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RESUMO 

O presente estudo promove a análise de práticas com potencial anticoncorrencial no 

mercado de trabalho, adotadas pelos departamentos de Recursos Humanos, como 

reflexo do abuso dos poderes diretivo e econômico do empresário empregador, e 

seus possíveis impactos no âmbito do direito do trabalho brasileiro e na salvaguarda 

dos direitos dos empregados. No Brasil, o debate sobre temas de intersecção entre 

o direito do trabalho e antitruste é bastante preliminar, embora nos últimos anos as 

questões relacionadas ao mercado de trabalho tenham sido apontadas pelo 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) como tema de impacto 

relevante. Na vanguarda sobre tal debate estão os Estados Unidos (EUA) e o estudo 

dos casos mais relevantes ocorridos naquela jurisdição possibilitou a reflexão, ainda 

que embrionária, sobre os possíveis impactos de práticas anticoncorrenciais, 

tomando-se por base as desigualdades dos mercados de trabalho dos países 

desenvolvidos (estadunidense) e em desenvolvimento (brasileiro). Ainda no âmbito 

prático, há poucos estudos sobre as efetivas repercussões jurídicas relacionadas às 

práticas que possam restringir salários e a mobilidade dos empregados no mercado 

de trabalho brasileiro. Portanto, em razão da importância do debate, ausência de 

discussões aprofundadas e possível desconhecimento dos profissionais de 

Recursos Humanos brasileiros sobre o tema e seus impactos jurídicos, o estudo e 

indicação de diretrizes têm como propósito informar e auxiliar as empresas na 

mitigação de riscos de questionamentos futuros, no âmbito do direito antitruste e 

trabalhista brasileiro. 

 

Palavras-chave: Direito do Trabalho. Mercado de Trabalho. Acordos de fixação de 
remuneração. Acordos de não contratação. Trocas de informações sensíveis. 
Acordos de não concorrência. 



 

ABSTRACT 

This research provides an overview of the practices with anti-competitive potential in 

the labor market, adopted by Human Resources departments, as a consequence of 

the abuse of the employer authority and economic power, and the potential impacts 

regarding the Brazilian Labor Law and the protection of the employees’ rights. In 

Brazil, the debate on the intersection between Labor Law and Antitrust is quite 

preliminary, even though in recent years the Administrative Council for Economic 

Defense (Cade) indicated that the labor market studies have been identified as a 

topic of relevant impact. In the vanguard of such studies are the United States (US), 

and the analysis of the most relevant cases brought in that jurisdiction made possible 

the reflection on the impacts of anti-competitive practices based on the differences on 

the labor markets of developed countries (US) and countries that are in development 

(Brazil). Furthermore, on the practical level, there are few studies on the effective 

legal impacts related to practices that may restrict salaries and the mobility of 

employees in the Brazilian labor market. Therefore, due to the importance of the 

debate, the absence of in-depth discussions and the possible lack of knowledge of 

Brazilian Human Resources professionals on the subject and its legal impacts, the 

study and guidelines suggestions aims to advise companies how to avoid or mitigate 

the risks of future questioning, under the scope of Brazilian antitrust and labor law. 

 
Keywords: Labor Law. Labor Market. Wage fixing. No-poach. Exchange of Sensitive 
Information. Non-compete. 
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1 INTRODUÇÃO 

As transformações ocorridas especialmente na última década, em razão dos 

avanços da globalização econômica e das inovações tecnológicas, contribuíram para o 

estabelecimento de uma nova ordem mundial no que tange ao relacionamento entre 

empresas e os seus empregados.  

Em mercados altamente especializados e tecnológicos (high-tech markets), a 

figura da concorrência ganha papel de destaque frente à atuação dos empregadores, 

enquanto detentores do poder econômico, de concentração, limitação e direção da 

atuação de seus empregados. 

Fora do âmbito dos high-tech markets, a queda dos índices de emprego e 

ocupação podem ter sido a causa da concentração de empregadores, estagnação dos 

salários e do mercado de trabalho. Alguns empregadores passaram a deter maiores 

condições de restringir salários e mobilidade dos empregados no mercado de 

trabalho, através da imposição de cláusulas de não concorrência, da concentração 

de poder de compra de mão de obra (poder de monopsônio), dos acordos de fixação 

de remuneração (wage fixing agreements), da troca de informações 

concorrencialmente sensíveis ou dos acordos de não contratação (no-poach 

agreements).  

Nesse contexto, as autoridades antitruste estrangeiras vêm atuando de forma a 

demonstrar que as práticas relacionadas aos Recursos Humanos podem ser objeto 

de investigações antitruste. Ainda, tais investigações, por vezes, são propulsoras de 

questionamentos judiciais por parte dos empregados lesados pelas mencionadas 

práticas. 

Nos Estados Unidos (EUA), o emblemático caso United States v. Adobe 

Systems, Inc., et al., exemplifica a atuação do Departamento de Justiça Americano 

(DOJ) em uma série de investigações, iniciada no ano de 2010, contra seis 

empresas do Vale do Silício, que firmavam acordos que impediam a contratação de 

empregados altamente especializados das concorrentes, os chamados high-tech 

employees.  

As investigações de práticas de Recursos Humanos nos EUA, além de alçarem o 

mercado de trabalho ao centro das atenções das autoridades antitruste ao redor do 
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globo1, culminaram, em 2016, com a edição do Antitrust Guidance for HR 

Professionals (Guia Antitruste para profissionais de Recursos Humanos) emitido pelo 

DOJ e pela Federal Trade Commission (FTC), documento por meio do qual se 

reconhece a importância da análise de condutas relacionadas ao mercado de trabalho 

e seus impactos nos direitos antitruste e trabalhista.  

No Brasil, o tema é objeto de recente análise do Cade, através de 

investigação que levou à instauração de processo administrativo contra diversos 

agentes econômicos da indústria brasileira de healthcare, que, organizados através 

de um grupo (grupo MedTech), supostamente promoveram práticas de troca de 

informações concorrencialmente sensíveis entre representantes de departamentos 

de Recursos Humanos, além de acordos em relação aos termos de negociações 

sindicais. 

Como desdobramento à investigação em questão, o tema ganha destaque 

no contexto brasileiro atual e cria um ambiente propulsor à necessidade de 

aprofundamento do estudo das práticas de Recursos Humanos potencialmente 

lesivas à livre concorrência do mercado de trabalho impactado e ao direito dos 

empregados. 

Portanto, diante da importância do debate, a pesquisa profissional ora proposta, 

orientada pelo trabalho exploratório, verificará os possíveis impactos de práticas 

anticompetitivas no mercado de trabalho brasileiro e a possibilidade de fiscalizações 

e ações de reparação de danos com foco na esfera trabalhista. 

Serão destacados pontos relevantes de reflexão sobre as condutas 

potencialmente lesivas, com ênfase no direito do trabalho, bem como apontadas 

estratégias para revisão das práticas, criação e reformulação de políticas de 

compliance direcionadas aos setores de Recursos Humanos. 

Nos termos do texto constitucional vigente, será enfrentada a possibilidade 

de restrição à liberdade de trabalho, sendo o disposto no art. 5.o, XIII, da 

 

1 “The labor market has been at the spotlight of antitrust authorities. The US jurisdiction has been 
leading the discussion for some years, but the interest for this subject has been gradually spread 
around the globe such as European Union member states - Netherlands, Portugal, France, Spain, 
Croatia – and other countries like Canada, Mexico, Japan and Hong Kong, just to mention a few”. 
(MARTINO, 2021 apud ATHAYDE; SEGALOVICH; ANDRADE, 2022, p. 40). Tradução livre: “O 
mercado de trabalho tem sido o centro das atenções das autoridades antitruste. A jurisdição dos 
EUA vem liderando a discussão há alguns anos, mas o interesse pelo assunto tem se espalhado 
gradualmente pelo mundo, como nos Estados membros da União Europeia - Holanda, Portugal, 
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Constituição Federal a base para a referida discussão:”[...] é livre o exercício de 

qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a 

lei estabelecer”. 

Serão considerados os princípios constitucionais previstos no art. 170 do 

mesmo diploma, especialmente em relação à livre concorrência e busca do pleno 

emprego, incisos IV e VIII, respectivamente. 

O tema objeto do presente estudo será avaliado sob a ótica do direito do 

trabalho e a possibilidade de fiscalizações e ações de reparação de danos na esfera 

trabalhista, que serão avaliados com base na Consolidação das Leis do Trabalho e 

Código Civil, em seus artigos relacionados às indenizações patrimoniais e 

extrapatrimoniais, artigos 223-A a 223-G da CLT e artigos 944 e 952 do CC.  

No Capítulo 1, serão descritos os princípios constitucionais que regem o poder 

de direção dos empregadores, suas limitações, bem como os direitos fundamentais 

dos empregados como base para a análise crítica sobre o fundamento do poder do 

empregador e seus objetivos, que podem ao final representar práticas 

anticompetitivas no mercado de trabalho potencialmente lesivas aos direitos 

fundamentais dos empregados. 

No Capítulo 2, serão descritas as práticas que podem ser reconhecidas 

como anticompetitivas no mercado de trabalho: acordos de fixação de remuneração 

(wage fixing agreements, acordos de não contratação (no-poach agreements), troca 

de informações concorrencialmente sensíveis e cláusulas de não concorrência). 

Na sequência, no Capítulo 3, será analisado o potencial de questionamento 

juslaboral brasileiro no que concerne às práticas descritas no capítulo anterior. Será 

realizada uma breve análise do processo administrativo instaurado pelo Cade, bem 

como da atuação do Ministério Público do Trabalho, através da instauração do 

procedimento promocional relacionado ao grupo MedTech. 

Ainda no Capítulo 3, o presente estudo avaliará o bem jurídico tutelado, sob 

a ótica do escrutínio trabalhista, além de discorrer sobre a competência do Ministério 

Público do Trabalho para fiscalizar e os riscos de questionamentos em ações de 

indenização propostas pelos empregados lesados perante a Justiça do Trabalho. 

 

França, Espanha, Croácia – e outros países como Canadá, México, Japão e Hong Kong, só para 
citar alguns”. 
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No Capítulo 4, serão propostas diretrizes para mitigação dos riscos e 

orientações para o setor de Recursos Humanos no Brasil. Serão destacados pontos 

relevantes de reflexão sobre as condutas potencialmente lesivas, especialmente no 

tocante à troca de informações concorrencialmente sensíveis, bem como serão 

apontadas estratégias para revisão das práticas, criação, revisão e reformulação de 

políticas de compliance direcionadas aos setores de Recursos Humanos. 

Finalmente, chega-se à conclusão sobre os efetivos potenciais de impacto 

das práticas de anticompetitivas no mercado de trabalho brasileiro, fazendo um 

paralelo entre os possíveis resultados em países cuja economia é considerada 

desenvolvida e aqueles que tal como o Brasil permanecem em estágio de 

desenvolvimento econômico.  



 16 

2 O TRABALHO E OS PODERES ECONÔMICO E DIRETIVO DO EMPREGADOR 

2.1 O TRABALHO ENQUANTO FATOR DE PRODUÇÃO E OS PODERES 

ECONÔMICO E DIRETIVO DO EMPREGADOR 

No presente capítulo, será examinado o trabalho enquanto um dos pilares da 

produção econômica e a sua relação com o empregador, detentor dos meios de 

produção e do poder de direcionar o trabalho. Tal exame servirá como base para o 

estudo de condutas anticompetitivas praticadas pelo empregador, em decorrência do 

abuso de seu poder econômico e diretivo frente ao empregado. 

Nesse sentido, conceitua-se o trabalho regulado como emprego. O emprego 

trata-se, pois, da relação abarcada pela proteção da legislação trabalhista, 

previdenciária e empresarial, formada pelo elo empregador/empregado, cujas 

definições estão descritas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em seus 

artigos 2.o e 3.o. 

O artigo 2.o da CLT define a figura do empregador como “a empresa, 

individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, 

assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço”. Denota-se, assim, que a própria 

definição de empregador pressupõe o encargo de direcionar a prestação pessoal do 

serviço.2 

O art. 3.o da CLT conceitua o empregado como “toda pessoa física que prestar 

serviços de natureza não-eventual a empregador, sob dependência deste e mediante 

salário”.3  

 

2 “Debruçando-nos sobre os abalizados conceitos formulados pelos autores pátrios, ousamos dizer que 
empregador, no nosso ordenamento, é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, ou, 
ainda, ente despersonalizado equiparável à pessoa jurídica para fins de responsabilidades fiscais, 
laborais e previdenciárias, que contrata trabalhadores como empregados”. (Cf. LEITE, 2022, p. 
135). 

3 “O contrato de trabalho é uma relação que se estabelece entre o empregado e o empregador. Nesse 
sentido, são sinônimos os termos empregado, operário e trabalhador. É verdade que do ponto de 
vista técnico empregado é o termo adequado, já que diz respeito ao prestador de servicos em 
caráter subordinado, de que tratamos. Já́ a expressão operário é reservada aos empregados 
diretamente ligados à produção. A designação trabalhador, por ser mais genérica, é aplicada 
indistintamente a todos os que prestam serviços, quer de modo subordinado, quer por conta 
própria. 
Não devemos, porém, confundir tais expressões com a designação funcionário, pois esta é 
reservada aos que prestam serviços ao Poder Público. De fato, funcionário é o que presta serviços 
à Administração Pública, submetido ao regime estatutário e não ao regime da CLT”. (Cf. MANUS, 
2015, p. 49). 
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O empregador, portanto, dirige a prestação de serviços do empregado, 

através do exercício do poder de direção, externalizado pelo direito de organizar a 

atividade empresarial da qual é detentor. 

No sistema capitalista, o poder de direção do empregador justifica-se nos 

fundamentos constitucionais da atividade econômica, previstos no artigo 170 da 

Constituição Federal, em especial, nos princípios da livre iniciativa e livre 

concorrência, responsáveis por criar um arcabouço jurídico que possibilite ao 

empresário condições para exercer livremente e sem embaraços a atividade 

econômica eleita. 

Nesses termos, o poder de direção é, portanto, mecanismo jurídico que 

propicia ao empreendedor condições para dirigir a atividade econômica, não apenas 

organizando os fatores de produção, como também especificando o conteúdo da 

prestação do empregado (BACARAT, 2011, p. 26). 

No que toca ao princípio da livre iniciativa, depreende-se que a Constituição 

Federal atribuiu à iniciativa privada o protagonismo na produção e circulação de 

bens ou serviços, representando a base sobre qual se constrói a ordem econômica. 

Verifica-se que cabe ao Estado papel coadjuvante na exploração direta da atividade 

econômica, já que relega a sua atuação estritamente quando “necessária aos 

imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo”. 

A livre iniciativa representa, assim, direito à liberdade e à autonomia do 

particular ou de grupos formados pela sociedade civil frente ao Estado, revelando-se 

em dois momentos distintos e complementares.  

Em um primeiro momento, a livre iniciativa caracteriza-se pelo direito de 

empreender, ou seja, dar início a uma atividade econômica, através da constituição 

de uma empresa para a realização de certo fim econômico. Em um segundo 

momento, a livre iniciativa representa a consequência direta e mais essencial do 

início da atividade econômica, qual seja, o próprio direito de organizar propriamente 

os fatores de produção, realizando os atos e regendo livremente a organização 

(MIRANDA, 2000, p. 516 apud BACARAT, 2011, p. 26).  

O empresário, seja pessoa física ou jurídica, amparado pela livre iniciativa e 

motivado por retribuição material ou pessoal, inicia a atividade empreendedora, 

organizando os fatores de produção como o capital, matéria prima ou recursos 

naturais e o trabalho.  
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Daí decorre a importância do trabalho como insumo fundamental de diversos 

mercados, compondo item básico à formação do preço do produto ou serviço prestado, 

estando diretamente relacionado à livre concorrência. 

Nesse sentido, levando-se em consideração que o empregador é o detentor 

exclusivo do risco da atividade econômica, na hipótese de insucesso, cabe a ele 

suportar as perdas do capital ou dos recursos naturais utilizados no 

empreendimento.  

Ainda, no que se refere ao trabalho, o capital da empresa deve ser utilizado 

de modo a suportar os custos da contratação e manutenção dos empregados, 

promovendo o pagamento de salários e outros direitos decorrentes de lei ou 

contrato. Característica inerente à relação de emprego é a de que o empregado não 

participa dos riscos do negócio do empregador. Tanto é assim, que o patrimônio 

pessoal do próprio empresário poderá ser utilizado para pagamento de dívidas 

trabalhistas, justamente em razão da possibilidade de desconsideração da 

personalidade jurídica da empresa.  

O empresário está assim imbuído de poder que o permite organizar os fatores de 

produção, quais sejam, capital, matéria prima e trabalho, tendo em vista o objetivo da 

consecução da atividade econômica. A ordem jurídica reconhece ao empresário tal 

poder como consequência direta da iniciativa econômica exercida e de modo a 

permitir a tutela da atividade econômica desenvolvida. Trata-se, portanto, do direito 

econômico do empregador. 

Desse modo, o empresário possui a prerrogativa de determinar o tipo de 

atividade econômica que será empreendida (indústria, comércio, prestação de 

serviços), o local onde será desenvolvida, o preço do serviço ou do produto produzido 

ou comercializado, a margem de lucro, o beneficiário do serviço ou comprador dos 

produtos, os empregados que irá contratar, forma como os empregados vão 

trabalhar (horários, desenvolvimento técnico do serviço), dentre outros inúmeros 

aspectos da atividade econômica (BACARAT, 2011, p. 28). 

Nesses termos, é importante reforçar a ideia de que o conteúdo da livre 

iniciativa é bem mais abrangente que a liberdade de iniciar uma atividade 

econômica. 

Para Eros Roberto Grau (1998, p. 227) a “livre iniciativa é expressão de 

liberdade titulada não apenas pela empresa, mas também pelo trabalho, de modo 
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que é “um modo de expressão do trabalho, e, por isso mesmo, corolário da valorização 

do trabalho, do trabalho livre”. 

Logo, o artigo 1.o da Constituição Federal reconhece o valor da livre 

iniciativa, e não suas virtualidades individuais, sendo que o artigo 170, caput, “coloca 

lado a lado trabalho humano e livre iniciativa, cuidando, contudo, no sentido de que 

o primeiro seja valorizado” (GRAU, 1998, p. 228). 

O empresário, quando contrata trabalhadores para auxiliá-lo na realização da 

atividade econômica, torna-se, por força de lei, empregador, e, em decorrência, passa a 

dispor do poder de dirigir o trabalho dos empregados (CLT, art. 2.o), dando-lhes 

ordens, fiscalizando os serviços e os horários de trabalho, por exemplo (BACARAT, 

2011, p. 30).  

A livre iniciativa é, portanto, fundamento mediato do poder de direção do 

empregador, antecedendo o próprio contrato de trabalho. Desse modo, apenas o 

empresário é possuidor de legitimidade para organizar os meios de produção, 

exercendo o poder e o risco resultante da correspondente atividade econômica 

(MELGAR, 2003, p. 364 apud BACARAT, 2011, p. 30).  

