acesso em: 

11 out. 2019. grifo nosso). 

http://www.oecd.org/regreform/sectors/48606639.pdf
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regulamentar é suficiente para tornar inaplicáveis a essas atividades – até porque 

inúteis – os princípios concorrenciais.456  

Em sendo assim, se mostra descabida a intervenção por parte da autoridade antitruste, 

visto que gera insegurança jurídica e desequilibra as relações preestabelecidas entre regulador 

e regulado, sendo justamente em razão disso a necessidade de reconhecimento da imunidade 

antitruste, de forma a não permitir que as funções e missão institucional das autoridades 

reguladoras sejam esvaziadas pela autoridade concorrencial. Ao julgar a matéria, e mais ainda, 

condenar o agente regulado que atua sob o manto regulamentar e autorizado pela autoridade 

reguladora setorial – visto que a tabela de preços é homologada pela Superintendência do 

porto de Rio Grande, Autoridade Portuária –, o CADE também aqui extrapola os limites de 

sua competência, atuando em território efetivamente ocupado pelo regulador setorial.  

Quanto aos termos do aditivo ao contrato de arrendamento, a partir do qual o Conselheiro 

Relator extrai a conclusão de que os serviços de fiel depósito seriam já remunerados pela Box 

Rate, caso se entenda pela disposição do contrato de tal forma, não caberia a instituição da 

tarifa, visto que a Resolução ANTAQ n.o 2.389/2012 expressamente condiciona a cobrança de 

tarifas adicionais à possibilidade perante o contrato de arrendamento.  

Em tendo sido a instituição e cobrança da tarifa homologada pela Autoridade 

Portuária – que é quem edita os termos do contrato e o celebra com o arrendatário –, duas 

conclusões podem ser extraídas: (i) a correta interpretação do contrato levaria à possibilidade 

da cobrança; ou (ii) captura do regulador setorial local. 

Quanto à primeira opção, em tendo sido o aditivo contratual celebrado após a 

publicação da Resolução Normativa ANTAQ n.o 2.389/2012, parece sensato entender que a 

alteração contratual deva ser lida à luz do que tal norma geral e abstrata definiu por Box Rate. 

A Resolução, em seu artigo segundo, inciso seis457, dispõe que o Box Rate seria o preço 

cobrado a remunerar o serviço de movimentação das cargas entre o porão da embarcação e 

sua colocação na pilha do terminal portuário, no caso da importação, considerando-se a 

inexistência de cláusula contratual que determine a entrega no portão do terminal.  

Sendo assim, ao tratar da Box Rate, e ao dispor que ela cobriria os custos de “todos 

os eventos da operação”, a conclusão mais razoável seria aquela no sentido de que tais 

                                                           
456 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as estruturas. São Paulo: Malheiros, 1998. p.213. 
457 “Art. 2.o Para os efeitos desta Norma, considera-se: [...] VI – Cesta de Serviços (Box Rate): preço cobrado 

pelo serviço de movimentação das cargas entre o portão do terminal portuário e o porão da embarcação, 

incluída a guarda transitória das cargas até o momento do embarque, no caso da exportação, ou entre o porão 

da embarcação e sua colocação na pilha do terminal portuário, no caso da importação, considerando-se, 

neste último caso, a inexistência de cláusula contratual que determine a entrega no portão do terminal;”  
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eventos compreenderiam todos os serviços prestados à carga desde a sua retirada do porão 

da embarcação até a sua colocação na pilha do terminal.  

Após a colocação da carga na pilha do terminal, entretanto, os demais serviços 

adicionais prestados à carga poderiam ser remunerados por tarifas específicas, desde que 

houvesse publicidade quanto à cobrança, e aprovação de maneira expressa pela autoridade 

reguladora local.  

Quanto à segunda possibilidade de interpretação, ao qual se concluiria pela captura 

da Autoridade Portuária, homologando indevidamente a “Taxa de Fiel Depósito”, o CADE 

deveria buscar a declaração de nulidade do ato administrativo de homologação perante o 

Judiciário, para então, em persistindo tal cobrança, escrutinar a conduta sob a Lei Concorrencial, 

aplicando as devidas punições aos agentes envolvidos.  

De todo modo, indevida é a atuação do CADE ao fazer incidir ao caso a aplicação da 

Lei Antitruste, especialmente porque de tal exercício resultou a desconsideração da regulação 

setorial e a punição de particular regulado, que ao prestar serviço público nos termos da regulação 

restou punido pela autoridade antitruste.  

Divergindo da posição assumida pelo Conselheiro Relator é o voto da Conselheira 

Cristiane Alkmin de Junqueira Schmidt, que entende pela necessidade de arquivamento do 

caso, ante a existência de disposição legal que imporia a responsabilidade de fiel depositário ao 

operador portuário, quando de posse da carga importada. Segundo sustentou a Conselheira, tal 

responsabilidade seria advinda de previsões nas Leis n.o 8.630/1993 e n.o 12.815/2013, assim como 

no Decreto n.o 6.759/2009. Para além disso a ANTAQ também teria reconhecido a existência 

da tarifa, na medida em que a previu em seu Manual de Contas para Autoridades Portuárias.  

A Conselheira Cristiane também sustentou haver diferenças entre a “Taxa de Fiel 

Depósito” e a “Taxa de Segregação e Entrega”, não podendo ser aplica à primeira os precedentes 

do CADE referentes ao “THC2”.  

Por fim, a Conselheira lembrou que o Acórdão proferido pelo CADE em 2005, no 

âmbito do Caso Paradigma, estabeleceu que a cobrança de tarifas adicionais constituiria ilícito 

antitruste apenas no caso de vácuo regulatório. Sendo assim, em sendo a tarifa homologada 

pela Autoridade Portuária, não poderia o CADE agora romper com os termos de seu próprio 

entendimento quando da formulação de seu primeiro precedente.  

Quanto aos argumentos apresentados pela Conselheira, merece críticas o tocante a 

insuscetibilidade de aplicação ao caso dos julgados do CADE no tocante à tarifa de segregação e 

entrega. Conforme entendemos nesse estudo, o que se denomina de “Taxa de Fiel Depósito” 

nada mais é do que uma tarifa adicional a ser cobrada para além do Box Rate/THC, em virtude da 
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prestação de serviço à carga importada após a sua colocação na pilha do terminal. Portanto, 

ambas as tarifas são espécies de um mesmo gênero: preços cobrados do importador ou seu 

representante em razão dos serviços adicionais prestados à carga importada após a etapa de 

sua colocação na pilha comum do terminal portuário. O argumento, inclusive, é contraditório 

com o anterior apresentado pela própria Conselheira, na medida em que se exige consonância 

com os fundamentos apresentados em sede do Acórdão que julgou o Caso Paradigma (caso 

este que tratou da “Taxa de Liberação de Contêiner” – TLC).  

Por fim, o Conselheiro João Paulo Resende também apresentou voto divergente ao do 

Relator, entendendo pelo arquivamento do processo por incapacidade de se demonstrar o potencial 

lesivo da conduta da Representada. Quanto aos argumentos de ordem regulatória-concorrencial, o 

Conselheiro mais uma vez se pronunciou pela não incidência ao caso de imunidade antitruste, 

(i) dada a delegação de competência para a autoridade portuária local, com conflito de interesse 

sobre o assunto, visto que os operadores portuários teriam relação com a Autoridade Portuária – 

CODESP, na medida em que seriam um dos grupos representados no CAP, ao contrário dos Portos 

Secos, e (ii) a inexistência de estudos que indiquem a paridade dos preços cobrados com os custos 

incorridos pelos operadores portuários. Desse modo, caracterizara-se o vácuo regulatório. 

O mesmo argumento foi analisado no item “3.5.3”, de modo que entendemos que o 

CADE, quando diante de regulação que entenda ser fruto de captura, deve procurar a declaração 

de nulidade do ato regulatório perante o Poder Judiciário, não lhe cabendo desconsiderar 

regulação vigente.  

Diante disso, podemos consolidar as conclusões do quarto julgado do CADE sobre o 

assunto no quadro abaixo:  

 
 

Quadro 5 - Conclusões acerca do Caso Tecon Rio Grande – Fiel Depósito 

Caso Tecon Rio Grande – Fiel Depósito 

Houve alguma regulação considerada? 
Resolução ANTAQ n.o 2.389/2012 e Manual de 

Contas para Autoridades Portuárias – ANTAQ.  

Foi obstáculo à incidência da Lei Antitruste? Não. 

Quais os argumentos pelo afastamento da 

regulação? 

Quatro foram os argumentos ventilados pelos 

Conselheiros: (i) regime de complementariedade, de 

modo que a lei antitruste e a regulação setorial teriam 

objetivos diferentes e complementares; (ii) a 

jurisprudência do CADE apenas reconheceria a 

incidência de imunidade antitruste quando diante de 

regulação mandamental, o que não seria o caso da 

Resolução ANTAQ n.o 2.389/2012; (iii) os custos do 

fiel depósito já estariam inclusos no valor da Box Rate, 

de acordo com o contrato de arrendamento aditado; e, 

(iv) um modelo de cobrança que englobe os custos do 

fiel depósito dentro da tarifa de Box Rate seria, na 
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opinião do CADE, a fórmula que promoveria de melhor 

maneira a eficiência econômica e a concorrência.  

Tais argumentos encontram fundamento em 

precedentes do CADE, na doutrina especializada 

ou em posições de organismos internacionais? 

Quanto ao requisito de que a regulação tenha de ser 

mandatória em relação ao regulado, para que incida ao 

caso a imunidade antitruste, tal argumento encontra 

base na jurisdição europeia.  

É possível afirmar que o CADE agiu conforme ou à 

revelia de suas competências? 

Na visão desse trabalho o CADE extrapolou suas 

competências ao julgar a matéria.  

3.6 Uma proposta de pacificação  

O tema aqui analisado por diversas vezes poderia ter experimentado a pacificação de 

um determinado entendimento no âmbito da Administração Pública Federal.  

Em um primeiro momento, quando a ANTAQ, autoridade reguladora setorial nacional, 

por duas vezes seguidas, ao julgar processos administrativos que tratavam da cobrança da 

tarifa de segregação e entrega em Portos Organizados (Salvador e Santos) entendeu pela existência 

do serviço adicional apto a ser remunerado por tarifa igualmente adicional, na ocasião do 

contrato de arrendamento portuário não ter previsto a sua remuneração pela Box Rate/THC.  