O poder de organização antecede ao contrato, mas o poder de direção do 

empregador sobre o empregado, todavia, somente passará a existir efetivamente a 

partir da vigência do contrato de trabalho. 

Constata-se, nesses termos, que o fundamento imediato do poder de 

direção é o contrato de trabalho, pois somente durante a vigência deste é que o 

empregado se compromete a colocar sua força de trabalho em prol da atividade 

econômica, sob a direção do empresário. 

Em verdade, o poder de direção trata efetivamente de uma situação jurídica 

fixada pela ordem jurídica de tal maneira que aparece sobretudo como poderes e 

deveres e menos como direitos, relacionando-se a uma inspiração política 

autoritária. Nesse caso, os titulares das situações jurídicas não podem renunciar ao 

exercício destes poderes e deveres, sob pena de renunciarem à própria situação 

jurídica. 

De fato, o empregador possui o poder de organizar a atividade econômica, 

na medida em que é seu o risco, dirigirindo a prestação pessoal do trabalho do 

empregado (artigo 2.o da CLT). O empregador tem também o direito de regulamentar 

as condições de trabalho e de punir o empregado. 
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No entanto, o poder de direção deve ser exercido nos limites e no interesse 

da ordem jurídica, gerando prerrogativas e deveres ao empregador. 

O ordenamento jurídico brasileiro protege os interesses lícitos dos 

empregadores e sustenta o controle por eles realizado nas atividades dos seus 

empregados. 

Segundo Octavio Bueno Magano (1982, p. 94), o poder diretivo é a “capacidade, 

oriunda do seu direito subjetivo, ou então da organização empresarial, para 

determinar a estrutura técnica e econômica da empresa e dar conteúdo concreto à 

atividade do trabalhador, visando à realização das finalidades daquela”.  

São interesses dos empregadores que ensejam o referido controle: o direito 

de propriedade e a própria atividade econômica. 

O direito de propriedade individual é garantido atualmente por força do artigo 

5.o, XXII, da Constituição Federal, sendo limitado pelo mesmo diploma no inciso 

seguinte, art. 5.o, XXIII, que estabelece que a propriedade atenderá a função social, 

o que decorre fundamentalmente da supremacia do interesse público sobre o 

privado.  

O artigo 170 da CF estabelece que a propriedade privada e a função social 

da propriedade são princípios gerais da atividade econômica, cujo fim é assegurar a 

todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. 

Portanto, o direito de propriedade, limitado pela função social, pode ser 

entendido como fundamento do poder diretivo do empresário, uma vez que a empresa 

não pode perseguir apenas o fim capitalista, mas também deve buscar atender os 

direitos dos trabalhadores, da coletividade, do Estado. 

A função social como um dos fundamentos do poder do empregador sobre 

os empregados dentro da concepção do direito de propriedade traduz-se na delegação 

desse poder pelo Poder Público, que protege a instituição da empresa, a qual atinge 

a função social por ter amplo interesse na continuidade de suas atividades, pois 

através da atividade livre a que se propôs o empregador-proprietário, são gerados 

empregos, produzindo renda e, em decorrência disso, contribuindo para atingir o 

objetivo maior da sociedade, a inter-relação dos indivíduos e do Estado em busca de 

um fim comum, qual seja, o desenvolvimento socioeconômico. 

Esse entendimento está ligado ao que preceitua o artigo 170 da CF, pois tal 

artigo estabelece que o objetivo final da ordem econômica, que é fundada nos 
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princípios da valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, é assegurar a 

todos a existência digna através da satisfação das necessidades da coletividade. 

Assim, o empregador-proprietário, cuja relação interna com o bem é de 

natureza essencialmente econômica, tem o poder dever de externamente procurar 

fazer com que sua propriedade atinja a função social e, consequentemente, busque, 

além do lucro, à proteção de seu patrimônio e da sua empresa, observar 

obrigatoriamente as disposições relativas às relações trabalhistas, explorando o bem 

de forma que favoreça o bem-estar também dos trabalhadores, enquanto 

coletividade.  

No que tange à ordem econômica, nos termos dos artigos 1.o, inciso IV, 6.o e 

1704, inciso VIII da CF, esta é igualmente fundada na valorização do trabalho, 

mostrando que, apesar de se adotar o regime capitalista de produção, a ordem 

econômica brasileira confere grande importância aos valores do trabalho do que à 

economia de mercado e aos valores daí advindos. 

Essa ênfase ao valor social do trabalho também corrobora a ideia da função 

social da empresa e, consequentemente, da propriedade, pois o empresário, segundo 

os ditames da ordem, é livre para ingressar em qualquer atividade lícita, observadas 

as disposições constitucionais estabelecidas para a consecução dos interesses 

sociais através da previsão da função social da propriedade, sendo a valorização do 

trabalho um desses interesses. Isso ocorre porque, além de essa valorização ser um 

dos fundamentos da ordem econômica, é o trabalho realizado pelos empregados a 

máquina propulsora do negócio do empregador. 

O entendimento no sentido de que o empresário é detentor do poder 

econômico e, portanto, senhor absoluto na determinação do que produzir, como 

produzir, quanto produzir e por que preço vender, sustenta o efetivo poder do 

empregador na atividade desempenhada pelos empregados. Para atingir o objetivo 

 

4 Art. 1.o “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: [...] IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;” 

 Art. 6.o “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 

 Art. 170. “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados 
os seguintes princípios: [...] VIII - busca do pleno emprego;” 
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traçado para a atividade econômica, a força de trabalho dos empregados deve estar 

diretamente focada à consecução da tarefa que lhe foi designada. 

A concepção do poder diretivo como direito-função atribui ao empregador a 

tarefa de agir, não no seu exclusivo interesse, mas tendo em conta o interesse do 

conjunto de trabalhadores, de forma que o poder diretivo é mais bem compreendido 

enquanto um dever. Jean Dabin (apud AVILA, 2011) elucida que a função não 

suprime o direito, mas tão somente o coloca a seu serviço, exatamente como ocorre 

com o direito de propriedade que, por se vincular à realização de um determinado 

fim, nem por isso deixa de ser direito de propriedade. 

Pode-se, assim, concluir que o poder de direção do empresário-empregador 

decorre diretamente do objetivo de manutenção da atividade econômica, baseado 

na livre iniciativa, bem como na livre concorrência, devendo assegurar a todos a 

existência digna, preconizada pela justiça social e crescimento econômico da 

sociedade.  

O empregador, portanto, enquanto detentor dos poderes econômico e 

diretivo, deve gerir a atividade econômica, considerando não apenas o seu interesse 

social, como também propiciando e zelando pela valorização do trabalho, enquanto 

coletividade e mola propulsora do desenvolvimento socioeconômico do Estado. 

2.2 LIMITES AO PODER DIRETIVO DO EMPREGADOR  

No capítulo em questão são avaliadas as limitações ao poder diretivo do 

empregador, frente aos princípios fundamentais que regem o estado social brasileiro, 

em especial na busca pela valorização do trabalho, enquanto instrumento de inclusão 

da pessoa humana na sociedade. Tal estudo se mostra crucial para a avaliação das 

condutas anticompetitivas no mercado de trabalho, seus impactos na dignidade e 

liberdade da pessoa humana trabalhadora e possíveis desdobramentos jurídicos que 

objetivem a correção das condutas e ressarcimento dos danos decorrentes. 

Nesse contexto, o poder diretivo do empregador, consubstanciado nos poderes 

de dirigir, regulamentar, fiscalizar e disciplinar seus empregados, no exercício da 

subordinação jurídica que preconiza a relação de emprego, não é ilimitado e não pode 

ser considerado um direito absoluto decorrente da propriedade privada (BACARAT, 

2011, p. 334), como visto no tópico anterior. 
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O poder diretivo do empregador, portanto, está sujeito a limitações, de modo 

a contrabalançar a relação empregado/empregador, buscando evitar que um dos 

polos da relação abuse de seu direito em detrimento do outro. 

A legislação trabalhista (incluindo os instrumentos coletivos) e o contrato de 

trabalho constituem os entes primordiais limitantes do poder diretivo do empregador, 

a medida em que as relações de emprego devem estar pautadas no cumprimento da 

lei e daquilo que foi pactuado entre as partes. 

Orlando Gomes e Elson Gottschalk destacam que o poder diretivo está 

limitado, de um lado, pela lei, pelas fontes de produção profissional e mista e pelo 

próprio contrato individual do trabalho e, de outro, pela finalidade do direito de 

direção (apud FERRARI, 1995, p. 168).  

Para Délio Maranhão a personalidade do empregado não se anula com o 

contrato de trabalho, donde decorre o jus resistentiae. Assim, ele pode, 

legitimamente, recusar-se ao cumprimento de uma ordem “que o coloque em grave 

risco, que fuja à natureza do trabalho contratado, que o humilhe ou diminua 

moralmente, que seja ilícita, ilegal ou de execução extraordinariamente difícil” 

(MARANHÃO et al., 2005, p. 247). 

Temos, assim, que a legislação atuará em relação às ordens do empregador 

que se afigurem ilícitas ou de execução extremamente difícil. O contrato de trabalho, 

a seu turno, limitará o poder de direção do empregador que exigir o cumprimento de 

ordens dissoantes daquilo que foi efetivamente contratado. Evidente que oscilações de 

pouca relevância nos termos do que foi contratado poderão ser admitidas, justamente 

em decorrência da boa-fé contratual, mas, como regra geral, o empregador deverá 

se ater ao contratado (AVILA, 2011, p. 23). 

Ainda, no contexto da relação empregado e empregador, em que se verifica 

uma relação de assimetria, consubstanciada na notável diferença de condições 

entre as partes, a tutela dos direitos do empregado se torna ainda mais necessária. 

Em verdade, a relação de desigualdade, existente em grande parte das relações de 

emprego5, equipara o poder diretivo do empregador ao poder estatal, legitimando a 

aplicação dos direitos fundamentais a essa relação privada. 

 

5 “A Lei n.o 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), introduzindo um parágrafo único no art. 444 da CLT, 
prevê a figura de empregado diferenciado, chamado por parte da doutrina de ‘hipersuficiente’, 
assim entendido o empregado que: é portador de diploma de curso superior e perceba salário 
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Os direitos fundamentais apresentam-se, pois, como importantes entes de 

limitação para o exercício do poder de direção dos empregadores. Especialmente na 

sociedade informacional, os direitos dos trabalhadores possuem expressivo potencial 

de serem violados nas relações de emprego, quando confrontados com o abuso do 

poder diretivo do empregador, que detém a propriedade dos meios de produção, 

bem como as prerrogativas de controle. 

A Constituição Federal estabelece, portanto, o respeito aos direitos e 

garantias fundamentais inerentes à pessoa do trabalhador, visando resguardar a sua 

dignidade (BACARAT, 2011, p. 261), limitando, assim, o poder atuação do 

empregador.  

Os direitos fundamentais, enquanto direitos da personalidade e da 

individualidade da pessoa humana, despontam de modo a proteger a dignidade do 

trabalhador em especial no tocante à honra, liberdade, segurança física e psíquica, 

bem-estar físico e psíquico, privacidade e intimidade, respeito, autoestima e, até 

mesmo, imagem (DELGADO, 2017, p. 38).  

Entretanto, a dignidade não fica adstrita apenas a um contexto 

personalíssimo, mas também ao plano social circundante, aqui considerado como o 

trabalho, especialmente o regulado na forma do emprego (DELGADO, 2017, p. 42). 

O limite de atuação do poder diretivo do empregador deve atender, assim, 

os preceitos constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1.o, inc. III, CF), do 

solidarismo (art. 3.o, inc. I, CF) e ainda da função social da propriedade (art. 170, inc. 

III, CF) (BACARAT, 2011, p. 335). 

Para Mauricio Godinho Delgado (2017, p. 39), o princípio da dignidade da 

pessoa humana trata-se do princípio maior do Direito Constitucional contemporâneo, 

espraiando-se, com grande intensidade, no que tange à valorização do trabalho. O 

referido Doutrinador ainda cita trecho da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, de 10.12.1948, aprovada pela Assembleia Geral da ONU, em Paris, art. 

XXIII, 3: “Todo homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e 

satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível 

 

mensal igual ou superior a duas vezes o limite dos benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social”. (Cf. ROMAR, 2021a, p. 81). 
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com a dignidade humana, e a que a se acrescentarão, se necessário, outros meios 

de proteção social”.6 

Em continuidade Godinho afirma que a Constituição Federal de 1988 alçou o 

princípio da dignidade da pessoa humana, na qualidade de princípio próprio, ao 

núcleo do sistema constitucional do país e ao núcleo de seu sistema jurídico, político 

e social, como princípio fundamental de todo o sistema jurídico (DELGADO, 2017, p. 

40). 

A dignidade é, desta feita, fundamento da vida no país, princípio jurídico 

inspirador e normativo, e ainda, fim, objetivo de toda a ordem econômica brasileira 

(DELGADO, 2017, p. 42). 

A Constituição Federal ao tratar da “Ordem Econômica e Financeira” e dos 

“Princípios Gerais da Atividade Econômica” (Título VII, Capítulo I, art. 170) se reporta 

ao princípio da dignidade do ser humano, estabelecendo ainda como base da ordem 

econômica a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa: “A ordem 

econômica, fundada na valorização do trabalho humano e da livre-iniciativa, tem por 

fim assegurar a todos existência digna, conforme ditames da justiça social, primando, 

ainda, pela busca do pleno emprego. 

Observa-se que o art. 170 indica os princípios fundamentais que ao final 

objetivam “assegurar a todos a existência digna”. Godinho destaca a “função social 

da propriedade” (art. 170, III), a “defesa do meio ambiente (art. 170, VI), a “redução das 

desigualdades regionais e sociais” (art. 170, VII) e a “busca do pleno emprego” (art. 

170, VIII) como princípios que demonstram a centralidade da pessoa humana na 

vida socioeconômica e na ordem jurídica brasileira (DELGADO, 2017, p. 46). 

Menciona ainda o art. 193 da CF que trata da ordem social como uma das 

dimensões essenciais da dignidade da pessoa humana, trazendo o texto 

constitucional: “Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e 

como objetivo e o bem-estar e a justiça sociais”. 

A Constituição Federal reconhece, desta monta, a valorização do trabalho, 

especialmente o trabalho regulado (emprego), como um dos princípios que norteiam 

a ordem constitucional brasileira, de modo a assegurar a atribuição de poder 

também a quem é destituído de riqueza, configurando ente imprescindível à 

 

6 Texto retirado da coletânea de documentos internacionais organizada por FRANCO FILHO, 1999, p. 
406-412. 
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formação do estado democrático. O trabalho assume, portanto, o caráter de ser o 

mais relevante meio garantidor de um mínimo de poder social à grande massa da 

população, que é destituída de riqueza e de outros meios lícitos de seu alcance 

(DELGADO, 2017, p. 47).  

Em consequência, o trabalho representa valor e direito social em contraponto às 

seculares elites políticas, econômicas e sociais brasileiras, como medida garantidora 

da Democracia. Não há, pois, como instituir a Democracia sem garantir um 

correspondente sistema econômico social valorizador do trabalho humano. 

O contexto constitucional valorizador do trabalho regulado e da justiça social, 

acaba por alçar o emprego como meio de inserção e afirmação do trabalhador na 

sociedade econômica capitalista, estruturando uma rede de garantias, proteções e 

direitos em torno da pessoa humana trabalhadora. 

Godinho descreve que o direito do trabalho assegura um patamar mínimo 

civilizatório para a utilização do trabalho da pessoa humana, garantindo a efetivação 

dos princípios civilizatórios fundamentais, como da valorização do trabalho e do 

emprego, da dignidade da pessoa humana, da segurança e do bem-estar sociais, da 

subordinação da propriedade à sua função socioambiental, entre outros princípios 

(DELGADO, 2017, p. 50), que buscam estruturar o Estado Democrático de Direito (p. 

63). 

Vale pontuar que muito embora o trabalho seja um dos fatores de produção 

a ser dirigido e organizado pelo empresário empregador sob a lógica da economia 

de mercado capitalista, a sua administração e direção devem ser sopesadas frente à 

sua valorização constitucional, enquanto elo de formação da Democracia, em 

construção da dignidade da pessoa humana trabalhadora. 

O poder diretivo do empregador no Brasil, portanto, é limitado não só pela 

legislação e contrato de trabalho, como visto no início deste tópico, mas também por 

todo arcabouço jurídico constitucional que privilegia a ordem democrática e o estado 

social brasileiro, que busca o bem-estar e justiça sociais.  
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3 PRÁTICAS ANTICOMPETITIVAS NO MERCADO DE TRABALHO 

Dado o contexto do estado social brasileiro e seus reflexos no poder econômico, 

o presente trabalho promove o estudo de práticas anticompetitivas adotadas por 

empresários-empregadores, em decorrência de seu poder diretivo e econômico, no 

âmbito do mercado de trabalho.  

Isto posto, neste capítulo serão exploradas as principais condutas com 

potencial anticompetitivo no mercado de trabalho, de forma não exaustiva, como 

base para a reflexão de sua aplicabilidade e efeitos no Brasil. 

3.1 A INTERSECÇÃO ENTRE O DIREITO ANTITRUSTE E O DIREITO DO 

TRABALHO 

A queda dos índices de emprego e ocupação no âmbito global podem ter 

sido a causa da concentração de empregadores, gerando a estagnação dos salários 

e do próprio mercado de trabalho. Alguns passaram a deter maiores condições de 

restringir salários e a mobilidade dos trabalhadores no mercado de trabalho através 

da concentração do poder de compra de mão de obra (poder de 

monopsônio/oligopsônio) e mediante condutas como acordos de fixação de salários 

(wage fixing agreements), acordos de não contratação de trabalhadores (no-poach 

agreements), troca de informações concorrencialmente sensíveis e cláusulas de não 

concorrência. Tais práticas com potencial anticompetitivo e lesivo ao direito dos 

empregados pouco foram consideradas como objeto relevante de estudo, seja do 

direito antitruste, seja do direito do trabalho ao redor do mundo. 

No Brasil, a Lei de Defesa da Concorrência (LDC), Lei n.o 12.529 de 30 de 

novembro de 2011, trata sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a 

ordem econômica, em cumprimento aos ditames constitucionais da livre 

concorrência e repressão ao abuso do poder econômico7, a fim de assegurar a 

competitividade dos mercados e, por conseguinte, menores preços aos 

consumidores, bem como maior variedade e qualidade de produtos, além de 

 

7 Lei n.o 12.529/2011. “Art. 1.o Esta Lei estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - 
SBDC e dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, 
orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social 
da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico”. 
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incentivar a inovação. Nesse mesmo sentido, a competitividade dos mercados de 

trabalho, no que tange à contratação e retenção de empregados, deve ser preservada, 

de modo a proporcionar melhores condições de salários, benefícios e melhores 

oportunidades de emprego.8 

Especificamente no tocante às condutas consideradas contrárias à ordem 

econômica, Paula Forgioni (2022, p. 136) esclarece que para ser considerada 

contrária à ordem econômica, a conduta deve ter por objeto ou produzir um dentre os 

seguintes efeitos: (i) limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre 

concorrência ou a livre iniciativa; (ii) dominar mercado relevante de bens ou serviços; 

(iii) aumentar arbitrariamente os lucros; ou (iv) exercer de forma abusiva a posição 

dominante. 

A concorrência no mercado de venda de produtos se dá pela competição em 

relação aos consumidores, sendo que o poder nesse mercado pode representar a 

existência de um monopólio ou oligopólio, que tem a perspectiva de ocasionar um 

aumento de preços dos produtos, prejudicando os consumidores. Já a concorrência 

no mercado de trabalho é aquela que se relaciona ao mercado de compra de 

insumos, “como a matéria-prima ou quaisquer outros fatores necessários à produção 

do bem ou comercialização do serviço, dentre eles, o insumo laboral” (FORGIONI, 

2022, p. 6). 

O monopsônio ou oligopsônio podem gerar restrições artificiais às condições 

profissionais e remuneratórias dos trabalhadores, em razão do incentivo dos 

empregadores de aumentar a sua receita, através da redução de custos de mão de 

obra. 

Especificamente no que se refere ao poder de monopsônio, vale pontuar que 

a vasta oferta de mão de obra de baixa renda, especialmente em países em estágio de 

desenvolvimento econômico, como o Brasil, obstaculiza o seu reconhecimento, uma 

vez que o empregador consegue manter a remuneração abaixo do valor competitivo 

de sua força de trabalho, pagando o mínimo aos seus trabalhadores, sem levantar 

suspeitas ou insurgências quanto à prática.9 

 

8 Anexo – Nota Técnica n.o 36/2021/CGAA8/SGA2/SG/CADE – p. 5-6. 
9 “A labor monopsony exists when lack of competition in the labor market enables employers to 

suppress the wages of their workers. At one time, economists assumed that labor markets were 
highly competitive. If one imagines sandwich workers in a big city, for example, the immediate 
image that comes to mind is that of someone who could easily find another job if fired. That person 
could work at another restaurant, or a coffee shop, or in a warehouse, or as an Uber driver. 



 29 

O monopsônio no mercado de trabalho ocorre quando a falta de 

concorrência (concentração de empregadores) permite ao empregador suprimir a 

remuneração de seus empregados, sem correr riscos efetivos de que tais 

empregados peçam demissão e procurem novas e melhores oportunidades de 

trabalho. Logo, a concentração de empregadores ocorre quando apenas um ou 

poucos empregadores contratam um grupo específico de empregados, em uma 

determinada área geográfica. Daí resulta a dificuldade de mobilidade de tais 

trabalhadores, uma vez que haverá poucas oportunidades factíveis para a busca de 

um novo emprego com melhores condições de remuneração.10 

A temática relacionada às práticas anticoncorrenciais no mercado de 

trabalho, ainda embrionária em solo brasileiro, ganhou destaque com a recente 

abertura, pelo Cade, da investigação de diversos agentes econômicos da indústria 

 

Similarly, a lawyer can easily quit her law firm and join another. But the new research revealed that 
these assumptions were faulty. In fact, most labor markets are not highly competitive. Most labor 
markets are rural or semi-rural. Only a handful of employers cater to a thin population spread out 
over a large area. Even in densely populated areas, various frictions, including noncompetition 
agreements, prevent workers from easily finding new jobs. Taking advantage of these frictions, 
employers can pay below-competitive wages without worrying that they will lose employees to 
competitors. Some commentators argue that the high degree of labor monopsony may explain 
stagnant wages”. (Cf. MARINESCU; POSNER, 2019, p. 2). Tradução livre: "O monopsônio no 
mercado de trabalho ocorre quando a falta de concorrência permite aos empregadores suprimir os 
salários de seus empregados. Em dado momento, os economistas assumiram que os mercados 
de trabalho eram altamente competitivos. Se imaginarmos um trabalhador de redes de sanduíche 
em uma em uma grande cidade, por exemplo, a imagem imediata que vem à mente é a de alguém 
que poderia facilmente encontrar outro emprego se fosse demitido. Essa pessoa poderia trabalhar 
em outro restaurante, ou em um café, loja, ou em um armazém, ou como motorista do Uber. Da 
mesma forma, um advogado pode facilmente deixar seu escritório e ingressar em outro. Contudo, a 
nova pesquisa revelou que estas suposições eram errôneas. Na verdade, a maioria dos mercados 
de trabalho são não altamente competitivos. A maioria dos mercados de trabalho é rural ou semirrural. 
Apenas um punhado de empregadores fornecem serviços a uma pequena população espalhada por 
uma grande área. Mesmo em áreas densamente povoadas, vários atritos, incluindo acordos de não 
concorrência, impedem que os trabalhadores encontrem facilmente novos empregos. Tirando 
proveito destes atritos, os empregadores podem pagar salários abaixo da concorrência sem se 
preocupar em perder empregados para os concorrentes. Alguns comentaristas argumentam que o 
alto grau de monopsônio no mercado de trabalho pode explicar a estagnação salários". 

10 “Concentration means that only one or a few employers hire a particular kind of worker in an area 
where workers reside and commute.20 When few employers exist, workers who are underpaid by 
their existing employer are limited in their ability to quit and work for an alternative employer for a 
higher wage. This allows the incumbent employer to suppress the wage. Employer concentration 
also facilitates overt or tacit collusion, for example, where one firm acts as a ‘wage leader’ by 
periodically announcing wage increases that other firms match”. (MARINESCU; POSNER, 2019, p. 
5). Tradução livre: "Concentração significa que apenas um ou poucos empregadores contratam 
um determinado tipo de empregado em uma área onde os empregados residem e se movimentam. 
Quando há poucos empregadores, os empregados que são mal remunerados por seus empregadores 
atuais, têm reduzida a sua capacidade de buscar por trabalho alternativo por um salário mais alto. 
Este fato permite que o empregador atual suprima o salário de seus empregados. A concentração 
de empregadores também facilita a colusão expressa ou tácita, por exemplo, quando uma 
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brasileira de healthcare. Segundo a acusação, tais agentes, organizados em grupo 

(grupo MedTech), supostamente promoveram práticas de troca de informações 

concorrencialmente sensíveis entre representantes de Departamentos de Recursos 

Humanos, além de acordos em relação aos termos de negociações sindicais. A 

análise do Cade gerou ainda impactos no âmbito de atuação do Parquet Laboral - 

Ministério Público do Trabalho (MPT) quanto a possíveis lesões à coletividade de 

trabalhadores sujeitos às potenciais práticas anticoncorrenciais. 

Para as autoras Amanda Athayde e Juliana Domingues, a evolução dos 

estudos jurídicos e econômicos evidenciam que a distância antes imaginada entre o 

direito antitruste e o direito trabalhista não existe mais.11 

Embora a legislação antitruste tenha sido tradicionalmente mais aplicada à 

venda de produtos, é certo que as disposições concorrenciais podem ser aplicadas 

aos mercados de compra de insumo, visto que compradores também podem incorrer 

em condutas anticompetitivas.12  

O interesse sobre a possível interseção entre o direito antitruste e o direito do 

trabalho tem ganhado força e evoluído recentemente, em várias partes do Mundo, 

em especial nos EUA, União Europeia (UE), Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), Portugal, Holanda, Reino Unido, México, 

Japão, Hong Kong e Korea, o que acaba confirmar a hipótese de que questões 

trabalhistas também têm o potencial de afetar e distorcer a concorrência, de modo a 

atrair a competência das autoridades e da análise antitruste inclusive no Brasil.  

Como consequência, tais práticas tidas como ilegais também têm potencial 

de gerar questionamento por parte dos empregados individual ou coletivamente 

lesados que podem buscar a reparação de danos, se efetivamente experimentados, 

no âmbito do Judiciário Trabalhista, além de motivar investigações pelo MPT. 

 

empresa atua como "líder salarial", anunciando periodicamente aumentos salariais que as outras 
empresas acabam seguindo”. 

11 “A interdisciplinaridade denota que estamos diante de inter-relações e sobreposições: uma 
abordagem pode e deve beneficiar a outra, com o objetivo de tutelar o trabalhador e, ao mesmo 
tempo, motivar um ambiente concorrencialmente mais saudável. De modo preliminar, as 
autoridades antitruste podem enfrentar o mercado laboral pelo menos de três formas bastante 
distintas: (i) preventivamente, diante de formação de monopsônios, por meio da análise dos atos de 
concentração, (ii) repressivamente, por meio do controle de condutas anticoncorrenciais 
consubstanciadas em acordos com concorrentes no mercado de trabalho; e (iii) por meio de 
instrumentos de advocacy, como construção de mecanismos preventivos e de conscientização das 
empresas e seus funcionários para os efeitos da restrição da concorrência no mercado de trabalho”. 
(Cf. THAYDE; DOMINGUES; MENDONÇA, 2018, p. 65-66).  

12 Anexo – Nota Técnica n.o 36/2021/CGAA8/SGA2/SG/CADE, p. 6. 
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Na vanguarda do estudo da confluência entre o direito antitruste e direito do 

trabalho encontra-se os EUA que vêm liderando as discussões sobre o tema. O caso 

United States v. Adobe Systems, Inc., et al., exemplifica a atuação do DOJ e da FTC 

em uma série de investigações, iniciada no ano de 2010, contra seis empresas de 

tecnologia do Vale do Silício (Adobe, Apple, Google, Intel, Intuit e Pixar), que 

firmavam acordos bilaterais que impediam as empresas envolvidas de contratar 

empregados altamente qualificados (engenheiros de software altamente 

especializados), os chamados high-tech employees, uma das outras. Tais acordos 

(no-poach agreements) sinalizaram a ilicitude concorrencial dos acordos firmados 

entre empregadores, uma vez que não havia qualquer justificativa razoável para o 

pacto de não contratação.13 

Em 2012, as empresas e-Bay e Intuit foram igualmente processadas por 

práticas de non-poach, ocorridas entre os anos de 2006 a 2011, período em que os 

executivos sêniores de tais companhias firmaram acordos tácitos de não contratação 

de empregados entre si. Além da ação proposta pelo DOJ, os empregados afetados 

acionaram, com êxito, as empresas que foram condenadas a reparar os danos 

sofridos, com base no entendimento de que tais práticas prejudicaram a mobilidade 

de tais empregados e a possibilidade de buscarem por melhores e mais vantajosas 

oportunidades de emprego. 

As investigações mirando as práticas de Recursos Humanos nos Estados 

Unidos culminaram, em 2016, com a edição do Guia Antitruste para profissionais de 

Recursos Humanos, documento por meio do qual se reconhece a importância da 

análise das práticas de Recursos Humanos e seus impactos no direito antitruste e 

trabalhista, uma vez que tais práticas afetam tanto empregados quanto consumidores. 

Vale pontuar ainda que as práticas não precisam ser formais para serem objeto de 

investigação, ou seja, não há necessidade de um acordo expresso.  

No ano de 2019, uma investigação em vários estados dos EUA noticiou 

acordos de não contratação entre franqueados de quatro cadeias de fast-food 

americanas (Dunki’n, Arby’s, Five Guys, e Little Ceasars), firmados com o intuito de 

prevenir que os salários dos trabalhadores fossem inflacionados pelo assédio dos 

 

13 “A jurisprudência americana já sinalizava à época que os acordos resultariam na diminuição de 
salários e de oportunidades. Como era esperado, foi exatamente este o entendimento no caso de 
carreiras dos profissionais de alta tecnologia”. (Cf. ATHAYDE; DOMINGUES; MENDONÇA, 2019, 
s. p.). 
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franqueados concorrentes, que poderiam se valer da mão de obra já treinada para o 

trabalho. Tais trabalhadores, cujos salários estão entre os maios baixos da toda a 

cadeia produtiva, sequer têm conhecimento sobre esse tipo de acordo e 

desconhecem seus impactos negativos (ATHAYDE; DOMINGUES; MENDONÇA, 

2019). 

Como desdobramento aos estudos e investigações direcionadas às práticas 

de Recursos Humanos, o tema ganha destaque no contexto brasileiro atual e cria 

um ambiente propulsor à necessidade de aprofundamento do estudo sobre práticas 

potencialmente lesivas à livre concorrência do mercado de trabalho impactado e ao 

direito dos trabalhadores.  

Nesse âmbito, descreve-se as quatro principais condutas potencialmente 

lesivas, relacionadas ao mercado de trabalho. São as condutas horizontais: (i) 

acordos de fixação de remuneração; (ii) acordos de não contratação (no-poach 

agreements); (iii) troca de informações concorrencialmente sensíveis; e as condutas 

verticais: (iv) acordos de não concorrência e (v) acordos de não contratação (no-

poach agreements) no âmbito dos contratos de franquia. 

3.2 CONDUTAS HORIZONTAIS 

Conforme mencionado no tópico anterior, a alta concentração de 

empregadores gera um ambiente propício às práticas de conluio nos mercados de 

trabalho. 

Segundo Calixto Salomão Filho (2021), entende-se como colusão horizontal 

qualquer tipo de acordo, expresso ou tácito, firmado entre concorrentes, envolvendo, 

portanto, agentes econômicos que desenvolvam atividades em um mesmo mercado 

relevante, geográfico e material, estando em uma relação direta de concorrência.14 

Para Paula Forgioni (2022, p. 349), os acordos horizontais neutralizam a 

competição principalmente entre os agentes econômicos que atuam no mesmo 

mercado relevante. 

 

14 Nos termos do Guia Antitruste para profissionais de Recursos Humanos, os acordos de não 
contratação de trabalhadores são aqueles celebrados entre empregadores que concorrem pelo 
mesmo mercado de trabalho relevante, mesmo quando os empregadores não concorram no 
mesmo mercado de produtos ou serviços 
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No âmbito do mercado de trabalho, a colusão horizontal ocorre entre 

empregadores que concorrem pelo mesmo grupo de trabalhadores, não 

necessariamente concorrendo no mercado de produtos. O próprio caso U.S. v. 

Adobe Systems, Inc. et al., demonstra que seus agentes não concorrem no mesmo 

mercado de produtos (Adobe, Apple, Google, Intel, Intuit e Pixar). Entretanto, tais 

empresas atuam no ramo de tecnologia e, portanto, concorrem por determinado 

grupo de empregados especializados, os high-tech employees. 

As formas típicas de conluio, ou seja, condutas horizontais nos mercados de 

trabalho são (i) acordos de fixação de remuneração; (ii) acordos de não contratação 

de trabalhadores; e (iii) troca de informação para coordenar parâmetros 

competitivos.15 

3.2.1 Acordos de fixação de remuneração (Wage Fixing Agreements) 

O Guia Antitruste para profissionais de Recursos Humanos define os wage 

fixing agreements (acordos de fixação de remuneração) como acordos tácitos ou 

expressos, firmados entre empregadores que concorrem pela contratação ou retenção 

de determinados profissionais no mercado de trabalho, para fixar salários e 

benefícios, em um valor determinado ou dentro de um faixa de valores.16 O guia 

esclarece ainda que tais acordos são considerados ilícitos por objeto (per se rule17), 

independentemente de seus efeitos concorrenciais, ou se realizados através de 

intermediários, exceto em casos de colaboração legítima entre os empregadores, 

como em uma joint venture (incluindo o uso compartilhado de instalações), caso em 

que não serão consideradas ilegais per se, sob as leis antitruste (“naked” wage 

fixing). 

 

15 Anexo – Nota Técnica n.o 36/2021/CGAA8/SGA2/SG/CADE, p. 17. 
16 Nos termos do Guia Antitruste para RH do DOJ/FTC, “an individual likely is breaking the antitrust 

laws if he or she agrees with individual(s) at another company about employee salary or other 
terms of compensation, either at a specific level or within a range”. (US/DOJ; FTC, 2016, p. 3). 
Tradução livre: "um indivíduo está possivelmente infringindo a legislação antitruste, caso ele ou ela 
faça um acordo sobre o salário ou outros termos de remuneração dos empregados, com um 
indivíduo de outra empresa, seja por um valor específico ou em uma determinada faixa de 
valores". 

17 Para fins deste trabalho, as terminologias per se e por objeto são utilizadas no mesmo sentido ao 
caracterizarem condutas que não necessitam de provas de efeitos para a caracterização da 
infração concorrencial (ao contrário da chamada regra da razão). Discussões doutrinárias e 
jurisprudenciais sobre distinções entre ilícito per se (de origem norte-americana) e ilícito por objeto 
(de origem europeia) não serão aprofundadas e não interferem no objeto da presente pesquisa. 
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O guia emitido pelo DOJ/FTC indica como exemplos de ações contra os 

wage fixing agreements as ações propostas contra a Arizona Hospital & Healthcare 

Association por atuar em nome de grande parte dos hospitais no estado do Arizona 

para fixar um cronograma de pagamento aos enfermeiros contratados em regime 

temporário ou por dia. 

São mencionados ainda dois casos envolvendo a atuação da FTC 

relacionados à competição por empregados. O primeiro deles, contra a Debes Corp., 

ocasião em que a FTC processou lares de idosos do estado de Illinois, que se 

uniram para impedir que uma empresa de intermediação de trabalho temporário 

aumentasse o preço dos serviços de seus enfermeiros terceirizados. A união entre 

esses lares de idosos eliminou a concorrência na compra de serviço de enfermeiros, 

causando um controle no preço dessa mão de obra especializada. A conduta foi 

iniciada em 1988, quando uma das empresas de terceirização de enfermeiros, Alpha 

Christian, anunciou um incremento substancial no preço cobrado pela mão de obra 

temporária de enfermeiros. As administradoras de lares de idosos reuniram-se e 

definiram um boicote aos serviços da Alpha Christian, marcado pelo envio de uma 

carta à empresa. As administradoras ameaçaram as demais empresas de 

terceirização a não mais adquirir seus serviços caso houvesse reajuste de preços, 

inclusive com a cópia da carta enviada à Alpha Christian. Ao final do processo, foi 

celebrado acordo judicial com a FTC, sem admissão de responsabilidade, e os lares 

de idosos se comprometeram a não praticar mais esse tipo de conduta. As partes 

ficaram proibidas de celebrar qualquer acordo com qualquer empresa de 

fornecedora de mão de obra temporária de enfermeiros por dez anos, e de trocar 

qualquer informação sobre o uso de serviços de trabalho temporário de enfermeiros 

com as empresas envolvidas na conduta (FTC, 1995, p. 701-709; ATHAYDE; 

DOMINGUES; MENDONÇA, 2018, p. 74).  

O segundo caso resultou no ajuizamento de uma ação contra o Council of 

Fashion Designers of America e a organização dos dois maiores desfiles da indústria 

da moda (U.S. v. Council of Fashion Designers of America) para a coibição de um 

acordo de preços que tencionava diminuir os valores dos cachês pagos aos modelos 

em desfiles de moda. Na ocasião, alguns estilistas haviam se unido para produzir 

dois desfiles ao ano, compartilhando custos e realizando a compra coletiva de 

serviços. Assim, a FTC questionou a licitude do acordo realizado entre os estilistas 

para fixar a remuneração dos modelos. Tal questionamento foi motivado por não ter 

https://www.justice.gov/atr/case/us-and-state-arizona-v-arizona-hospital-and-healthcare-association-and-azhha-service-corp
https://www.justice.gov/atr/case/us-and-state-arizona-v-arizona-hospital-and-healthcare-association-and-azhha-service-corp
https://www.justice.gov/atr/case/us-and-state-arizona-v-arizona-hospital-and-healthcare-association-and-azhha-service-corp
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qualquer relação com a organização dos desfiles e, também, porque a contratação 

de modelos era feita individualmente por estilista, e não por todos em conjunto. 