Naquele tempo o regulador já havia consolidado seu posicionamento, se manifestando, 

em conformidade com Resolução por ele emanado (Resolução n.o 55/2002), que a competência 

para regular as tarifas portuárias era das Autoridades Portuárias, reguladores setoriais locais, 

cabendo a cada um deles avaliar a possibilidade de instituição da tarifa diante dos contratos de 

arrendamento celebrados.  

A segunda oportunidade de pacificação do tema, agora no âmbito do CADE, foi quando 

do julgamento do Acórdão no Caso Paradigma, em 2005, estabelecendo que, na visão da 

autoridade antitruste, enquanto as Autoridades Portuárias não homologassem os valores cobrados 

pela tarifa, haveria vácuo regulatório apto a fazer incidir ao caso as normas de direito 

concorrencial. Tal caso se caracterizou como um precedente administrativo a vincular as 

atuações posteriores do órgão antitruste, ao menos no tocante à aplicação de novas interpretações, 

que não poderiam ter afetado de imediato os particulares regulados – diante dos princípios da 

boa-fé do administrado, segurança jurídica, confiança legítima do administrado, e presunção 

de legalidade dos atos administrativos. 

Um terceiro marco que pretendeu poderia ter pacificado o tema foi a Resolução 

Normativa ANTAQ n.o 2.389/2012, que especificamente tratou da instituição e cobrança da 

tarifa de segregação e entrega, estabelecendo, diante de requisitos regulatórios, a sua licitude. 
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Em 2017, quando da publicação de seu “Caderno do Cade – Portos”458, a própria autoridade 

antitruste pareceu que iria se alinhar ao entendimento da autoridade reguladora setorial nacional, 

ao fazer constar em ilustração presente em sua página trinta e dois que os serviços remunerados 

pela THC seriam aqueles até a colocação do contêiner importado na Pilha de Contêineres.  

Diante da publicação da Resolução Normativa ANTAQ n.o 34/2019, que mais uma vez 

tratou especificamente acerca da tarifa de segregação e entrega, reconhecendo-a como lícita, 

quando instituída e cobrada em respeito a requisitos regulatórios, o CADE mais uma vez 

indica que o assunto pode ser pacificado, e que o status de legalidade da tarifa seria 

reconhecido mediante a emissão nota técnica do órgão antitruste.459 Segundo o atual 

Presidente do CADE, Alexandre Barreto de Souza, “a nova resolução da ANTAQ terá o 

poder de eliminar a prática de preços discriminatórios, o que justificaria uma mudança na 

análise do órgão antitruste”, complementando que “se houver alguma denúncia de prática de 

preço predatório, iremos até a ANTAQ para questionar”.460 

Entendemos que a manifestação acima citada do Presidente do CADE é a que melhor 

se coaduna com a divisão de competências estabelecida no ordenamento jurídico brasileiro 

entre autoridades reguladoras setoriais e autoridade antitruste (complementariedade), pois em 

havendo regulação setorial avalizando determinada conduta, não cabe ao CADE decretar a sua 

ilegalidade sob o âmbito de aplicação das normas antitruste, mas sim agir em sede de advocacia 

da concorrência, ou, em entendendo pela ilegalidade da regulação imunizante, questioná-la 

perante o Poder Judiciário.  

Entretanto, apesar do referido entendimento que pode vir a se concretizar em breve, 

pela análise histórica feita neste trabalho, se conclui pela falta de tradição em nosso órgão 

antitruste da vinculação de seus precedentes e orientações em relação às suas manifestações 

posteriores sobre um mesmo assunto, ao menos foi o que se constatou quando o objeto de 

análise foi a tarifa de segregação entrega.  

Em virtude disso, mais aconselhável seria que viesse dispositivo normativo estabelecido 

em lei que disciplinasse a relação entre autoridades reguladoras setoriais e autoridade antitruste, 

assim como o instituto da imunidade antitruste, visto que com a adoção de tal parâmetro legal, 

                                                           
458 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE). Mercado de serviços portuários. 

Cadernos do Cade, 2017. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-

institucionais/dee-publicacoes-anexos/CadernosdoCadePortos26092017.pdf/view>. Acesso em: 31 mar. 2020. 
459 CAMAROTTO, Murillo. Cade vai mudar posição sobre cobrança de taxa de entrega de contêiner. Valor 

Econômico, Brasília, 26 mar. 2020. Disponível em: <https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/03/26/ 

cade-vai-mudar-posicao-sobre-cobranca-de-taxa-de-entrega-de-conteiner.ghtml>. Acesso em: 31 mar. 2020. 

http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/dee-publicacoes-anexos/CadernosdoCadePortos26092017.pdf/view
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/dee-publicacoes-anexos/CadernosdoCadePortos26092017.pdf/view
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/03/26/cade-vai-mudar-posicao-sobre-cobranca-de-taxa-de-entrega-de-conteiner.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/03/26/cade-vai-mudar-posicao-sobre-cobranca-de-taxa-de-entrega-de-conteiner.ghtml


 233 

proporcionar-se-ia segurança jurídica em relação a demais condutas eventualmente reguladas, 

e, mais ainda, perante todos os setores regulados.  

Mais especificamente, sugerimos a modificação do Capítulo III da Lei n.o 13.848, de 

25 de junho de 2019, denominada “Lei das Agências Reguladoras”, que trata “da interação 

entre as agências reguladoras e os órgãos de defesa da concorrência”.  

Uma primeira sugestão seria pela inserção de um terceiro parágrafo no artigo 26 da Lei, 

de modo a prever expressamente a incidência de imunidade antitruste quando, no exercício da 

regulação técnica e econômica, a autoridade reguladora setorial expressamente avalizasse 

determinada conduta que possa produzir efeitos anticoncorrenciais, desde que haja a devida 

motivação por parte do regulador no sentido de justificar tal escolha – não cabendo ao CADE 

o julgamento quanto ao mérito da motivação ou da escolha, devendo apenas atuar em sede de 

advocacia da concorrência ou, em caso de entender pela ilegalidade da referida regulação, 

acionar o Poder Judiciário para que analise a questão.  

De modo a evitar subjetivismo, é importante que o dispositivo legal estabeleça um 

procedimento de identificação de imunidades antitrustes, conforme proposto por Eduardo Jordão – e 

incorporando-se as ponderações trazidas neste trabalho, visando a aprimorar tal modelo. 

A segunda sugestão seria no sentido de alterar a redação presente no art. 28 da Lei, visto 

que parece condicionar a atuação das autoridades reguladoras setoriais às decisões CADE, ao 

prever determinação ao órgão antitruste para que notifique às autoridades reguladoras setoriais 

acerca de suas decisões que analisem condutas reguladas ou atos de concentração em mercados 

regulados potencialmente anticompetitivos, “para que sejam adotadas as providências 

legais” por parte daquelas autoridades setoriais.  

O termo “providências legais” é abstrato, correndo-se o risco de ser interpretado pelo 

CADE como “providencias determinadas pela autoridade antitruste”. Entendemos que o 

CADE não teria capacidade institucional ou conhecimento para analisar as especificidades de 

cada um dos setores regulados. Tal previsão normativa, portanto, colabora para o ambiente de 

insegurança jurídica, e possibilita uma jurisprudência ainda mais expansiva por parte do 

CADE acerca de suas competências.  

Aqui se defende que quando diante de um mercado regulado, deveria o CADE, antes de 

proferir qualquer decisão, consultar a autoridade reguladora daquele setor, e, em se constatando 
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que existe regulação imunizando a conduta analisada, deve o órgão antitruste reconhecer a sua 

falta de competência sobre a matéria.  
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CONCLUSÕES 

Tivemos a intenção, com o presente trabalho, de analisar o conjunto de decisões do 

CADE acerca da cobrança de valores que remuneram os serviços portuários prestados à carga 

importada, de modo a possibilitar o seu escoamento para os Portos Secos. O universo analisado 

compreendeu os quatro processos administrativos perante a autoridade antitruste brasileira, 

que tratam do referido tema, e que já obtiveram uma decisão final de mérito.  

Para tanto, iniciamos com o estudo da cadeia de importação de mercadorias por via 

portuária, na legislação e regulamentação incidente sobre a matéria, e os principais atores de 

tal processo.  

Por se tratar de um mercado regulado, e em virtude de nossa preocupação recair 

sobre a atuação de uma autoridade antitruste em um setor desse tipo – o portuário, tivemos a 

preocupação de apresentar as principais teorias incidentes sobre o tema: em primeiro lugar, quanto 

à repartição de competências entre ambas as autoridades, reguladora setorial e antitruste, e em 

segundo lugar, quanto à incidência da Lei Antitruste em mercados onde uma autoridade 

reguladora efetivamente tenha regulado condutas de maneira a restringir a concorrência. 

Municiados com as informações acima listadas, e diante dos votos proferidos pelos 

Conselheiros e dos termos dos Acórdãos, procuramos responder se a atuação do CADE foi 

lícita ou não, quando da punição de agentes econômicos do setor portuário em função da 

cobrança de tarifas avalizadas pelos reguladores setoriais. Para tanto, elaboramos uma série de 

perguntas sequenciais que procuraram explorar os argumentos elencados pelo CADE e concluir 

por uma atuação dentro ou fora de sua alçada de competências.  

Do processo descrito acima, depreenderam-se algumas conclusões, que agora 

sinteticamente expomos, esperando termos alcançado o nosso objetivo de pesquisa: 

1. O surgimento dos serviços de segregação e entrega de contêineres no processo 

de importação é uma consequência da adoção de política pública que visou 

desafogar as áreas de terminais portuários, criando incentivos tributários para a 

interiorização de cargas importadas. De modo a criar um processo de liberação 

rápido, normas regulatórias da Receita Federal do Brasil (RFB) condicionaram o 

gozo dos benefícios tributários (regimes tributários especiais) à retirada das 

cargas da zona aduaneira primária em curto período de tempo. Assim, as cargas 

sob tal regime de urgência demandavam uma série de serviços portuários 

adicionais, de movimentação de contêineres, para a sua disponibilização em 
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tempo hábil em área segregada pela RFB para a execução das atividades de 

fiscalização, e posterior entrega ao importador ou a seu representante (geralmente 

um Recinto Alfandegado/Porto Seco). De modo a remunerar os serviços 

adicionais que foram impostos ao operador portuário, foram criadas tarifas 

adicionais à existente “taxa capatazia”. 