O caso foi encerrado por meio de acordo firmado em junho de 1995, em que o 

Council of Fashion Designers of America se comprometeu a impedir seus membros 

de fixar os cachês dos modelos e de conscientizar os estilistas de que a fixação de 

preços é ilegal (FTC, 1995, p. 817-828; ATHAYDE; DOMINGUES; MENDONÇA, 

2018, p. 75).  

Ainda nos termos do Guia Antitruste para profissionais de Recursos 

Humanos, o DOJ e a FTC deixam claras as possibilidades de ajuizamento de ações 

na esfera criminal contra a prática de acordos de fixação de remuneração, na 

medida em que tais acordos eliminam a concorrência entre empregadores, nos 

mesmos termos dos acordos firmados para fixar o preço de produtos, que 

tradicionalmente têm sofrido investigações criminais de forma mais comum e 

processados como cartéis hardcore. O DOJ chama a atenção, assim, para a 

possibilidade de que os acordos de fixação de salários possam ser tratados da 

mesma forma que as mais graves infrações concorrenciais, resultando em 

investigações criminais de modo que tanto as pessoas jurídicas quanto às físicas 

envolvidas poderiam ser responsabilizadas criminalmente.18 

De qualquer forma, importante notar que os acordos de fixação de 

remuneração são considerados ilícitos antitruste de elevada gravidade, uma vez que 

ocasionam o controle do preço da mão de obra por parte dos empregadores 

envolvidos no conluio. Esse tipo de conduta deverá, portanto, ser analisada no Brasil 

em termos muito semelhantes aos considerados pelo DOJ/FTC, uma vez tal conduta 

preconiza conluio entre concorrentes para fixar o preço de um de seus insumos de 

grande importância na cadeia produtiva, ou seja, a mão de obra. 

 

18 Em dezembro de 2020, o DOJ iniciou sua primeira investigação criminal relacionada à acordo de 
fixação de remuneração (U.S. District Court for the Eastern District of Texas Sherman Division, 
United States Of America v. Neeraj Jindal Case No. 4:20-Cr-00358). Em maio de 2022, os 
representados foram absolvidos pelo Tribunal.  
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3.2.2 Acordos de não contratação de trabalhadores (No-Poach, Non-Soliciting ou 

Cold Calling Agreements) entre empresas concorrentes 

O Guia Antitruste para profissionais de Recursos Humanos define os 

acordos de não contratação de trabalhadores como aqueles celebrados entre 

empregadores que concorrem pelo mesmo mercado de trabalho relevante, mesmo 

quando os empregadores não concorram no mesmo mercado de produtos ou 

serviços. O objetivo de tais acordos, que podem ser tácitos ou expressos, é a 

eliminação da concorrência, através da promessa de não recrutamento ou 

contratação de empregados das empresas participantes da negociação, impactando 

na mobilidade de tais trabalhadores. Podem ser implementados sob diversos 

formatos como: i) não oferta do emprego, ii) monitoramento e repasse de 

informações sobre ofertas de emprego, iii) não apresentação de contraproposta a 

ofertas de emprego, e iv) negativa de seleção e recrutamento de um empregado de um 

concorrente (ATHAYDE; DOMINGUES; MENDONÇA, 2018, p. 79).  

De modo geral, tais acordos são considerados violações diretas das leis 

antitruste (ilícios per se, tal qual os acordos de fixação de remuneração) não exigindo 

qualquer investigação adicional sobre o resultado prático em relação à diminuição de 

salários ou a efetiva mobilidade dos trabalhadores envolvidos (ATHAYDE; 

DOMINGUES; MENDONÇA, 2018, p. 78-79). Da mesma forma que no caso dos 

acordos de fixação de remuneração, o DOJ também expressou entendimento no 

Guia Antitruste para profissionais de Recursos Humanos de que tais infrações 

poderiam ser consideradas ilícitos criminais. Até o momento, também não houve 

condenação criminal relacionada à acordos de não contratação de trabalhadores.19 

Vale destacar que os no-poach agreements têm potencial para lesar os 

empregados que, além de desconhecerem a referida prática, são privados de 

melhores oportunidades de emprego, acabam por ter a sua mobilidade laboral 

restringida, além de serem privados do acesso a informações relevantes para que 

eles possam negociar melhores termos de suas contratações. 

 

19 Em janeiro de 2021, o DOJ iniciou sua primeira investigação criminal relacionada à acordo de não 

contratação de trabalhadores (Case 3:21-cr-00011-L. United States District Court for the Northern District of 

Texas Dallas Division. United States of America V. Surgical Care Affiliates, LlC and Scai Holdings, LLC). 

Ainda não há decisão sobre este caso. Em julho de 2021, o DOJ abriu um processo em face da DaVita e seu 

CEO (US District Court for the District of Colorado, United States Of America v. DaVita Inc. and Kent 
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Em determinadas situações, o DOJ pode considerar tais ajustes lícitos, 

desde que razoavelmente necessários no contexto do controle de concentrações e, 

em razão disso, acessórios às colaborações legítimas entre empregadores, a favor 

da livre concorrência ou desde que não estejam sujeitos a uma isenção antitruste 

trabalhista. Poderá ainda ser considerado o seu prazo e o seu escopo de 

abrangência. São os casos relacionados a fusões ou aquisições, investimentos ou 

alienações; contratos firmados com consultores, auditores, fornecedores 

terceirizados, e agências de recrutamento; resolução de disputas legais; alguns 

contratos, incluindo aqueles necessários às joint ventures e projetos, contratos com 

Original Equipment Manufacturers (OEMs), e certos fornecedores ou destinatários 

de serviços. 

Sob o ponto de vista dos empregadores os no-poach agreements se 

justificariam pela necessidade de proteger os investimentos feitos em seus 

empregados, o que motivaria inclusive previsões contratuais de restituição de valores 

relativos a treinamentos custeados pelos empregados; bem como na possibilidade de 

troca de informações comercial e concorrencialmente sensíveis entre empresas, 

levadas pelo empregado migrante (LOBO, PICCOLI, 2021).  

Ocorre que, sob ótica concorrencial, tais acordos podem, do lado dos 

empregadores concorrentes, ocasionar a elevação de barreiras à entrada e dos 

custos de rivais, enquanto do lado dos consumidores pode haver redução do bem-

estar através da diminuição da mobilidade dos empregados e da diminuição dos 

seus salários e benefícios (MAIA; JARDIM, 2021). 

É importante sinalizar que os casos de no-poach vêm ganhando notoriedade 

desde a primeira década dos anos 2010, nos EUA, especialmente em razão dos 

seguintes casos: (a) U.S. v. Adobe Systems, Inc. et al. - Em 2011, Adobe, Apple, 

Google, Intel, Intuit, and Pixar em razão da celebração de no-poach agreements; (b) 

U.S. v. Lucasfilm Ltd. – No mesmo ano, o DOJ e a Lucasfilm firmaram um acordo 

para que a Lucasfilm e a Pixar deixassem de realizar práticas anticoncorrenciais tais 

como: evitar oferecer empregos a empregados uma da outra; informar eventual 

oferta de trabalho a um empregado da concorrente e deixar de cobrir uma possível 

contraproposta de emprego; (c) United States v. eBay, Inc. – Relacionado ao acordo 

 

Thiry. Case 1:21-cr-00229-RBJ). Este é o unico caso que já foi julgado referente a acordo de não contratação 

e, da mesma forma que no caso de fixação de remuneração, as partes foram absolvidas pelo Tribunal.  
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firmado entre eBay e a Intuit para restringir a capacidade de recrutamento ativo de 

empregados umas das outras, incluindo, ainda, a proibição completa, em algum 

momento, de contratar empregados da Intuit pela e-Bay.20 

Ainda sob a perspectiva dos acordos de não contratação de empregados, 

esse tipo de avença não se aplica exclusivamente aos empregados altamente 

especializados ou que ocupem posições de destaque ou de gestão nas companhias 

envolvidas. Em verdade, observa-se que os no-poach agreements têm se tornado 

cada vez mais populares no setor de franquias de fast-food nos EUA, cujos 

empregados recebem os mais baixos salários do mercado de trabalho americano, 

além de não serem possuidores de qualquer expertise ou segredos do negócio que 

os coloquem na posição de serem sujeitos de tais acordos. Tal prática será tratada 

em tópico específico mais abaixo, uma vez que se trata de pactuação entre entes da 

mesma cadeia (conduta vertical) e não entre concorrentes (conduta horizontal), 

tratado neste capítulo. 

3.2.3 Trocas de Informações Concorrencialmente Sensíveis sobre Termos e 

Condições de Trabalho 

Segundo o Guia Antitruste para profissionais de Recursos Humanos o 

compartilhamento de informações entre concorrentes sobre os termos e condições 

de emprego têm potencial de violação às leis antitruste. Ainda que um 

indivíduo/empregador trate de forma explícita os salários ou outros termos e 

condições de emprego, a troca de informações concorrencialmente sensíveis pode 

servir como prova de conduta colusiva contrária à livre concorrência no mercado de 

trabalho.  

Nesse sentido, segundo a legislação estadunidense, as trocas de informações 

sensíveis sobre termos e condições de emprego são objeto de análise pela regra da 

 

20 “Em 2017, o DOJ investigou as empresas Knorr-Bremse (Knorr) e Westinghouse Air Brake 
Technologies (Wabtec) pelos acordos de não contratar profissionais do mercado de suprimentos 
ferroviários. As empresas firmaram acordo com o DOJ, em que não assumiram a ilicitude das 
condutas, mas concordaram em cessar a prática. Em contrapartida, o DOJ deixou de processar as 
empresas tanto civil como criminalmente (GLOBAL COMPETITION REVIEW, 2018), o que não 
impediu o ajuizamento de ação coletiva proposta por empregados das duas empresas. Segundo 
os termos dessa ação privada de reparação de danos, tais acordos de ‘No Poach’ teriam causado 
a diminuição da remuneração dos empregados, limitado a mobilidade dos empregados e impedido 
a inovação”. (Cf. ATHAYDE; DOMINGUES; MENDONÇA, 2018, p. 78). 
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razão, diferentemente dos acordos realizados entre empregadores para fixação de 

salários dos empregados (Wage Fixing Agreements) e dos acordos para não 

contratação de empregados (No Poach Agreements), que, conforme apresentado 

acima, geralmente são considerados ilegais per se (ATHAYDE; DOMINGUES; 

MENDONÇA, 2018, p. 78). Por esse motivo, a troca de informações deve gerar um 

resultado anticoncorrencial efetivo, causando, assim, responsabilidade antitruste e 

efeito anticompetitivo no mercado relevante, qual seja o mercado de trabalho.  

Ainda que inexista um acordo expresso ou tácito, a simples troca de 

informações, com certa periodicidade e em um mercado com poucos empregadores, 

pode representar uma violação antitruste, caso se materialize, por exemplo, uma 

redução ou estagnação salarial daquele grupo de empregados a que as informações 

se referem. 

De todo modo, nem todo o compartilhamento de informações é considerado 

ilícito para as autoridades estadunidenses, sendo legítimo desde que preencham 

algumas condições: (i) for realizado por um terceiro neutro; (ii) as informações objeto 

do compartilhamento não são atuais ou recentes; (iii) as informações são associadas 

de modo a evitar que se conheça a identidade das partes; (iv) as fontes são 

associadas, evitando que se vincule dados específicos a uma fonte individual; (v) as 

informações se relacionam a uma due diligence prévia a um ato de concentração, 

com precauções prévias a serem tomadas para evitar compartilhamento de 

informações (ATHAYDE; DOMINGUES; MENDONÇA, 2018, p. 78). 

No que se refere ao item (v), Athayde, Domingues e Mendonça (2018) 

indicam que o impedimento de compartilhar informações não afeta o direito das 

empresas de reunir informações sobre empresas-alvo em operações de fusões, 

aquisições ou incorporações, desde que sejam tomadas as devidas precauções21 

para o compartilhamento de informações, evitando o gun jumping.22 Tal 

 

21 Em linhas gerais, isso significa a assinatura de acordos de confidencialidade e a limitação das 
pessoas que têm acesso às informações sensíveis sobre remuneração e benefícios de 
empregados (“clean team”), e a avaliação das informações do “mercado de trabalho a jusante” ou 
“mercado relevante dimensão trabalho” por advogados antitruste antes de seu compartilhamento. 
(DEVLIN; JACKSON, 2018, p. 5). 

22 “Por Gun Jumping entende-se a teoria que se presta a analisar a suposta conduta anticompetitiva 
praticada em sede de controle de estruturas, decorrente, sobretudo, da troca indevida de 
informações e/ou da integração prematura entre as empresas em processo de concentração 
econômica”. (ATHAYDE, 2012, p. 58-59). No Brasil, o CADE publicou um guia que sugere 
procedimentos para diminuição do risco de consumação prévia de atos de concentração 
econômica. (CADE, 2015).  
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compartilhamento é inclusive esperado, uma vez que o comprador precisa ter 

acesso aos custos com empregados da empresa-alvo.23 A troca de informações 

sensíveis sobre termos e condições de trabalho pode representar uma conduta 

anticompetitiva no contexto em que é usada por empregadores para diminuir e 

uniformizar salários de determinada categoria de empregados. Existem exceções a 

essa proibição, quais sejam (i) um contexto de ato de concentração ou (ii) tratamento 

específico prévio para retirar da informação o potencial de causar colusão 

(ATHAYDE; DOMINGUES; MENDONÇA, 2018, p. 81-82). 

A troca de informações sensíveis sobre o mercado de trabalho pode, 

portanto, ser lícita, podendo ser neutra ou assumir caráter favorável à livre 

concorrência. 

Por outro lado, vale pontuar que o Cade, em sua nota técnica de instauração 

do processo referente ao suposto cartel, discorre sobre a possibilidade de a troca de 

informações concorrencialmente sensíveis ser considerada como ilícito por objeto, 

tal qual ocorre em outras jurisdições, “em que há as chamadas práticas 

concertadas”.24 O Cade menciona em tal documento, o guia de práticas no mercado 

de trabalho emitido pela Comissão de Competição de Hong Kong, que descreve as 

práticas concertadas como  

[...] qualquer modo de cooperação em que, embora não se chegue a um 
acordo, as empresas substituem conscientemente os riscos da concorrência 
pela cooperação prática. Esse compartilhamento de informações competitivas 
sensíveis, seja recíproco ou unilateral, diretamente entre concorrentes ou por 
meio de terceiros, normalmente equivaleria a uma prática concertada. 
Dessa forma, para a autoridade concorrencial de Hong Kong, a troca de 
informações de intenções futuras relacionadas a salários e condições de 
trabalho, seja de forma direta ou por meio de um terceiro independente, é 

considerada como tendo o objeto de prejudicar a concorrência.25 

O Cade indica ainda que na União Europeia as trocas de informações 

concorrencialmente sensíveis também são consideradas práticas concertadas, 

sujeitando-se à ilicitude por objeto:  

 

23 Como exemplo de combate ao compartilhamento de informações sensíveis nos EUA, tem-se o 
caso U.S. v. Utah Society for Healthcare Human Resources, de 1994 que já exploramos acima (no 
item II.1), em que além de combinação de salários (wage-fixing), eram trocadas informações sobre 
orçamento para pessoal e planejamento de futuras remunerações dos enfermeiros. 

24 Anexo – Nota Técnica n.o 36/2021/CGAA8/SGA2/SG/CADE, p. 23-24. 
25 Anexo – Nota Técnica n.o 36/2021/CGAA8/SGA2/SG/CADE, p. 23. 
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Uma prática concertada, como examinada no caso presente, que visa 
aumentar os preços de varejo ou impedir a introdução de preços de varejo 
mais baixos tem, pela sua própria natureza, potencial para restringir a 
concorrência. Por conseguinte, a visão preliminar da Comissão é que a 
prática concertada entre os Quatro Editores e a Apple teve por objetivo 
impedir, restringir ou distorcer a concorrência dos livros eletrônicos no EEE. 
(COMISSÃO EUROPEIA, 2012, p. 19). 

No Brasil, a temática da trocas de informações sensíveis tem levantado 

debates no âmbito do controle repressivo de condutas e ainda tem uma 

jurisprudência comparativamente escassa. A Superintendência-Geral do Cade tem 

replicado em suas notas técnicas o entendimento da OCDE, no sentido de que a troca 

de informações entre concorrentes pode ocorrer em três principais contextos: (i) 

como parte de um cartel, em que a troca de informações é um dos facilitadores do 

acordo colusivo, portanto, um meio para a prática anticompetitiva; (ii) como parte de 

um acordo de cooperação mais amplo e legítimo, como, por exemplo, uma joint 

venture; ou (iii) quando a troca de informações é uma prática independente e 

autônoma, diferente, portanto, das outras duas situações listadas.  

Portanto, o compartilhamento de informações concorrencialmente sensíveis 

pode ser considerado como uma conduta anticompetitiva autônoma, não 

necessariamente associada à formação de um cartel entre concorrentes, ou uma 

conduta anticompetitiva que serve como meio para a formação de cartel. No primeiro 

caso – conduta autônoma – a configuração da conduta depende, no Brasil, da efetiva 

análise do conteúdo e natureza da informação compartilhada, bem como o seu 

potencial em fornecer vantagem competitiva e distorcer a concorrência no mercado 

afetado. 

Quanto ao compartilhamento de informações relacionado à temática de 

Recursos Humanos, para que se configure ato ilícito, a natureza de tais informações 

deve ser sigilosa, atual, relacionada a termos e condições de trabalho, propiciando a 

distorção no mercado de trabalho e gerando efeitos práticos como a efetiva 

estagnação dos salários e pacotes remuratórios, além de afetar a mobilidade dos 

empregados sujeitos a tais práticas, em decorrência do abuso do poder econômico 

dos empregadores. 

Embora o tema de troca de informações já tenha sido amplamente analisado 

no contexto de uma investigação de cartel, até o momento, não há decisão 

condenatória final pelo Tribunal do Cade em relação aos poucos processos que tenham 
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sido instaurados exclusivamente para investigar condutas autônomas de trocas de 

informações.26  

3.3 CONDUTAS VERTICAIS 

As práticas restritivas ou anticompetitivas verticais envolvem acordos 

firmados por partes que não concorrem entre si, mas que ocupam posições distintas 

na cadeia produtiva, usualmente, entre fornecedores e distribuidores.27 

Do ponto de vista do mercado de trabalho, a cláusula de não concorrência, 

imposta pelo empregador ao seu empregado, de modo a restringir a capacidade 

deste trabalhar para um empregador concorrente do seu atual, representa conduta 

puramente vertical que envolve um empregador e seu respectivo empregado. Ainda, 

no âmbito dos contratos de franquia, os acordos de não contratação (non-poach 

agreements) firmados entre franqueador e franqueados, com o intuito de restringir a 

contratação de empregados entre os franqueados, são considerados condutas 

verticais. Passa-se a discorrer sobre tais condutas abaixo. 

 

3.3.1 Cláusulas de Não Concorrência em Contratos de Trabalho 

O dever de não concorrência, inerente à relação de emprego, deriva dos 

próprios deveres de lealdade e boa-fé devidos ao empregador pelo empregado, 

sendo incontestável o seu cabimento durante a vigência do contrato de trabalho 

 

26 “Os casos recentes que nos oferecem referências para análise desse tema são um processo 
administrativo no mercado de autopeças aftermarket, um processo administrativo no mercado de 
unidades de discos ópticos, além do mais recentemente instaurado processo administrativo no 
mercado internacional de corretagem de seguros e resseguros para aviação e aeroespacial. 
Nesses casos listados, a Superintendência-Geral ou o Tribunal da autoridade antitruste 
reconheceram que as trocas de informações sensíveis sob análise não possuíam os elementos 
caracterizados de um cartel e, por essa razão, deveriam ser submetidos a um tratamento jurídico 
distinto daquele aplicado aos cartéis. Não obstante, entendeu-se a troca de determinadas 
informações entre concorrentes como um possível ilícito concorrencial ainda assim”. (Cf. 
RODRIGUES; BINOTTO; OLIVEIRA, 2019, s. p.).  

27 “Já os acordos verticais disciplinam relações entre agentes econômicos que desenvolvem duas 
atividades em mercados relevantes diversos, muitas vezes complementares. Quando se fala de 
acordos verticais, em teoria da organização industrial e antitruste, lida-se com a imaginária linha 
vertical que nos conduz, através da extração da matéria-prima, das várias fases da produção e da 
comercialização, até o comprador final do produto. Por exemplo, o acordo entre empresa 
fabricante e outra distribuidora configura acordo vertical, ou entre a franqueadora e seus 
franqueados. (Cf. FORGIONI, 2022, p.348). 
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(GOLDFARB, 2015, p. 23). No que se refere à possibilidade de pactuação de 

obrigações pós-contratuais de não concorrência, o direito trabalhista pátrio 

demonstra uma inclinação para aceitar tal prática, “desde que atendidos requisitos 

mínimos que foram delineados pela doutrina e jurisprudência, a saber: a existência 

de interesse efetivo, a necessária delimitação temporal e espacial e, por fim, a 

previsão de uma compensação financeira com vistas a não onerar o ex-empregado” 

(p. 16). 

Nesses termos, as cláusulas de não concorrência em contratos de trabalho são 

usualmente conceituadas como “a obrigação pela qual o empregado se compromete a 

não praticar pessoalmente ou por meio de terceiro ato de concorrência para com o 

empregador” (MARTINS, 2002, p. 259). Como regra, as cláusulas de não 

concorrência objetivam impedir que o empregado se vincule a pessoa física ou 

jurídica concorrente, após o término da relação de emprego (GOLDFARB, 2015, p. 

23) e se justificam no interesse em preservar segredos comerciais, treinamentos e 

know-how proporcionados pelo empregador atual. 

O Brasil, diferentemente de outros países, não conta com legislação que 

autorize ou valide de forma específica a pactuação de cláusulas de não concorrência. É 

possível citar apenas a legislação relacionada à propriedade industrial, que tipifica 

como crime de concorrência desleal o uso, pelo ex-empregado, de informações da ex-

empregadora, com vistas a concorrer (GOLDFARB, 2015, p. 16). 

Assim, muito embora se reconheça no Brasil a efetiva possibilidade de 

pactuação de cláusulas de não concorrência, a lacuna legislativa delega à doutrina e 

à jurisprudência a conceituação e o estudo das condições mínimas necessárias à 

validade, licitude e efetividade prática das cláusulas de não concorrência.  

No que se refere ao direito antitruste, essas cláusulas são avaliadas sob a 

perspectiva da possibilidade de lesão à mobilidade e poder de barganha dos 

empregados. Athayde, Domingues e Mendonça, salientam que a despeito de serem 

historicamente permitidas nos EUA, desde que razoáveis em seu escopo e duração, 

as cláusulas de não concorrência movimentam discussões há mais de 600 anos 

(ATHAYDE; DOMINGUES; MENDONÇA, 2018, p. 79).  

Segundo as autoras, em 2016, a Casa Branca  

[...] emitiu relatório em que apontou cinco principais problemas identificados 
nas cláusulas de não concorrência recomendando aos empregadores que: (i) 
fossem banidas as cláusulas de não concorrência para certas categorias de 
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empregados; (ii) melhorassem a transparência; (iii) fornecessem 
contrapartida para além da manutenção de emprego para trabalhadores que 
assinem acordos de não concorrência.; (iv) ausência de contrapartida 
adicional aos empregados, isto é, ao admitir a cláusula não há nada a não 
ser a promessa de continuar com seus empregos; (v) imposição de 
contratos bem mais amplos fixados pelos empregadores, com a confiança 
de que os tribunais irão “corrigi-los” em um possível processo judicial . 
(WHITE HOUSE, 2016). Em adição, foi incentivado aos empregadores a 
elaboração de contratos executáveis, desencorajando o uso de cláusulas 
inexequíveis com o objetivo de coação do empregado supostamente 
desinformado da ilegalidade (ATHAYDE; DOMINGUES; MENDONÇA, 2018, 
p. 79-80).  

Pesquisas apontam que os empregadores estadunidenses têm imposto 

cláusulas de não concorrência não apenas aos executivos ou empregados com alto 

padrão salarial, mas também àqueles com renda inferior a US$ 40.000,00 e sem 

diploma universitário, incluindo, por exemplo, empregados no ramo de restaurantes 

fast-food. Baseados na imposição desnecessária de cláusulas de não concorrência aos 

empregados menos qualificados e seus impactos aos empregados, consumidores e à 

própria economia, vários estados americanos passaram a regulamentar a questão. 

Vale pontuar que na grande maioria dos estados americanos, as cláusulas de não 

concorrência são válidas para todos os empregados, a despeito da faixa salarial, e, 

na maioria deles, não há restrições geográficas ou temporais para o referido pacto. 

Ainda, nos estados em que tais cláusulas não são expressamente permitidas, 

pesquisas indicaram que os empregados estão sujeitos à contratação, mas não têm 

ciência de seu potencial de invalidade (THE WHITE HOUSE, 2016, p. 2-3, tradução 

livre).28 

 

28 Confira-se no original: “Non-compete clauses are found not only in the contracts of senior 
executives or other highly compensated employees, but also for comparatively low-skill occupations. 
Approximately 15 percent of workers without a college degree are currently subject to non-compete 
agreements, and 14 percent of individuals earning less than $40,000 are subject to them. Recent 
media coverage has raised awareness of the usage and enforcement of non-competes among low-
wage occupations including fast-food employees, warehouse workers, and camp counselors. 
Based on the impacts of unnecessary non-competes for workers, consumers, and the broader 
economy, several states have passed, and many others are currently weighing reforms to the ways 
non-compete agreements are regulated. Federal legislation has also been proposed to limit the use 
of non-compete agreements in low-wage fields where they are less likely to have valid uses. 
Continued state interest and a growing understanding of the prevalence of non-compete 
agreements suggest that the time is ripe to consider how government can best ensure these 
agreements are used appropriately. In the large majority of states, non-compete agreements are 
enforceable for workers across all income brackets, and many states do not have restrictions around 
the geographic or temporal limitations of non-competes. Non-compete agreements are also 
prevalent in states where the courts generally do not enforce them. For example, in California, which 
does not generally enforce noncompete agreements, 22 percent of workers report that they have 
signed a non-compete. Survey research shows that many workers are not aware of the lack of 
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Nesse contexto, tem-se que a validade das cláusulas de não concorrência deve 

ser sopesada dentro da perspectiva de sua motivação, duração, abrangência 

espacial e contraprestação, ainda que impostas a empregados de baixa renda. 

Logo, seus efeitos anticoncorrenciais devem ser avaliados pela regra da razão, 

considerando a efetiva restrição de mobilidade no mercado de trabalho relevante 

afetado pela prática.29 

Ë importante ressaltar que as cláusulas de não concorrência entre 

empregados e empregadores só poderão resultar em algum efeito anticoncorrencial 

quando envolverem empresas com poder de mercado.  

Isto porque antes de se entrar na análise de efeitos e eficiências de certa 

prática, como a imposição abusiva de cláusulas de não-concorrência, o primeiro 

passo em uma análise de condutas verticais é verificar se a empresa (empregador) 

possui poder de mercado (PEREIRA NETO, CASAGRANDE, 2016, p. 142).  

Por poder de mercado, entende-se como a capacidade que a empresa tem 

de cobrar preços acima daqueles que seriam cobrados em um mercado competitivo 

(“custo marginal”), independentemente dos seus concorrentes (PEREIRA NETO, 

CASAGRANDE, 2016, p. 136). A participação de mercado é considerada importante 

para a caracterização do poder de mercado, visto que a própria LDC estabelece, em 

seu art. 36, §2º,  uma presunção relativa de que empresas com participação de 20% 

no mercado relevante possuem posição dominante. Entretanto, este percentual não 

é absoluto e outros fatores relacionados à estrutura do mercado, como a existência 

de barreiras à entrada e rivalidade, devem ser avaliados para que se conclua se a 

empresa é capaz de exercer seu poder de mercado de forma abusiva (PEREIRA 

NETO, CASAGRANDE, 2016, p. 137). 

No caso do mercado de trabalho, considerando-se a aplicação do poder de 

monopsônio, pode-se dizer que o empregador deterá poder de mercado quando 

puder oferecer salários abaixo do valor de mercado e continuar com demanda 

suficiente (RENZETTI, 2022, p.79).  Segundo RENZETTI, a provável principal causa 

da existência do poder de mercado nas relações laborais é a concentração do 

mercado de trabalho. Neste cenário, a imposição das cláusulas de não-concorrência 

 

enforcement in these states, suggesting that even unenforced non-compete agreements may have 
deleterious effects”. 

29 Anexo – Nota Técnica n.o 36/2021/CGAA8/SGA2/SG/CADE, p. 27. 
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causa danos ao mercado como um todo e não apenas ao empregado (RENZETTI, 

2022, p.80).   

Caso não fique comprovada a existência de poder de mercado, a prática 

pode ser objeto da Justiça do Trabalho, mas não é uma infração sob o ponto de 

vista de defesa da concorrência. Para ilustrar o ponto relacionado à necessidade de 

comprovação de poder de mercado para análise de conduta pelo Cade, em uma 

investigação envolvendo duas empresas concorrentes, com acusações de práticas 

muitos semelhantes, o Cade decidiu pela condenação de uma delas e arquivamento 

de outra e expressamente afirmou que a decisão diferente decorreu da inexistência 

de poder de mercado de uma delas30. Em outra oportunidade, em análise de 

Consulta, a decisão do Cade também deixou claro que devido à ausência de poder 

de mercado, não seria mais necessário proceder para a análise dos efeitos da 

conduta objeto31. Portanto, a existência de poder de mercado – de venda ou de 

compra - é um pré-requisito para que certa conduta tenha o potencial de resultar em 

uma infração concorrencial. Finalmente, com relação às cláusulas de não 

concorrência, vale ponderar brevemente sobre a natureza do poder do empregador 

na imposição da referida cláusula especialmente no momento da celebração do 

contrato de trabalho.   

Como visto no tópico 1.1 deste estudo, o poder de organização da atividade 

econômica antecede ao contrato de trabalho, enquanto o poder diretivo do 

empregador passará a existir apenas a partir da celebração da relação empregatícia. 

 

30 98. “(...) Antes de tratar da dosimetria, ressalto que a condenação da Kibon e o arquivamento em 
relação à Nestlé se deu única e exclusivamente em função da posição dominante da primeira, que 
ficou suficientemente caracterizada nos autos, o que não foi o caso para a segunda. Nada 
obstante, detectada conduta semelhante pela Nestlé (ou por qualquer outra fabricante de 
sorvetes) em mercados onde seja possível caracterizar sua posição dominante, caberia a abertura 
de novo processo e eventual condenação (...)” Voto do Conselheiro-relator João Paulo de 
Resende. Processo Administrativo nº 08012.007423/2006-27 Representante: Della Vita Grande 
Rio Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. Representados: Unilever Brasil Ltda. e 
Nestlé Brasil Ltda. 

31 47. “No caso em tela, verifica-se que a Consulente logrou demonstrar a sua ausência de poder de 
mercado, unilateral ou coordenado, preenchendo cumulativamente os dois requisitos anteriores. 
Por conta dessa demonstração de inexistência de poder de mercado unilateral ou coordenado, 
torna-se prejudicado o exame dos potenciais efeitos negativos da restrição vertical, bem como o 
exame das alegadas eficiências que lhe são correlatas, ficando afastada qualquer presunção 
relativa de ilicitude da conduta.” Voto do Conselheiro-relator Paulo Burnier da Silveira. Consulta nº 
08700.004594/2018-80. Consulente: Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda. 
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Nesse contexto, ainda que o liame empregatício não tenha sido efetivamente 

formado, quando da pactuação da cláusula de não concorrência no momento da 

celebração do contrato de trabalho, é possível afirmar que de igual modo, a sua 

pactuação tem origem no poder econômico e de direção do empregador. Isso 

porque, o contrato de trabalho pode ser considerado um verdadeiro contrato de 

adesão, uma vez que a proposta de contratação corriqueiramente parte do futuro 

empregador, cabendo ao empregado aceitá-la ou perder a oportunidade de 

emprego.  

Por outro lado, é possível afirmar que há efetiva negociação dos termos e 

condições de emprego apenas quando estamos diante do empregado que tem diploma 

de nível superior e que tem salário superior ou igual a duas vezes o limite máximo dos 

benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do parágrafo único do 

art. 444 da CLT. Logo, majoritariamente, estamos diante de relações entre partes 

assimétricas em que o contrato de trabalho, tácito ou expresso, é aderido pelo 

empregado que aceita a oferta de trabalho do empregador e não negocia 

efetivamente seus termos e condições. Daí porque a imposição à celebração de 

cláusula de não concorrência, decorre do efetivo poder econômico e de direção do 

empregador.  

Finalmente, a corroborar o interesse das autoridades antitruste pelas 

cláusulas de não concorrência, interessante mencionar o recentíssimo estudo que 

demonstra a mudança de comportamento das empresas estadunidenses, 

especialmente no contexto das operações de fusões e aquisições. No artigo “Are 

Businesses Shying Away from Non-Competes in Response to Increased Antitrust 

Scrutiny of Labor-Related Issues?”, McCulloch, Mommers e Garrett, chamam a 

atenção para o fato de que a administração Biden tem priorizado a análise das 

práticas anticompetitivas no mercado de trabalho, incluindo as cláusulas de não 

concorrência, tanto no contexto das operações de fusões e aquisições, quanto no 

âmbito das práticas de Recursos Humanos. Logo, desde a edição do Guia Antitruste 

para profissionais de Recursos Humanos, é possível observar uma redução na 

pactuação desse tipo de cláusula nas operações de fusões e aquisições, o que leva 

a crer que as empresas podem estar cientes do risco antitruste envolvido, inclusive 

com a possibilidade de elaboração de regramento especifíco no que se refere às 

cláusulas de não concorrência. O estudo sugere ainda o possível impacto no âmbito 

das práticas de Recursos Humanos, citando como exemplo o anúncio feito pela  
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Microsoft, em Junho de 2022, indicando que excluiria as cláusulas de não 

concorrência de todos os contratos de trabalho nos Estados Unidos, excetuando 

apenas os empregados mais sêniores. Para os autores, é impróvavel que a 

mudança de comportamento da Microsoft seja uma simples coincidência justamente  

em meio ao aumento de atenção das autoridades com relação à cláusulas de não 

concorrência firmadas entre empregados e empregadores (MCCULLOCH; 

MOMMERS; GARRETT, 2022, p. 6). 

3.3.2 Acordos de não contratação de trabalhadores (No-Poach, Non-Soliciting ou 

Cold Calling Agreements) nos contratos de franquia 

No âmbito dos contratos de franquia, os acordos de não contratação (non-

poach agreements) firmados entre franqueador e franqueados, com o intuito de 

restringir a contratação de empregados entre os franqueados, são considerados ilícitos 

pela regra da razão (IADEVAIA, 2020). Nesse sentido, diferentemente do que ocorre 

nos acordos de não contratação entre empresas concorrentes, em que a conduta por si 

só é considerada ilícita, o acordo de não contratação entre empresas de uma 

mesma cadeia produtiva, só será considerado ilícito caso se verifique efeito prático 

anticoncorrencial resultante da conduta. 

Nessa conjuntura, observa-se que os no-poach agreements têm se tornado 

cada vez mais populares no setor de franquias de fast-food nos EUA. No artigo 

“Poach-No-More: Antitrust Considerations of Intra-franchise No-Poach Agreements” 

(IADEVAIA, 2020), o autor Michael Iadevaia exemplifica com precisão as implicações 

decorrentes de tais acordos no setor de franquias de fast-foods, apontando o quão 

nefastos podem ser efeitos na mobilidade de tais empregados. Como exemplo, o 

autor transcreve a seguinte cláusula prevista no contrato de franquia da rede 

McDonald’s: 

Interferência com as relações de trabalho dos outros. Durante o período desta 
Franquia, o Franqueado não deverá empregar ou procurar empregar qualquer 
pessoa que esteja no momento empregada pelo McDonald’s, qualquer uma 
de suas subsidiárias, ou por qualquer pessoa que esteja no momento 
operando um restaurante McDonald’s ou de outra forma induzir, direta ou 
indiretamente, tal pessoa a deixar tal emprego. Este parágrafo não será violado 
se tal pessoa tiver deixado o emprego de qualquer uma das partes acima por 
um período superior a seis (6) meses (KRUEGER; ASHENFELTER, 2018, s. 
p.). 
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O autor prossegue descrevendo em seu artigo, o resultado da pesquisa 

realizada pelos Professores Alan Krueger e Orley Ashenfelter que examinaram cento e 

cinquenta e seis contratos das maiores franquias nos EUA, vigentes no ano de 2016, 

e constataram que 58% (cinquenta e oito por cento) das maiores redes de franquia 

incluíam cláusulas de no-poach em seus contratos de franquia. É mencionado ainda 

o estudo proposto pela Professora Griffith nas cinquenta maiores redes de franquia 

dos EUA, tendo levantado que trinta e seis dos quarenta e quatro contratos de 

franquia, possuíam cláusulas de no-poach, sendo que em apenas quatro deles tais 

cláusulas se destinavam a empregados com nível de gerência. 

Com base no resultado de suas pesquisas, os Professores Krueger e 

Ashenfelter concluíram que as redes de franquia impõem cláusulas de não 

contratação de profissionais com o objetivo de “aumentar o seu poder de 

concentração no mercado de trabalho e permitir que se forme uma barreira entre o 

custo de tal empregado e o valor de seu salário e reduzir a oferta de mão de obra, 

evitando a disputa por trabalhadores entre franqueados da mesma cadeia, além de 

permitir aos empregadores bloquear o poder de negociação dos trabalhadores sobre 

qualquer vantagem adicional conferida aos trabalhadores, como por exemplo, 

treinamentos”. Finalmente, concluiu-se que as redes de franquia em indústrias com 

alta rotatividade de mão de obra tinham mais probabilidade de impor acordos de no-

poach do que aquelas com baixo turn-over e que os acordos de no-poach eram 

comparativamente menos frequentes em indústrias com salários médios e níveis de 

educação mais altos (KRUEGER; ASHENFELTER, 2018, s. p.). 