2. Os serviços portuários desenvolvidos em função de contrato de arrendamento de 

terminal portuário são considerados serviços públicos, eis que de titularidade da 

União, delegados através de subconcessão sui generis, que visam beneficiar a 

toda a coletividade, e que devem ser prestados com continuidade, a todos  

os interessados e sob exigências de desempenho com quantidades, padrões e 

metas mínimos.  

3. Em se tratando de prestação de serviço público, a remuneração dos arrendatários 

se dá por meio de tarifas, independente da denominação dada ao valor cobrado. 

São serviços de fruição facultativa e pagos a agentes privados, de modo que a 

utilização do termo “taxa” não traduz, em realidade, a cobrança de valor de 

natureza tributária, mas sim de preço público. 

4. O mercado portuário conta com autoridades reguladoras setoriais em dois níveis 

diversos: no âmbito federal temos a ANTAQ, já no âmbito local – das delimitações 

do Porto Organizado, temos a Autoridade Portuária, que é exercida conjuntamente 

pela Administração do Porto e Conselho de Autoridade Portuária. Com o advento 

da Nova Lei dos Portos, em 2013, as competências da Autoridade Portuária 

foram substancialmente reduzidas em virtude de terem sido transferidas para a 

ANTAQ. Entretanto, a referida Lei permitiu que aquelas competências 

continuassem a ser exercidas pelas Autoridades Portuárias, desde que a ANTAQ 

assim dispusesse, ficando a autoridade nacional responsável pela mera 

fiscalização de tais atividades.  

5. Os organismos internacionais aqui analisados (UNCTAD, OCDE e Banco 

Mundial), assim como a doutrina nacional objeto da pesquisa, coincidem de 

certo modo na identificação de modelos de repartição de funções entre a autoridade 

antitruste e as autoridades reguladoras setoriais. De acordo com a distribuição 

das funções de regulação técnica, econômica e antitruste podemos ter, na 

nomenclatura adotada por Gesner Oliveira, os seguintes modelos: isenção 

antitruste, competências concorrentes, competências complementares, regulação 

antitruste e desregulação.  
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6. Entendemos que antes do advento da Lei de Modernização dos Portos até a 

publicação da Medida Provisória n.o 595, de 6 de dezembro de 2012 (posteriormente 

convertida na Nova Lei dos Portos) o setor portuário era organizado segundo um 

regime de competências concorrentes no tocante à regulação antitruste, sendo tal 

função atribuída tanto ao CADE quanto às Autoridades Portuárias. Já as funções 

de regulação técnica e econômica eram exercidas exclusivamente pela ANTAQ 

e referidas Autoridades Portuárias. Entretanto, defendemos que o exercício dessa 

competência concorrente se daria da forma que Floriano Azevedo definiu como 

“articulação supletiva”, sendo a preferência pela aplicação da Lei Antitruste da 

autoridade reguladora setorial, em virtude de sua especialidade no setor. Já no caso 

de omissão, caberia tal exercício à própria autoridade antitruste.  

7. Em havendo conflito entre a Lei Antitruste e eventual regulação setorial que 

afaste a concorrência para determinada(s) conduta(s), a questão se submete ao 

crivo das doutrinas da imunidade antitruste. As duas doutrinas mais relevantes são: 

Federal Implied Immunity Doctrine (“Pervasive Power Doctrine”) e State Action 

Immunity Doctrine, sendo a primeira aplicável ao caso de conflitos entre 

regulações setoriais federias e lei antitruste igualmente federal, e a segunda para 

eventual conflito entre regulações setoriais locais em face de lei antitruste federal. 

Na hipótese de reconhecimento de qualquer dessas doutrinas não deve incidir a 

Lei Antitruste sobre a conduta que fora praticada com base na regulação 

restritiva à concorrência, não havendo que se cogitar da atuação da autoridade 

concorrencial.  

8. Tais doutrinas possuem requisitos de aplicação similares, porém podem variar 

quando de sua aplição em virtude da visão de uma jurisdição ou outra. Na ótica 

adotada na jurisdição europeia é requerido, para a sua incidência, que a 

regulação tenha caráter mandamental, ou seja, o agente econômico regulado não 

pode ter escolha/liberdade sobre a adoção, ou em que termos irá adotar, os 

comandos de um determinado ato regulatório. Já na visão da jurisdição norte-

americana não existe tal requisito, sendo necessário apenas que: (i) a aplicação 

da Lei Antitruste ao caso anule, ou ao menos enfraqueça por demais, o escopo 

de atuação da autoridade reguladora setorial em seu papel de supervisora do 

setor regulado, representando isso uma contradição evidente entre a regulação e a 

norma concorrencial, ou, em outras palavras, o desejo do Estado substituir o 

processo competitivo ordinário pela política regulatória questionada; e (ii) que à 
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autoridade reguladora setorial tenha sido atribuído poder de supervisão e sanção dos 

agentes econômicos regulados, que ela detenha estrutura apta à análise de 

preocupações concorrenciais e que seus dirigentes não sejam participantes do 

mercado regulado – nesse caso seria demandado o requisito da “supervisão 

ativa” da conduta praticada pelo agente econômico.  