Vale destacar que em algumas circunstâncias específicas os acordos de no-

poach foram considerados válidos no contexto das redes de franquia, como no caso 

Eichorn v. AT&T, de 2001, em que foi realizado um acordo para não contratar 

empregados no contexto de um desinvestimento. O tribunal julgou a cláusula válida, 

por ser acessória à venda dos negócios e pela razoabilidade do escopo e da 

duração (profissionais mais qualificados e estratégicos para as empresas, em um 

período de tempo determinado). (U.S. COURT OF APPEALS FOR THE THIRD 

CIRCUIT, 2001. Portanto, é importante que os acordos de não contratação, no 

contexto de atos de concentração, sejam limitados em duração (da due diligence até 

um período razoável após a consumação do negócio) e no seu escopo, i.e., os 

profissionais visados (LINDSAY; STILSON; BERNHARD, 2016, p. 12; ATHAYDE; 

DOMINGUES; MENDONÇA, 2018, p. 78). 
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Nesse aspecto, observa-se ainda que os acordos de não contratação podem ser 

considerados lícitos no âmbito da relação franquia e franqueados, devendo ser 

observados os seus efeitos no âmbito do mercado de trabalho impactado. 
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4 PRÁTICAS ANTICOMPETITIVAS E O POTENCIAL DE ESCRUTÍNIO 

ANTITRUSTE E TRABALHISTA NO BRASIL 

4.1 POTENCIAL DE QUESTIONAMENTO DAS PRÁTICAS ANTICOMPETITIVAS 

NO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO 

Nos termos já descritos ao longo do presente trabalho, os estudos, ainda 

preliminares, relacionados às práticas com potencial anticoncorrencial no mercado 

de trabalho brasileiro alçaram posto de destaque em razão dos avanços 

evidenciados sobre o tema em várias partes do globo. 

O tema é, assim, objeto de recente análise do Cade, através de investigação 

iniciada em outubro de 2020, como resultado da celebração de acordo de leniência 

entre a Superintendência Geral do Cade (SG), o Ministério Público Federal (MPF-SP) 

e as empresas e indivíduos relacionados ao Getinge/Maquet Group (empresa de 

equipamentos médicos). Em 03 de março de 2021, o processo administrativo foi 

oficialmente instaurado para investigar indícios de práticas anticompetitivas 

relacionadas a troca de informações concorrencialmente sensíveis contra trinta e 

sete agentes econômicos e cento e oito indivíduos da indústria brasileira de 

healthcare no Estado de São Paulo. 

Nos termos da Nota Técnica Pública n.o 36/2021 da SG, a investigação 

envolve até  

o momento as seguintes condutas: (i) a troca sistemática de informações comercial e 

concorrencialmente sensíveis sobre diversas variáveis de Recursos Humanos, em 

especial relacionadas a salários e benefícios, (ii) a troca episódica de fixação de 

preços e condições comerciais de contratação de mão de obra e gestão de pessoas, 

salários e benefícios, por meio de ação coordenada/alinhada entre concorrentes; (iii) 

a celebração de acordos em relação aos termos de negociações sindicais. As 

condutas teriam ocorrido por meio do já mencionado grupo Medtech, entre 2009 e 

início de 2018, que teria agido através da substituição de consultores independentes 

em pesquisa de Recursos Humanos, promovendo a comunicação direta e sem 

qualquer confidencialidade entre as empresas participantes.  

Ainda, segundo a Nota Técnica Pública, o grupo MedTech teria atuação 

institucionalizada através de logo próprio, 7V de website, bem como política interna 

com regras para adesão e saída do grupo. 
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De acordo com o Cade, as trocas de informações sensíveis ao mercado de 

trabalho podem ter indevidamente influenciado ou possibilitado a adoção de 

condutas uniformes pelas empresas, tendo sido enquadradas no artigo 36, incisos I 

a IV, c/c seu §3.o, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, e incisos II e VIII da Lei 

n.o 12.529/2011. Nesses termos, caso condenadas, as empresas envolvidas estarão 

sujeitas a multas de 0,1% a 20% do seu faturamento bruto, nos termos do art. 37, I, 

da Lei n.o 12.529/2011. Os executivos e outros profissionais envolvidos na prática, 

estão sujeitos a pagar multas que podem variar de R$ 50 mil a R$ 2 bilhões e os 

administradores poderão ser punidos com valores correspondentes a 1% a 20% da 

multa aplicada às empresas. O Ministério Público Federal (MPF) também deve 

decidir se apresenta denúncia na esfera criminal contra os indivíduos investigados, que 

incluem diretores, gerentes, técnicos de Recursos Humanos e empresas onde tais 

práticas eram realizadas (SITTONI; MIES; FRANÇA, 2021). Os executivos podem 

ser condenados por crime de cartel, com pena de reclusão de dois a cinco anos, nos 

termos do art. 4.o da Lei n.o 8.137/1990. 

Além disso, em decorrência da investigação iniciada pelo Cade, o Ministério 

Público do Trabalho (MPT) instaurou procedimento administrativo promocional (PA-

PROMO 0101353.2021.01.000/6) relacionado ao grupo MedTech, com o objetivo de 

investigar a potencial lesão aos direitos indisponíveis dos empregados impactados 

pelas condutas de Recursos Humanos.  

A investigação em questão demonstra, assim, a aderência do Cade às 

análises concorrenciais no mercado de trabalho. Até então, o Cade só havia tratado 

o tema de forma secundária e episódica no Processo Administrativo 

n.o 08012.003021/2005-72, através do qual foi analisada conduta similar à prática de 

No Poach Agreements e no Processo Administrativo n.o 08012.002812/2010-42, em 

que houve alegação de existência de acordo de não contratação empregados de 

empresas concorrentes (MAIA; JARDIM, 2021). Nesse mesmo sentido, a 

investigação chamou a atenção do MPT para os possíveis impactos das referidas 

condutas no tocante ao direito da coletividade de trabalhadores, dando sinais de que 

o Parquet Laboral está atento à questão. 

Observa-se, portanto, o evidente potencial de escrutínio antitruste e 

trabalhista nas práticas de Recursos Humanos. Considerando, contudo, o estágio 
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inicial dos mencionados procedimentos, tanto do Cade32, quanto do MPT, não é 

possível precisar o resultado efetivo das referidas investigações.  

De todo modo, à luz da experiência estadunidense sobre o tema é possível 

traçar um paralelo sobre como o tema deve evoluir no que se refere ao mercado de 

trabalho brasileiro e seus possíveis impactos no âmbito do direito do trabalho e na 

salva guarda dos direitos dos empregados. Em vista disso, passa-se a discorrer 

sobre a possível atuação do MPT quanto ao tema, bem tutelado pela autoridade 

investigativa e ainda sobre a possibilidade de reparação de danos no âmbito dos 

dissídios individuais na Justiça do Trabalho. 

4.2 POTENCIAL DE QUESTIONAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

TRABALHO 

Como visto no tópico anterior, o procedimento administrativo instaurado pelo 

Cade com fundamento em supostas práticas anticoncorrenciais no mercado de 

trabalho, motivou o MPT a investigar, ainda que sob o formato de Procedimento 

Promocional33, os efeitos de tais práticas no que se refere aos direitos indisponíveis 

dos empregados supostamente lesados pelo chamado grupo Med-Tech. Tal 

atuação, ainda que inaugural, demonstra o efetivo potencial de questionamento do 

MPT, bem como provoca reflexões, acerca da legitimidade e bem jurídico 

efetivamente tutelado pelo Parquet Laboral em casos que possam versar sobre 

práticas anticoncorrenciais no mercado de trabalho brasileiro. 

Para que se possa discorrer sobre tal indagação, faz-se necessário, ainda que 

brevemente, descrever a missão e escopo da atuação do MPT, enquanto 

 

32 O processo no Cade ainda se encontra em fase inicial (notificação de representados), mas já foram 
celebrados seis acordos (Termos de Compromisso de Cessação). Como resultado, o período da 
conduta será ampliado até pelo menos 2021 e novos participantes serão identificados. 
Requerimento nº 08700.001742/2021-18 (Siemens Healthcare Diagnóstico); Requerimento nº 
08700.001663/2021-07 (Eduard Lifescience Comércio de Produtos Cirúrgicos); Requerimento nº 
08700.001552/2021-92 (Baxter Hospitalar); Requerimento nº 08700.002147/2021-91 (Perkin 
Elmer); Requerimento nº 08700.002471/2021-18 (Olympus Optical do Brasil); Requerimento nº 
08700.001017/2022-12 (Striker do Brasil Ltda). Voto do Conselheiro Luiz Augusto Azevedo de 
Almeida Hoffmann 

33 “O Ministério Público adquire assim uma função promocional, coerente com o papel definido para 
o Estado nos princípios gerais da Constituição e especificado pelo art. 129 do texto maior [...] 
deixa de atuar simplesmente nos momentos patológicos, em que ocorre a lesão a interesse 
público, sendo convocado a intervir de modo permanente, promovendo o projeto constitucional e a 
efetividade dos valores consagrados pelo ordenamento”. (TEPEDINO, 1999, p. 298). 
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órgãoindependente e que objetiva a salvaguarda dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis dos trabalhadores.34 Por direitos indisponíveis temos o direito à vida, à 

liberdade, à saúde, à segurança e ao trabalho digno, dentre outros.  

Segundo Carlos Henrique Bezerra Leite (2017, p. 109), é possível sintetizar 

duas formas básicas de atuação do MPT: a atuação judicial e a autuação 

extrajudicial. A primeira resulta da sua atuação nos processos judiciais, seja como 

parte, autora ou ré, seja como fiscal da lei. A segunda se relaciona à sua atuação no 

âmbito administrativo, o que, poderá motivar a celebração de Termos de Ajustamento 

de Conduta, bem como o ajuizamento de ações judiciais.  

No âmbito administrativo, cabe ao MPT instaurar inquérito civil ou outros 

procedimentos administrativos para assegurar a observância dos direitos sociais dos 

trabalhadores (LEITE, 2017, p. 162). 

Na esfera judicial, o MPT pode ajuizar ação civil pública, para a defesa dos 

direitos dos trabalhadores, limitando o poder de comando do empregador, quando 

este ofende em especial a liberdade e dignidade do trabalhador. Como exemplos 

clássicos desta salvaguarda, temos o empregador que proíbe seus empregados de 

exporem suas opiniões ideológicas ou situações em que o empregador desrespeita 

a dignidade do trabalhador, obrigando-o, por exemplo, a vistoria ou revista íntima. 

Os arts. 127 e 129 da CF tratam de exemplos gerais das duas formas de 

atuação, enquanto os arts. 8335 e 8436 da Lei Complementar n.o 75/93 estabelecem as 

formas específicas de atuação do MPT (LEITE, 2017, p. 109). 

 

34 Destarte, o MP está constitucionalmente autorizado a atuar, judicial ou extrajudicialmente, em 
defesa de todos os direitos ou interesses sociais, que são, em linha de princípio, indisponíveis, e 
de todos os direitos ou interesses individuais indisponíveis. É importante assinalar que tanto os 
direitos ou interesses sociais quanto os direitos ou interesses individuais podem assumir dimensão 
metaindividual. Vale dizer, os direitos sociais ou individuais podem, em determinadas situações, 
apresentar características coletivas lato sensu, isto é, podem apresentar-se como direitos difusos, 
coletivos (grupos, classes ou categorias de pessoas) ou individuais homogêneos, o que amplia o 
poder-dever de atuação ministerial nessas hipóteses. (Cf. LEITE, 2017, p. 38). 

35 “Art. 83. Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes atribuições junto 
aos órgãos da Justiça do Trabalho: 

 I - promover as ações que lhe sejam atribuídas pela Constituição Federal e pelas leis trabalhistas; 
 II - manifestar-se em qualquer fase do processo trabalhista, acolhendo solicitação do juiz ou por 

sua iniciativa, quando entender existente interesse público que justifique a intervenção; 
 III - promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa de interesses 

coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos; 
 IV - propor as ações cabíveis para declaração de nulidade de cláusula de contrato, acordo coletivo 

ou convenção coletiva que viole as liberdades individuais ou coletivas ou os direitos individuais 
indisponíveis dos trabalhadores; 

 V - propor as ações necessárias à defesa dos direitos e interesses dos menores, incapazes e 
índios, decorrentes das relações de trabalho; 
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Para José Janguiê Bezerra Diniz (2017), o MPT tem por objetivo central a 

fiscalização da relação entre capital-trabalho e o cumprimento da ordem jurídica. 

Preventivamente, orienta os cidadãos e a sociedade por meio de audiências públicas, 

palestras, workshops, reuniões setoriais etc., instaurando inquéritos civis públicos 

para investigar denúncias, com a possibilidade de ajustamento de conduta via 

“termos de ajuste de conduta” (TACs). Repressivamente, ajuíza ações cabíveis, 

como a ação civil pública, junto à Justiça do Trabalho, podendo ainda resolver os 

conflitos individuais e coletivos, atuando como mediador ou árbitro. 

Observa-se, portanto, que o MPT é detentor da prerrogativa de defender, 

judicial ou extrajudicialmente, os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos 

indisponíveis (ou de relevância social) pertinentes à relação empregado-

empregador. 

Como visto no primeiro capítulo do presente trabalho, o poder conferido ao 

empregador, enquanto detentor dos meios de produção, sofre limitações, em 

especial, no tocante aos direitos fundamentais preconizados pela CF aos 

 

 VI - recorrer das decisões da Justiça do Trabalho, quando entender necessário, tanto nos 
processos em que for parte, como naqueles em que oficiar como fiscal da lei, bem como pedir 
revisão dos Enunciados da Súmula de Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho; 

 VII - funcionar nas sessões dos Tribunais Trabalhistas, manifestando-se verbalmente sobre a 
matéria em debate, sempre que entender necessário, sendo-lhe assegurado o direito de vista dos 
processos em julgamento, podendo solicitar as requisições e diligências que julgar convenientes; 

 VIII - instaurar instância em caso de greve, quando a defesa da ordem jurídica ou o interesse 
público assim o exigir; 

 IX - promover ou participar da instrução e conciliação em dissídios decorrentes da paralisação de 
serviços de qualquer natureza, oficiando obrigatoriamente nos processos, manifestando sua 
concordância ou discordância, em eventuais acordos firmados antes da homologação, 
resguardado o direito de recorrer em caso de violação à lei e à Constituição Federal; 

 X - promover mandado de injunção, quando a competência for da Justiça do Trabalho; 
 XI - atuar como árbitro, se assim for solicitado pelas partes, nos dissídios de competência da 

Justiça do Trabalho; 
 XII - requerer as diligências que julgar convenientes para o correto andamento dos processos e 

para a melhor solução das lides trabalhistas; 
 XIII - intervir obrigatoriamente em todos os feitos nos segundo e terceiro graus de jurisdição da 

Justiça do Trabalho, quando a parte for pessoa jurídica de Direito Público, Estado estrangeiro ou 
organismo internacional”. 

36 “Art. 84. Incumbe ao Ministério Público do Trabalho, no âmbito das suas atribuições, exercer as 
funções institucionais previstas nos Capítulos I, II, III e IV do Título I, especialmente: 

 I - integrar os órgãos colegiados previstos no § 1.o do art. 6.o, que lhes sejam pertinentes; 
 II - instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos, sempre que cabíveis, para 

assegurar a observância dos direitos sociais dos trabalhadores; 
 III - requisitar à autoridade administrativa federal competente, dos órgãos de proteção ao trabalho, 

a instauração de procedimentos administrativos, podendo acompanhá-los e produzir provas; 
 IV - ser cientificado pessoalmente das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, nas causas 

em que o órgão tenha intervido ou emitido parecer escrito; 
 V - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, desde que compatíveis com sua 

finalidade”. 
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empregados. O MPT está assim imbuído da tutela dos interesses, repita-se, difusos, 

coletivos ou individuais homogêneos afetos à relação empregado e empregador, na 

defesa do Estado Democrático de Direito.  

Tratando-se de defesa de interesses coletivos ou individuais homogêneos, 

haverá necessidade de se verificar, diante de cada caso concreto, se eles trazem ou 

podem trazer reflexos negativos para o interesse público (LEITE, 2017, p. 40). Nesse 

ponto, Carlos Henrique Bezerra Leite cita decisão proferida em 2001 pela Sessão de 

Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho que, ao apreciar recurso do 

MPT, deixou assentado que a permissão conferida pela CF para negociar salário e 

jornada de trabalho não poderia se sobrepor ao interesse público. Tratava-se de 

ação anulatória em que o MPT objetivava derrubar cláusula de Convenção Coletiva 

de Trabalho, que estabelecia a redução do intervalo para repouso e alimentação, até 

no mínimo quinze minutos, para os motoristas no transporte rodoviário do Ceará. 

Segundo o relator, ministro Rider de Brito, o MPT tinha razão ao pedir a anulação, 

uma vez que a vontade das partes não poderia se sobrepor às normas relativas à 

medicina e segurança do trabalho, demonstrando, assim, o reflexo negativo para o 

interesse público.37 

Nesse contexto, no âmbito do procedimento administrativo promocional (PA-

PROMO 0101353.2021.01.000/6), relacionado ao grupo MedTec, justifica-se a 

atuação do MPT na defesa dos interesses indisponíveis dos empregados. Entretanto, 

embora se considere legítima a atuação do Parquet Laboral, evidentemente, deve 

ser analisado o efetivo impacto das práticas de Recursos Humanos sobre a 

remuneração, aqui entendida como salário e demais benefícios, bem como sobre a 

mobilidade de tais empregados. Caso seja evidenciado o resultado deletério de tais 

práticas, o MPT poderá solicitar a cessação das condutas através da celebração de 

TAC, ou até mesmo, através do ajuizamento de ação civil pública, que poderá 

envolver o pedido de indenização por danos morais coletivos.  

Vale pontuar que as trocas de informações concorrencialmente sensíveis 

sobre termos e condições de trabalho podem gerar efetivos prejuízos aos 

empregados, com a prova, por exemplo, da estagnação dos salários pelo período de 

 

37 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. ROAA 740.604/2011. 23/08/2001. Relator: Min. Rider de 
Brito. DO 23/08/2001 TST – SDC. 
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vigência das práticas, bem como da redução de mobilidade desses empregados 

entre as empresas participantes.  

Não há se falar em simples pesquisa de mercado (benchmarking), mas em 

resultado palpável em detrimento dos empregados, interessando ao MPT proteger, 

no presente caso, o direito dos empregados frente à possibilidade de estagnação 

remuneratória e redução da mobilidade na busca por novos empregos no mercado 

de trabalho impactado.  

Em uma análise mais ampla, as condutas anticoncorrenciais no mercado de 

trabalho tratadas no presente estudo, sejam elas acordos de fixação de salários (wage 

fixing agreements), acordos de não contratação de trabalhadores (no-poach 

agreements), troca de informações concorrencialmente sensíveis e cláusulas de não 

concorrência, têm potencial lesivo aos direitos indisponíveis dos empregados e, 

portanto, estão sujeitos à atuação do MPT. 