9. Ambas as doutrinas, seja na visão adotada na jurisdição norte-americana ou na 

europeia, podem fornecer ideias valorosas para se entender como a questão é 

ordenada no direito comparado. Entretanto, concordamos com Eduardo Jordão no 

sentido de que precisamos, no Brasil, de uma formulação específica que atenda 

ao nosso modelo institucional e cultura jurídica. Por isso, a proposta do referido 

autor é interessante, criando método próprio de reconhecimento de imunidades 

antitrustes especificamente levando-se em consideração o ordenamento jurídico 

brasileiro (e seus princípios ordenadores, tais como segurança jurídica, boa-fé, 

confiança legítima, presunção de legalidade dos atos emanados pelo poder público, 

especialidade, etc.). Entendemos que algumas sugestões poderiam aprimorar a 

proposta, conferindo ganhos ainda maiores em termos de segurança jurídica: 

(i) a identificação das imunidades deveria ser feita pela autoridade reguladora 

setorial (por consulta do CADE quando diante da análise de condutas praticadas 

em mercado regulado), visto que ela é a mais autorizada a expor as suas próprias 

intenções – de substituir ou não o processo competitivo ordinário por uma 

política regulatória em determinada situação; e (ii) não caberia ao CADE 

afastar determinada regulação setorial por entender que ela não seria lícita (ex: 

por resultar de processo de captura do regulador), devendo pleitear a nulidade da 

regulação questionada perante o Judiciário.  

10. Adentrando às conclusões quanto aos julgados, temos primeiramente o Caso 

Paradigma, julgado no ano de 2005 e inaugurando as decisões do CADE sobre o 

tema “THC2”. Nesse caso, apenas um ato regulatório foi considerado quando da 

apreciação da matéria pelo Conselho, o Acórdão ANTAQ n.o 01/2005, que 

declarou a existência dos serviços adicionais, dos custos extras e da licitude da 

cobrança diante dos contratos de arrendamento firmados no âmbito do Porto 

Organizado de Santo. Mais ainda, os termos do referido acórdão, prolatado pela 

autoridade reguladora setorial nacional, considera as preocupações 

concorrenciais e conclui que a tarifa (TLC) não violaria qualquer norma contida 

na Lei Antitruste. Tal regulação, entretanto, não serviu como obstáculo à 
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incidência da Lei Antitruste, e consequente punição dos agentes econômicos 

(operadores portuários) que cobravam a tarifa avalizada. Sucintamente, o 

argumento utilizado pelo Tribunal do CADE, de modo a afastar os termos do 

quanto decidido em sede do Acórdão ANTAQ, foi que a referida decisão não 

logrou êxito em se consubstanciar como uma regulação técnica, haja vista que o 

Acórdão supostamente não apresentou contra-argumentos às posições contrárias 

à tarifa emanadas por órgãos internos daquela Agência. Sendo assim, em não se 

tratando de uma regulação técnica, haveria “vácuo regulatório” a justificar a 

incidência do Direito Antitruste e consequente punição dos agentes econômicos 

que cobraram a tarifa questionada. O argumento de fundo da decisão do CADE 

reside no modelo de competências complementares, onde as funções de regulação 

econômica e técnica são atribuídas às autoridades reguladoras setoriais, já a 

função de regulação antitruste é atribuída à autoridade concorrencial, ou seja, as 

tarefas possuem uma divisão bem definida. O Acórdão do CADE conclui 

também que apenas no caso dos valores da tarifa serem homologados pelas 

Autoridades Portuárias (CODESP, no caso) é que tais cobranças seriam lícitas 

sob a ótica do direito concorrencial.  

11. Conforme argumentos expostos de maneira extensiva, entendemos que o Acórdão 

prolatado no Caso Paradigma se consubstancia em invasão, por parte do CADE, de 

esfera privativa da autoridade reguladora setorial, eis que efetivamente adentrou 

à análise do mérito de decisão proferida por entidade independente, sem 

vinculação hierárquica, para, em discordando de seus termos, afastá-la. Isso 

porque a CODESP entendia pela licitude da cobrança em virtude da existência da 

prestação do serviço e possibilidade de instituição de tarifa adicional. O referido 

entendimento foi reafirmado pela própria ANTAQ, que indo além, concluiu pela 

inexistência de ofensa à legislação concorrencial – em conformidade com a 

manifestação da CODESP nos autos daquele processo administrativo. Sendo assim, 

mesmo não definindo o valor da tarifa, as autoridades reguladoras setoriais 

avalizaram a sua cobrança e ainda adentraram às preocupações concorrenciais, 

concluindo pela inexistência de ilícito antitruste. Tal atuação regulatória deveria 

atrair ao caso o reconhecimento da imunidade antitruste. Ao CADE não foi 

atribuído pelo ordenamento jurídico brasileiro a função de revisor de regulação 

emanada por agências reguladoras ou outras autoridades reguladoras setoriais. 

Em existindo discordância quanto aos termos de determinado ato regulatório, e 
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entendendo pela sua ilegalidade, caberia ao CADE atuar perante o Poder 

Judiciário para que o referido ato fosse anulado. Em sendo a cobrança da tarifa 

autorizada de maneira expressa tanto pela CODESP quanto pela ANTAQ, 

inclusive com a aferição de preocupações concorrenciais, a matéria deveria ter sido 

reconhecida como imune ao Direito Antitruste. 

12. Apesar de julgarmos que a referida decisão é antijurídica, ela não havia sido 

declarada como ilegal pelo Poder Judiciário – ao menos não ao tempo do 

julgamento dos demais casos relativos ao “THC2” perante o CADE. Nesse 

sentido, a interpretação trazida naquela decisão, plenamente válida, deveria ter sido 

considerada como precedente administrativo em relação às decisões que se 

sucederam no CADE relativas ao mesmo tema. Apenas se poderia cogitar da não 

violação dos princípios da segurança jurídica, boa-fé do administrado, da 

confiança legítima do administrado e da presunção de legalidade dos atos 

administrativos, caso os processos posteriores (Porto de Salvador, Rodrimar e 

Tecon Rio Grande – Fiel Depósito) tivessem incorrido em procedimento de 

distinguishing ou overrruling em relação ao Caso Paradigma. Entretanto, da 

análise dos fundamentos dos votos proferidos em casa um dos casos citados, o 

que se constatou foi que a quase totalidade remete a uma “jurisprudência do 

CADE” que decorre, justamente, do Acórdão Paradigma.  

13. Quanto à decisão proferida pelo CADE no Caso do Porto de Salvador, dentre as 

quatro decisões analisadas, foi a única ao qual concluímos como lícita, visto que 

naquela ocasião as autoridades reguladoras setoriais (CAP e ANTAQ) haviam, 

previamente ao julgamento da matéria pelo CADE, decidido que (i) os serviços 

adicionais existiam, (ii) geravam custos extras, (iii) porém sua cobrança através 

de uma tarifa adicional ao Box Rate/THC não era possível em virtude dos 

termos do contrato de arrendamento celebrado naquele Porto. No tocante à 

doutrina da imunidade antitruste, os Conselheiros a testaram sob a visão da 

jurisdição europeia, concluindo pela não imunização das condutas investigadas.  

14. A decisão do CADE, em sede do Caso Rodrimar, considerou as seguintes 

regulações setoriais: Acórdão ANTAQ n.o 01/2005, Acórdão ANTAQ 

n.o 13/2010 e Resolução ANTAQ n.o 2.389/2012. Os referidos atos regulatórios, 

no entanto, não foram aptos, na visão externada naquele julgado, a afastar a 

incidência das normas de Direito Concorrencial. O voto vencedor entendeu, na 

nossa visão indevidamente, que as decisões proferidas pela ANTAQ, exatamente 



 241 

sobre a cobrança da tarifa questionada no Porto Organizado de Santos, seriam 

casuísticas, devendo seus efeitos serem aplicados apenas às partes que figuraram 

no processo administrativo que tramitou perante a autoridade setorial. Também 

nesse caso as teorias da imunidade antitruste foram testadas sob o viés da 

jurisdição europeia, onde se exige para o afastamento das normas antitruste que 

a norma regulamentar imponha determinado comportamento, não podendo haver 

qualquer grau de autonomia para o agente econômico regulado. Ademais, não se 

vislumbrou o reconhecimento de imunidade antitruste em face da Resolução 

ANTAQ n.o 2.389/2012. O voto ainda defendeu que a CODESP não tinha 

competência para regular tarifas portuárias no âmbito do Porto Organizado, e 

que o TCU já havia decidido pela ilegalidade da tarifa de segregação e entrega. 

Os argumentos, conforme demonstrado ao longo do item “3.5.3” deste trabalho, 

são equivocados, visto que a regulação setorial nacional previu de maneira 

genérica e abstrata a licitude da cobrança da tarifa, sob duas condições: (i) 

possibilidade diante do contrato de arrendamento, e (ii) valor máximo 

estabelecido pela autoridade reguladora setorial local. Mesmo antes da edição da 

norma nacional, a CODESP já havia estabelecido valor máximo para cobrança, e 

para além disso, passado a homologar os valores cobrados a título de tarifa de 

segregação e entrega, em conformidade com os termos do Acórdão prolatado 

pelo CADE em 2005, em sede do Caso Paradigma. Portanto, a Rodrimar agiu 

amparada pela regulação setorial nacional, pela autorização expressa do 

regulador setorial local, e nos termos do quanto determinado pelo próprio CADE em 

seu Precedente Administrativo. Assim, o Acórdão prolatado no Caso Rodrimar é 

nulo por dois motivos: (i) invasão de competência das autoridades reguladoras 

setoriais, e (ii) violação aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima 

do administrado, da boa-fé, da presunção de legalidade dos atos administrativos – 

consubstanciados no inciso XIII, do parágrafo único, do artigo 2o, da Lei de 

Processo Administrativo Federal, e, até mesmo, em virtude de erro de fato na 

motivação da decisão administrativa, visto que o Acórdão afirma se basear em 

jurisprudência de longa data do CADE, iniciada quando do julgamento do Acórdão 

Paradigma, o que, conforme demonstrado, não se mostra em conformidade com 

os fatos. Para além dos vícios que tornam a decisão efetivamente ilícita, há que 

se observar a existência de confusão, por parte dos Conselheiros, acerca das 
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doutrinas da imunidade antitruste, sendo cometidos inúmeros equívocos técnicos 

quanto ao tema.  