De modo diverso do que ocorre com a troca de informações 

concorrencialmente sensíveis, os acordos de fixação de salários (wage fixing 

agreements) e de não contratação (no-poach agreements), afrontam diretamente os 

direitos fundamentais dos empregados, especialmente no tocante à impossibilidade de 

buscarem livremente por melhores oportunidades de trabalho, ferindo a dignidade (art. 

1.o, inc. III, CF), liberdade (art. 5.o, CF), direito ao trabalho (art. 6.o, caput, CF), dos 

empregados, além da busca pelo pleno emprego (art. 170, VIII, CF). 

Ainda no que se refere aos acordos de não contratação (no-poach 

agreements) no âmbito dos contratos de franquia, ou firmados por partes que não 

concorrem entre si, mas que ocupam posições distintas na cadeia produtiva, sob a 

ótica do direito do trabalho, o potencial de lesão ao direito dos empregados se 

afigura extremamente semelhante ao relacionado ao no-poach entre concorrentes. 

Sob a perspectiva da salvaguarda dos direitos dos empregados, tal conduta fere 

igualmente os princípios da dignidade e liberdade dos empregados. Aliás, nos EUA, 

onde a prática costuma ser aceita, verifica-se nos últimos anos os impactos 

prejudiciais aos empregados, a exemplo do caso relacionado à rede McDonald’s 

mencionado no item 2.3.2 acima. 

Quanto aos acordos de não concorrência, há risco de questionamentos pelo 

MPT em situações mais específicas, quando se verifica, por exemplo, a prática 

corriqueira pelo empregador em impor a referida pactuação a uma coletividade de 

trabalhadores, no momento da contratação, por exemplo, obstando aqueles 
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empregados de se insurgir ou negociar em maior condição de igualdade com o seu 

empregador e sem qualquer justificativa efetiva quanto à necessidade da pactuação. 

Conforme esclarecemos no tópico 2.3.1 acima, o contrato de trabalho em sua 

grande maioria representa um contrato de adesão, uma vez que o empregado 

hipossuficiente não tem efetiva possibilidade de pactuar os seus termos em pé de 

igualdade com o empregador.  

De todo modo, há de se ponderar que diferentemente do que ocorre nos 

EUA, as cláusulas de não concorrência não costumam ser pactuadas com a grande 

massa de trabalhadores brasileiros, sendo mais comuns aos empregados que ocupam 

cargos de estratégicos ou de gestão. Logo, as discussões afetas à validade das 

cláusulas de não concorrência, são mais comumente tratadas na via judicial, através 

do ajuizamento de reclamações trabalhistas individuais.  

4.2.1 Bem jurídico tutelado 

Feitas as considerações acerca da atuação do MPT frente às práticas com 

potencial anticoncorrencial no mercado de trabalho, é possível concluir que o bem 

jurídico tutelado pelo MPT é justamente a defesa dos direitos difusos, coletivos ou 

individuais homogêneos afetos à relação empregado e empregador. Nesses termos, o 

procedimento investigatório instaurado pelo MPT deve correr paralelamente à 

investigação promovida pelo Cade, não havendo se falar em usurpação de 

competência, uma vez que as referidas autoridades têm interesses distintos 

relacionados a uma determinada conduta. 

Nesses termos, enquanto ao Cade cabe investigar condutas que configurem 

infração à ordem econômica, ao MPT cabe a proteção dos direitos sociais e 

indisponíveis dos empregados, eventualmente lesados pelas condutas 

anticompetitivas. 

Vale pontuar que as investigações promovidas pelo Cade e pelo MPT, 

justamente por tutelarem bem jurídicos diversos, podem chegar a conclusões 

opostas, uma vez que uma determinada conduta poderá não infringir à ordem 

econômica e ainda assim gerar efeitos prejudiciais à coletividade de trabalhadores.  
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4.3 AÇÕES DE INDENIZAÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO 

As práticas anticoncorrenciais no mercado de trabalho, como visto ao longo 

do presente trabalho, têm potencial de lesar os direitos disponíveis individuais dos 

empregados, ocasionando-lhes danos de ordem moral e material. Nesse sentido, o 

empregado prejudicado pode buscar a reparação dos danos sofridos através do 

ajuizamento de reclamações trabalhistas perante a Justiça do Trabalho. 

No que se refere à competência material da Justiça do Trabalho, em período 

anterior à promulgação da CF de 1988, prevalecia o entendimento doutrinário e 

jurisprudencial no sentido de que a Justiça do Trabalho seria incompetente, em 

razão da matéria, para processar e julgar ações de indenização.38  

Com o advento da Emenda Constitucional n.o 45/2004, a Justiça do Trabalho 

teve a sua competência material ampliada, passando, então, a processar e julgar as 

ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de 

trabalho (art. 114, VI, CF), sejam elas relacionadas ao extinto, presente ou ao futuro 

contrato de trabalho e que veiculem pedidos indenizatórios decorrentes de danos 

morais e patrimoniais ocorridos antes, durante ou depois da celebração do contrato 

de trabalho.39 

 

38 “Posteriormente, apreciando Conflito de Competência entre a Justiça Comum e a Justiça do 
Trabalho, o STF (CJ n. 6.959.6, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 23-5-1990, DJU 22-2-1991, p. 
1.259) deixou assentado, antes mesmo da EC n. 45/2004, que a competência para processar e 
julgar ação de indenização por dano moral oriunda da relação de emprego é da Justiça do 
Trabalho. 

 O art. 114, VI, da CF (com redação dada pela EC n. 45/2004) prevê expressamente a 
competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar “as ações de indenização por dano 
moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho”. (Cf. LEITE, 2021, p. 247). 

39 “Há cizânia doutrinária a respeito da competência da Justiça do Trabalho para apreciar ações de 
indenização em que se discutem danos pré ou pós-contratuais. Parece-nos que a interpretação 
histórica e teleológica do inciso VI do art. 114 da CF, além do princípio da máxima efetividade das 
normas constitucionais, consagram a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar 
ações que tenham como causa de pedir fatos ou elementos pertinentes ao extinto ou ao futuro 
contrato de trabalho e veiculem pedidos indenizatórios decorrentes de danos morais e patrimoniais 
ocorridos antes ou depois da celebração do contrato de trabalho. O referido dispositivo 
constitucional também deve ser interpretado em harmonia com o art. 422 do Código Civil, segundo 
o qual em qualquer contrato deve-se observar o princípio da boa-fé, que é exigível das partes não 
apenas durante a relação contratual, mas também antes e depois dela, ou seja, nas fases pré e 
pós-contratual. Na fase pré-contratual, destaca-se a promessa de emprego que, a rigor, implica a 
formação de um pré-contrato, o qual, ainda que não se tenha formado nenhum contrato formal de 
trabalho, vincula as partes e gera obrigações recíprocas entre elas. Nestes casos, os reclamantes 
geralmente ajuízam reclamações trabalhistas com pedidos de indenização por danos morais ou 
materiais pela ‘perda de uma chance’, dependendo das consequências que a promessa de 
emprego tenha gerado na vida do trabalhador. [...] Na fase pós-contratual, lembramos os casos de 
inserção do nome do trabalhador nas famosas ‘listas negras’ que impedem ou dificultam a 
celebração de um contrato de trabalho com outro empregador ou quando o ex-empregador cria 
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Carla Tereza Martins Romar ensina que o dano material decorre da lesão 

aos bens materiais do empregado, compreendendo o dano emergente, representado 

pelos gastos incorridos pela vítima que deverão ser ressarcidos pelo empregador, 

causador do dano, e o lucro cessante, representado pelas vantagens que a vítima 

deixou de auferir durante certo período em virtude do dano. O dano moral, a seu 

turno, é aquele que atinge os direitos da personalidade do empregado (ROMAR, 

2021a, p. 136). 

Vale pontuar que o dano moral tem assento constitucional no art. 5.o, V e X 

da CF, consistindo na lesão que emerge da violação de determinados interesses 

não materiais, porém reconhecidos como bens jurídicos protegidos, inerentes à 

personalidade do ser humano, podendo também alcançar os valores extrapatrimoniais 

reconhecidos à pessoa jurídica ou mesmo a uma coletividade, classe, grupo ou 

categoria de pessoas (danos morais coletivos) (LEITE, 2022, p. 29). 

Art. 5.o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem; 
[...] X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação. 

Destaca-se ainda que a Lei n.o 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) inseriu na 

CLT o Título II-A (DO DANO EXTRAPATRIMONIAL), trazendo disposições sobre o 

cabimento dos danos morais ou extrapatrimoniais oriundos da relação de trabalho. 

Vale ainda pontuar que o dever de indenizar o empregado pelos danos 

materiais e morais por ele sofridos decorre da ordem jurídica constitucional que visa 

assegurar:  

(a) a dignidade da pessoa humana e valores sociais do trabalho (art. 5.o, III e IV, 

CF),  

(b) a proibição a qualquer forma de discriminação (art. 3.o, IV, e art. 7.o, XXX, XXXI e 

XXXII, CF); (c) direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por 

 

embaraços para devolver a CTPS do trabalhador ou faz afirmações desabonadoras sobre a sua 
conduta profissional ou pessoal. A ação, nestes casos, é proposta em face do ex-empregador na 
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dano material, moral e à imagem (art. 5.o, V, CF), (d) inviolabilidade da intimidade, 

da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material e moral decorrente de sua violação (art. 5, X, CF), (e) 

proteção da saúde e integridade física do trabalhador, assegurado o direito a 

indenização quando o empregador incorrer em dolo ou culpa (art. 7.o, XXII e XXIII, 

CF). O Código Civil (CC) estabelece as diretrizes para responsabilização daquele 

que pratica ato ilícito causando, por consequência, danos morais e extrapatrimoniais 

(ROMAR, 2021a, p. 137). 

A responsabilidade civil do empregador pelos danos causados aos seus 

empregados é via de regra subjetiva, pois depende da comprovação de culpa. 

Excepcionalmente, a responsabilidade será objetiva, somente se aplicando em 

relação aos danos decorrentes de acidentes do trabalho e, mesmo assim, apenas se 

a atividade normalmente desenvolvida pelo empregador implicar, por sua natureza, 

em risco para os trabalhadores envolvidos (ROMAR, 2021a, p. 140). 

No contexto das práticas anticoncorrenciais no mercado de trabalho, à 

medida que o tema passa a ser de conhecimento dos empregados, há potencial efetivo 

para que as discussões sejam efetivamente alçadas à Justiça do Trabalho brasileira. 

Quanto às práticas relacionadas aos acordos de não contratação (no-poach 

agreements), os empregados lesados poderão alegar prejuízos de ordem moral, 

com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e valores sociais do 

trabalho, proibição à discriminação, à liberdade e ao pleno emprego, além dos danos 

patrimoniais eventualmente decorrentes da possibilidade de auferir melhores salários 

nos empregadores concorrentes. 

Nesse aspecto, é importante pontar que os acordos de não contratação têm 

componente discriminatório contundente. Isso se deve ao fato de que o empregado é 

impedido de conseguir um novo posto de trabalho em razão de ser empregado de 

uma determinada empresa. Além do dever de indenizar, a prática de atos 

discriminatórios pelo empregador ou por seus prepostos em relação ao empregado é 

passível de imposição de multa administrativa de dez vezes o valor do maior salário 

pago pelo empregador, elevado em 50% em caso de reincidência, além da proibição 

 

qual o reclamante postula indenização por danos morais decorrentes de atos lesivos praticados 
depois da extinção da relação empregatícia”. (Cf. LEITE, 2022, p. 250). 
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de que o empregador obtenha financiamento junto a instituições financeiras oficiais 

(art. 3.o, Lei n.o 9.029/95). 

Quanto aos acordos de fixação salarial e trocas de informações 

concorrencialmente sensíveis, que gerem resultados prejudiciais aos empregados, 

com a estagnação de salários e benefícios, por exemplo, o empregado poderá 

igualmente buscar a salva guarda de seus direitos de ordem moral e extrapatrimonial 

inclusive, com base no padrão remunerativo que deixou de ser auferido em razão 

das referidas práticas anticoncorrenciais. 

Quanto à cláusula de não concorrência, conforme esclarecido no tópico 

2.3.1, a sua validade deve ser sopesada dentro da perspectiva de sua motivação, 

duração, abrangência espacial e contraprestação. Caso se verifique na abusividade 

em sua contratação, o empregado poderá pleitear não apenas a sua nulidade, mas 

também a respectiva indenização pelos danos morais e materiais sofridos em 

decorrência da pactuação fraudulenta. 
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5 DIRETRIZES PARA A MITIGAÇÃO DOS RISCOS 

5.1 REVISÃO DAS PRÁTICAS, CRIAÇÃO E REFORMULAÇÃO DE POLÍTICAS 

DE COMPLIANCE DIRECIONADAS AOS SETORES DE RECURSOS 

HUMANOS 

Nos termos expostos ao longo deste trabalho, as práticas de Recursos 

Humanos com potencial anticoncorrencial estão na mira das autoridades em várias 

partes do Mundo. De modo mais contundente e avançado estão as autoridades 

estadunidenses, como mencionado nos tópicos acima que descrevem a atuação do 

DOJ e da FTC na investigação e persecução das referidas condutas.  

Da análise dos casos ocorridos nos EUA, depreende-se que não apenas as 

empresas envolvidas, mas também os indivíduos, sejam eles altos executivos, 

profissionais de Recursos Humanos, advogados e toda e qualquer pessoa envolvida 

nas condutas estão sujeitos à imputação de crime, podendo, inclusive, sofrer penas 

restritivas de liberdade. Adicionalmente, tanto as grandes corporações, quanto as 

empresas de médio e pequeno porte têm sido acionadas nos EUA no âmbito das 

investigações relacionadas ao mercado de trabalho. Verifica-se, ainda, o alto 

potencial de que tais investigações movimentem o ajuizamento de ações de 

reparação dos danos sofridos pelos empregados lesados pelas práticas 

anticoncorrenciais no espectro do mercado de trabalho. 

No Brasil, o tema ganha destaque com a primeira investigação do Cade 

sobre o tema, com repercussões que atingem inclusive a possibilidade de 

investigação pelas autoridades trabalhistas como o MPT. Além disso, o debate sobre 

o tema afeto aos impactos de práticas de Recursos Humanos na mobilidade e 

estagnação salarial, por certo, motivará o ajuizamento de ações no âmbito da Justiça 

do Trabalho, para a reparação dos danos sofridos pelos empregados brasileiros 

lesados. Nesse ponto, ainda que se leve em consideração a diversidade de impacto 

de tais investigações nos EUA se comparados ao Brasil, em razão das 

particularidades inerentes a uma economia em desenvolvimento como a brasileira, 

não se pode negar o risco de questionamento das autoridades antitruste e 

trabalhista brasileiras. 

Nesse contexto, é relevante que as empresas tenham pleno conhecimento 

dos riscos e impactos envolvidos em práticas de Recursos Humanos e possam, assim, 
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promover estratégias para a criação, a revisão e a reformulação de suas políticas 

internas de compliance quanto à temática, o que possibilitará, inclusive, a detecção e o 

mapeamento de eventuais desvios, evitando investigações e as consequentes 

penalidades das autoridades públicas, além das ações de indenização pelos 

empregados lesados. 

Sugere-se, portanto, a ampla disseminação do tema, de modo a alertar e 

treinar os profissionais, envolvidos em práticas de Recursos Humanos, sobre o 

potencial de ilegalidade das condutas relacionadas a acordos de fixação de 

remuneração, a acordos de não contratação de empregados, às cláusulas de não 

concorrência e às trocas de informações concorrencialmente sensíveis sobre 

salários, benefícios e condições de trabalho, entre outras, bem como suas 

consequências legais tanto para o empregador, quanto para a pessoa física envolvida 

na conduta. 

É importante que tais profissionais tenham familiaridade com o objeto em 

debate e possam desenvolver raciocínio crítico quanto às práticas e suas 

consequências no âmbito jurídico. Nos termos do que estabelece o Guia Antitruste 

para profissionais de Recursos Humanos, emitido pelo DOJ e pela FTC, os 

profissionais devem estar cientes, em linhas gerais, sobre a ilegalidade de 

empregadores concorrentes acordarem expressa ou tacitamente em não competir uns 

com os outros, mesmo que sejam motivados por um desejo de reduzir os custos ou 

ainda manter supostamente condições competitivas com relação ao recrutamento e 

seleção de seus empregados.  

Por conseguinte, os profissionais devem adotar medidas para garantir que as 

interações entre empregadores, que competem por empregados no mercado de 

trabalho, não resultem em acordos ilegais para não competir sobre termos e 

condições de trabalho. É certo que as empresas, em linhas gerais, tomam suas 

próprias decisões no que se refere ao recrutamento e seleção de seus empregados. 

Entretanto, tais empresas e seus empregados não devem divulgar suas políticas 

internas a outras empresas que competem para contratar o mesmo grupo de 

empregados, nem pedir a outra empresa o seu consentimento para eventual 

contratação. 

Aqui abre-se um hiato para tratar de uma prática corrente no setor de 

Recursos Humanos e que deve ser ponderada no âmbito de possíveis violações 

concorrenciais e trabalhistas. O benchmarking usualmente utilizado como ferramenta 
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para comparar políticas e práticas em organizações concorrentes, especialmente no 

que concerne à atração ou retenção de talentos, a depender da forma como é 

instrumentalizado, pode motivar questionamentos das autoridades antitruste e 

trabalhista. Isso se deve ao fato de que, por diversas vezes, a pesquisa de mercado, 

propiciada pelo benchmarking, pode envolver a troca de informações 

concorrencialmente sensíveis entre concorrentes e até mesmo gerar ambiente 

propício às pactuações relativas à fixação de remuneração, por exemplo.  

É o caso do compartilhamento de informações em grupos de interesse, 

geralmente formados por profissionais de Recursos Humanos, com o objetivo inicial 

de benchmarking sobre diversos temas afetos à gestão de pessoas. Nesse contexto, 

os integrantes de referidos grupos devem estar alertas para o potencial lesivo 

decorrente da divulgação de informações concorrencialmente sensíveis sobre 

salários, benefícios, turnos de trabalho, treinamentos, entre outros.  

Como máxima, recomenda-se que o profissional avalie a conduta sob a ótica 

da possibilidade de tal ato afetar a mobilidade e condições de trabalho dos empregados 

impactados, seja a curto, médio ou longo prazo. Logo, parece claro que os 

profissionais de Recursos Humanos devem evitar o compartilhamento de 

informações sensíveis com seus competidores. Nesse ponto, reitera-se que ainda 

que um indivíduo/empregador trate de forma explícita os salários ou outros termos e 

condições de emprego, a troca de informações concorrencialmente sensíveis pode 

servir como prova de conduta colusiva contrária à livre concorrência no mercado de 

trabalho.  