15. Por fim, no tocante ao Caso Tecon Rio Grande – Tarifa de Fiel Depósito, a 

regulação considerada pelo CADE quando de seu julgamento foi igualmente a 

Resolução ANTAQ n.o 2.389/2012, e o Manual de Contas para Autoridades 

Portuárias elaborado pela ANTAQ. Nesse caso, diferentemente dos demais, não 

se tinha como objeto de investigação a tarifa de segregação e entrega de 

contêineres, se questionava, em verdade, quanto à tarifa de remuneração do 

operador portuário em virtude da condição de fiel depositário da carga importada, 

do momento em que ela é posta na pilha do terminal até a sua entrega para o 

importador ou seu representante. De toda forma, em se tratando da prestação de um 

serviço adicional, igualmente remunerado por tarifa outra que não a Box 

Rate/THC, entendemos como correta a sua inclusão pelo CADE dentro da 

jurisprudência acerca do tema “THC2”. Os argumentos trazidos pelo voto 

condutor do acórdão são praticamente os mesmos daqueles constantes do Caso 

Rodrimar, com a adição de que nesse julgamento o CADE efetivamente se 

substituiu ao regulador setorial, inclusive quanto (i) à eleição do modelo 

econômico mais adequado em relação às tarifas portuárias e (ii) às atividades que 

idealmente cada uma dessas tarifas deveria remunerar. As mesmas ilegalidades 

citadas quanto ao Caso Rodrimar merecem ser aqui replicadas: (i) violação das 

competências das autoridades reguladoras setoriais e (ii) violação aos princípios da 

segurança jurídica, confiança legítima do administrado, boa-fé do administrado, 

da presunção de legalidade dos atos administrativos – consubstanciados tanto 

em princípios constitucionais quanto na Lei de Processo Administrativo Federal  

–, na medida em que desconsiderou os termos do Precedente Administrativo 

estabelecido quando do julgamento do Caso Paradigma, aplicando nova 

interpretação administrativa com efeitos retroativos.  

16. Por fim, diante do cenário retratado e argumentos expostos, concluímos que o 

conjunto de casos aqui analisado demonstra que o CADE se excedeu em sua 

atuação, indo além das competências que lhe foram atribuídas pelo ordenamento 

jurídico brasileiro. Agiu não como autoridade antitruste, mas equivocadamente 

como órgão controlador, adentrando à análise qualitativa do mérito de decisões 

de autoridades reguladoras setoriais – em nada hierarquicamente inferiores 

àquele órgão antitruste.  
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17. Ao menos quando do julgamento de três dos quatro casos aqui analisados, não 

havia qualquer fundamento no ordenamento jurídico brasileiro a subsidiar tal 

atuação. Atualmente, entretanto, em virtude do advento da Lei n.o 13.848, de 25 

de junho de 2019 (denominada de “Lei das Agências Reguladoras”), existe 

previsão legal que poderia fomentar tal comportamento, visto que foi atribuído ao 

CADE a competência de notificar “a agência reguladora do teor da decisão sobre 

condutas potencialmente anticompetitivas cometidas no exercício das atividades 

reguladas, bem como das decisões relativas a atos de concentração julgados 

por aquele órgão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a publicação do 

respectivo acórdão, para que sejam adotadas as providências legais”.461 Se, 

conforme expõe a pesquisa efetuada neste trabalho, antes do advento da referida 

Lei o CADE já agia em mercados regulados de maneira a extrapolar os limites de 

sua competência limitada à aplicação do Direito Antitruste, receia-se, então, a forma 

como a autoridade concorrencial brasileira irá interpretar o termo “providências 

legais”. A preocupação, em verdade, é de que o CADE interprete a expressão no 

sentido de “providências estabelecidas pelo CADE”, sejam elas no tocante às 

regulações técnicas, econômicas ou de aplicação da Lei Antitruste.  

18. Vale lembrar que muito dificilmente o CADE teria, até mesmo, capacidade 

institucional para exercer um modelo de distribuição de competências onde lhe 

fosse atribuído, ainda que em natureza concorrente, a função de regulação 

técnica de todos os setores regulados.  

19. Postas todas as colocações acima, propõe-se neste trabalho que o capítulo III da 

Lei das Agências Reguladoras sofra alterações, de modo a se introduzir na 

legislação um modelo de procedimento para identificação de imunidades 

antitrustes, aos moldes do quanto proposto por Eduardo Jordão, com as referidas 

sugestões de aprimoramento trazidas neste trabalho, inclusive quanto à previsão legal 

de que não cabe ao CADE se imiscuir nas funções regulatórias técnicas e 

econômicas, ficando estas a cargo exclusivo das autoridades reguladoras setoriais.  

                                                           
461 Lei n.o 13.848, de 25 de junho de 2019, art. 28. grifo nosso. 
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