Com base nas Red Flags indicadas pelo DOJ e pela FTC no Guia Antitruste 

para profissionais de Recursos Humanos, o Quadro abaixo demonstra pontos de 

alerta que devem ser evitados pelos profissionais brasileiros envolvidos em 

atividades de Recursos Humanos: 
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Quadro 1 - Práticas com potencial anticompetitivo 

 Pontos de Alerta Exemplos práticos 

1. Celebrar acordo sobre o salário dos 
empregados, seja por valores determinados 
ou dentro de uma faixa salarial. 

Estabelecer teto salarial para determinada 
categoria de empregados, seja fixando um 
determinado valor para o teto, seja fixando 
uma determinada variação de valores entre 
mínimo e máximo do que possa ser praticado.  

2. Celebrar acordo para se recusar a contratar 
empregados de outra empresa. 

Acordo tácito ou expresso com a obrigação 
de não contratar empregados de 
determinadas empresas. 

3. Celebrar acordo com empresa sobre os 
benefícios concedidos aos empregados. 

Fixar valores de benefícios, como vale 
alimentação, vale refeição ou percentual de 
desgaste de veículo, por exemplo. 

4. Celebrar acordo com outra empresa sobre 
outras condições de emprego. 

Acordar sobre termos e condições dos 
próprios contratos de trabalho, como por 
exemplo estabelecendo determinadas 
jornadas e turnos de trabalho. 

5. Expressar à concorrência que não se deve 
competir de modo agressivo pelos 
empregados. 

Deixar de oferecer contraoferta em 
negociações de recrutamento e seleção, 
visando desmotivar a mobilidade de emprego.  

6. Trocar informações específicas da empresa 
sobre remuneração de empregados ou 
condições de emprego com outra empresa. 

Divulgar ao empregador concorrente 
informações sobre salário e remuneração, 
além de condições de emprego, de modo a 
possibilitar a estagnação do mercado de 
trabalho. 

Fonte: O autor. 

 

Adicionalmente, os profissionais devem, ainda, evitar: 

 

Quadro 2 - Práticas que devem ser evitadas 

Evitar 

Participar de reuniões, tais como àquelas promovidas por associações comerciais, sindicatos ou 
federações patronais, para a discutir sobre os termos e condições de emprego. 

Discutir sobre os termos e condições de emprego com colegas em outras empresas, inclusive em 
eventos sociais ou em outros ambientes não profissionais. 

Receber documentos que contenham os dados internos de outra empresa sobre termos e 
condições de emprego. 

Fonte: O autor. 

 

A lista de práticas indicadas nos Quadros 1 e 2 acima, embora não seja 

exaustiva, constitui importante ferramenta para orientar os esforços da empresa para 

não incorrer em práticas anticompetitivas no âmbito do mercado de trabalho. Por outro 

lado, há que se considerar que a ocorrência de um dos pontos elencados acima não 

leva imediatamente à conclusão de que, de fato, houve conluio ou abuso de posição 
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dominante, exceto para as condutas consideradas ilícitas per se, como é o caso dos 

acordos de não contratação de empregados.  

Assim, tanto a situação extrema de um ilícito per se, como a intermediária, 

de uma troca de informações com potencial concorrencialmente sensível, indica a 

importância e relevância em se adotar um programa de compliance com foco em 

práticas anticoncorrenciais no mercado de trabalho, de modo a orientar os 

comportamentos, estabelecendo através de código de conduta, as atitudes 

autorizadas e àquelas não autorizadas. 

Caso o empregador verifique a ocorrência de conduta potencialmente lesiva, 

a Lei Antitruste prevê a possibilidade de celebração do chamado “acordo de 

leniência”, visando obter a cooperação, nas investigações, de partícipes do conluio. 

Paula Forgioni discorre sobre o tema indicando que “o Cade, por intermédio da 

Superintendência-Geral, poderá celebrar acordo de leniência [...] com pessoas 

físicas e jurídicas que foram autoras de infração à ordem econômica, desde que 

colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo [...]”. Em 

contrapartida, extingue-se a ação punitiva da Administração Pública, ou reduz-se a 

penalidade aplicável de 1/3 a 2/3. Ademais, nos crimes contra a ordem econômica e 

demais crimes relacionados à prática de cartel, a celebração do acordo de leniência 

determina a suspensão do curso do prazo prescricional e impede o oferecimento de 

denúncia com relação ao agente beneficiário da leniência (cf. art. 87 da Lei 

n.o 12.529, de 2011)” (FORGIONI, 2022, p. 366). Portanto, cumprido o acordo de 

leniência pelo agente, extingue-se automaticamente a punibilidade por tais crimes. 

Vale salientar que a leniência será obtida desde que atendidos requisitos 

básicos, sendo o seu principal que a informação fornecida ao órgão investigador 

seja inédita e sobre a qual o órgão não tenha conhecimento e que seja suficiente 

para que se estabeleça um juízo de condenação. As informações devem ter 

credibilidade, com a efetiva confirmação dos dados fornecidos (GABAN; 

DOMINGUES, 2016, p. 324). 

No que se refere aos efeitos do acordo de leniência, esclareça-se que esses 

serão estendidos às pessoas físicas, envolvidas na infração, desde que firmem o 

respectivo instrumento em conjunto com a empresa ou adiram a ele posteriormente e 

em prazo específico estabelecido pelo Cade, quando da assinatura do acordo com a 

pessoa jurídica (GABAN; DOMINGUES, 2016, p. 326). 
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Não obstante o acordo de leniência represente importante instrumento na 

obtenção de contrapartida por aquele que tenha praticado infração contra a ordem 

econômica, há que se pontuar que as empresas e/ou pessoas físicas que praticam a 

delação dos coautores podem correr sérios riscos de retaliação comercial e pessoal, 

motivo pelo qual a proposta de acordo de leniência é sigilosa (GABAN; 

DOMINGUES, 2016, p. 329). 

Ademais, o acordo de leniência não tem o condão de afastar a possibilidade 

de que o leniente seja processado e condenado a reparar os danos causados a 

terceiros pelo ilícito que cometeu. No âmbito das práticas anticoncorrenciais no 

mercado de trabalho, o acordo de leniência não obsta a possibilidade de 

investigação pelo MPT ou os pleitos de indenização em ações judiciais individuais ou 

coletivas ajuizadas pelos empregados afetados pela conduta ilícita. Logo, a 

celebração de acordo de leniência, especialmente em matérias afetas às condutas 

de Recursos Humanos, deve ser sopesada frente aos riscos que não serão dirimidos 

por essa modalidade de confissão premiada.  

Por todo o exposto, fica clara a necessidade de as empresas incluírem em 

seus programas de compliance40 o tema específico relativo às práticas de Recursos 

Humanos, sob a ótica dos possíveis riscos de infração à legislação antitruste e 

trabalhista, de modo a promover não apenas o treinamento dos profissionais 

envolvidos, mas também identificar eventuais vulnerabilidades da empresa, com a 

criação de planos de ação, seja para a efetiva mitigação dos riscos, seja para que se 

avalie a viabilidade de celebração de acordo de leniência.  

 

40 A corroborar a recomendação, vale mencionar que as empresas que celebraram acordos (Termos 
de Compromisso de Cessação) com o Cade na investigação relacionada ao processo envolvendo 
o grupo MedTech tiveram como uma de suas obrigações a implementação de um programa de 
compliance voltado ao setor de recursos humanos, nos seguintes termos: “Implementar, manter e 
continuar a desenvolver programa de integridade concorrencial destinado a identificar, mitigar e 
remediar os riscos de violações à Lei nº 12.529/2011 em seu setor de recursos humanos, 
atendendo, dentre outros, aos seguintes aspectos: a) implementação de um programa de 
treinamento periódico de compliance concorrencial para toda a equipe de recursos humanos, 
incluindo a diretoria e/ou alta administração relacionada à área; b) criação de um canal de 
denúncias para a realização de toda e qualquer comunicação sobre eventuais infrações, 
sugestões, melhorias e afins para atendimento da legislação de defesa da concorrência;” 
Requerimento nº 08700.001742/2021-18 (Siemens Healthcare Diagnóstico); Requerimento nº 
08700.001663/2021-07 (Eduard Lifescience Comércio de Produtos Cirúrgicos); Requerimento nº 
08700.001552/2021-92 (Baxter Hospitalar); Requerimento nº 08700.002147/2021-91 (Perkin 
Elmer); Requerimento nº 08700.002471/2021-18 (Olympus Optical do Brasil); Requerimento nº 
08700.001017/2022-12 (Striker do Brasil Ltda) 
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CONCLUSÃO 

O presente estudo objetivou avaliar, sob a ótica do direito do trabalho 

brasileiro, as práticas com potencial anticoncorrencial no mercado de trabalho e a 

possibilidade de fiscalizações e ações de reparação de danos na esfera trabalhista, 

sugerindo-se ao final estratégias para revisão das práticas, criação e reformulação de 

políticas de compliance direcionadas aos setores de Recursos Humanos. 

Inicialmente, o trabalho foi examinado enquanto um dos pilares da produção 

econômica, bem como a sua relação com o empregador, detentor dos meios de 

produção e do poder de direcionar o trabalho. Foram descritos os conceitos de 

empregado e empregador, sujeitos do trabalho regulado, ou seja, da relação 

empregatícia, sendo o empregador retratado como aquele que dirige a prestação de 

serviços do empregado, através do exercício do poder de direção, externalizado pelo 

direito de organizar a atividade empresarial da qual é detentor. 

O empregador, portanto, é aquele que inicia a atividade empreendedora, 

organizando os fatores de produção como o capital, matéria prima ou recursos 

naturais e o trabalho. Daí decorre a importância do trabalho como insumo 

fundamental de diversos mercados, compondo item básico à formação do preço do 

produto ou serviço prestado, estando diretamente relacionado à livre concorrência. 

No entanto, muito embora o trabalho seja um dos fatores de produção a ser 

dirigido e organizado pelo empregador sob a lógica da economia de mercado capitalista, 

a sua administração e direção devem ser sopesadas frente à sua valorização 

constitucional, enquanto elo de formação da Democracia, em construção da dignidade 

da pessoa humana trabalhadora. 

Desse modo, demonstrou-se que o poder diretivo do empregador no Brasil, é 

limitado não só pela legislação e contrato de trabalho, mas também por todo 

arcabouço jurídico constitucional que privilegia a ordem democrática e o estado 

social brasileiro, que busca o bem-estar e justiça sociais. 

Assim, dado o contexto do estado social brasileiro e seus reflexos no poder 

econômico, foram avaliadas as condutas anticompetitivas adotadas por 

empregadores, em decorrência de seu poder diretivo e econômico, no âmbito do 

mercado de trabalho. 

Como visto, no Brasil, o debate sobre temas de intersecção entre o direito do 

trabalho e antitruste é bastante preliminar, embora nos últimos anos as questões 
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relacionadas ao mercado de trabalho tenham sido apontadas pelo Cade como tema 

de impacto relevante. 

Nesse sentido, propôs-se a reflexão quanto à concentração de 

empregadores que passam a deter maiores condições de restringir salários e a 

mobilidade dos trabalhadores no mercado de trabalho através da concentração do 

poder de monopsônio/oligopsônio e mediante condutas de wage fixing agreements, 

no-poach agreements, troca de informações concorrencialmente sensíveis e 

cláusulas de não concorrência.  

O estágio de desenvolvimento econômico do Brasil foi considerado como elo 

importante na análise e estudo das práticas anticoncorrenciais no mercado de 

trabalho. Como exemplo foi citada a vasta oferta de mão de obra de baixa renda, que 

obstaculiza no país o reconhecimento, por exemplo, do poder de monopsônio 

exercido pelo empregador que consegue manter a remuneração de seus 

empregados, abaixo do valor competitivo de sua força de trabalho. 

Por outro lado, foram avaliadas as investigações relacionadas às práticas de 

Recursos Humanos nos EUA, que se encontram na vanguarda dos estudos sobre a 

intersecção entre o direito antitruste e direito do trabalho. O estudo do caso United 

States v. Adobe Systems, Inc., et al, exemplificou a atuação do DOJ e da FTC em 

uma série de investigações, iniciada no ano de 2010, contra seis empresas de 

tecnologia do Vale do Silício (Adobe, Apple, Google, Intel, Intuit e Pixar), que 

firmavam acordos bilaterais que impediam as empresas envolvidas de contratar 

empregados altamente qualificados (engenheiros de software altamente 

especializados). As investigações motivaram acordos milionários e uma série de 

ações para reparação de danos, propostas pelos empregados lesados pelas 

condutas anticompetitivas. 

Adicionalmente, as investigações de práticas de Recursos Humanos nos 

EUA, culminaram, em 2016, com a edição do Guia Antitruste para profissionais de 

Recursos Humanos emitido pelo DOJ e pela FTC, documento que serviu de base 

para a proposta revisão das práticas, criação, revisão e reformulação de políticas de 

compliance direcionadas aos setores de Recursos Humanos.  

O tema foi ainda analisado sob o enfoque da investigação iniciada pelo 

Cade, em outubro de 2020, que levou à instauração de processo administrativo 

contra diversos agentes econômicos da indústria brasileira de healthcare, que, 

organizados através de um grupo (grupo MedTech), supostamente promoveram 
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práticas de troca de informações concorrencialmente sensíveis entre representantes de 

departamentos de Recursos Humanos, além de acordos em relação aos termos de 

negociações sindicais. Em razão da investigação em questão, o Ministério Público do 

Trabalho (MPT) instaurou procedimento administrativo promocional, com o objetivo de 

investigar a potencial lesão aos direitos indisponíveis dos empregados impactados 

pelas condutas de Recursos Humanos. Considerando, contudo, o estágio inicial dos 

mencionados procedimentos, tanto do Cade, quanto do MPT, não foi possível 

precisar o resultado efetivo das referidas investigações.  

De todo modo, a experiência estadunidense permitiu traçar um paralelo 

sobre como o tema deve evoluir no que se refere ao mercado de trabalho brasileiro e 

seus possíveis impactos no âmbito do direito do trabalho e na salva guarda dos 

direitos dos empregados.  

Assim, o estudo permitiu chegar à conclusão de que práticas 

anticoncorrenciais no mercado de trabalho geram efetivo potencial de 

questionamento pelo MPT na defesa dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis dos empregados. 

Em uma análise mais ampla, as condutas anticoncorrenciais no mercado de 

trabalho tratadas no presente estudo, sejam elas wage fixing agreements, no-poach 

agreements, troca de informações concorrencialmente sensíveis e cláusulas de não 

concorrência, têm potencial lesivo aos direitos indisponíveis dos empregados e, 

portanto, estão sujeitos à atuação do MPT. 

As trocas de informações concorrencialmente sensíveis sobre termos e 

condições de trabalho, podem gerar efetivos prejuízos aos empregados, com a 

prova, por exemplo, da estagnação dos salários pelo período de vigência das práticas, 

bem como da redução de mobilidade desses empregados entre as empresas 

participantes. Já os wage fixing agreements e os no-poach agreements, afrontam 

diretamente os direitos fundamentais dos empregados, especialmente no tocante à 

impossibilidade de buscarem livremente por melhores oportunidades de trabalho, 

ferindo a dignidade (art. 1.o, inc. III, CF), liberdade (art. 5.o, CF), direito ao trabalho 

(art. 6.o, caput, CF), dos empregados, além da busca pelo pleno emprego (art. 170, 

VIII, CF). 

Ainda no que se refere aos no-poach agreements no âmbito dos contratos 

de franquia, ou firmados por partes que não concorrem entre si, mas que ocupam 

posições distintas na cadeia produtiva, sob a ótica do direito do trabalho, o potencial 
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de lesão ao direito dos empregados se afigura extremamente semelhante ao 

relacionado ao no-poach entre concorrentes. Sob a perspectiva da salvaguarda dos 

direitos dos empregados, tal conduta fere igualmente os princípios da dignidade e 

liberdade dos empregados. 

Quanto aos acordos de não concorrência, há risco de questionamentos pelo 

MPT em situações mais específicas, quando se verifica, por exemplo, a prática 

corriqueira pelo empregador em impor a referida pactuação a uma coletividade de 

trabalhadores, ainda que diferentemente do que ocorre nos EUA, as cláusulas de 

não concorrência não costumam ser pactuadas com a grande massa de trabalhadores 

brasileiros, sendo mais comuns aos empregados que ocupam cargos de estratégicos 

ou de gestão. 

Nesse contexto, caso seja evidenciado o resultado deletério das práticas de 

recursos humanos tratadas no presente estudo, o MPT pode atuar solicitando a 

cessação das condutas através da celebração de TAC, ou até mesmo, através do 

ajuizamento de ação civil pública, que poderá envolver o pedido de indenização por 

danos morais coletivos.  

Não há se falar ainda em usurpação de competência do Cade pelo MPT, 

uma vez que as referidas autoridades têm interesses distintos relacionados a uma 

determinada conduta. Enquanto ao Cade cabe investigar condutas que configurem 

infração à ordem econômica, ao MPT cabe a proteção dos direitos sociais e 

indisponíveis dos empregados, eventualmente lesados pelas condutas 

anticompetitivas. 

Além dos impactos lesivos à coletividade de trabalhadores, o presente 

estudo chega à conclusão de que as práticas anticoncorrenciais no mercado de 

trabalho têm potencial de lesar os direitos disponíveis individuais dos empregados, 

ocasionando-lhes danos de ordem moral e material. Logo, o empregado prejudicado 

pode buscar a reparação dos danos sofridos através do ajuizamento de reclamações 

trabalhistas perante a Justiça do Trabalho. 

Quanto aos no-poach agreements, os empregados lesados poderão alegar 

prejuízos de ordem moral, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa 

humana e valores sociais do trabalho, proibição à discriminação, à liberdade e ao 

pleno emprego, além dos danos patrimoniais eventualmente decorrentes da 

possibilidade de auferir melhores salários nos empregadores concorrentes. 
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No que se refere aos acordos de fixação salarial e às trocas de informações 

concorrencialmente sensíveis, que resultem em prejuízos aos empregados, com a 

estagnação de salários e benefícios, por exemplo, o empregado poderá igualmente 

buscar a salva guarda de seus direitos de ordem moral e extrapatrimonial inclusive, 

com base no padrão remunerativo que deixou de ser auferido em razão das 

referidas práticas anticoncorrenciais. 

Quanto às cláusulas de não concorrência, a sua validade deve ser sopesada 

dentro da perspectiva de sua motivação, duração, abrangência espacial e 

contraprestação. Caso se verifique na abusividade em sua contratação, o empregado 

poderá pleitear não apenas a sua nulidade, mas também a respectiva indenização 

pelos danos morais e materiais sofridos em decorrência da pactuação fraudulenta. 

Por todo o exposto ao longo do presente estudo, depreende-se que as 

práticas de Recursos Humanos com potencial anticoncorrencial além de estarem na 

mira das autoridades em várias partes do Mundo, podem envolver não apenas os 

empregadores, mas também os indivíduos, sejam eles altos executivos, profissionais 

de Recursos Humanos, advogados e toda e qualquer pessoa envolvida nas 

condutas estão sujeitos à imputação de crime, podendo, inclusive, sofrer penas 

restritivas de liberdade. 

Por fim, em razão dos riscos apontados pelo presente estudo, sugere-se a 

ampla disseminação do tema no âmbito empresarial, de modo a alertar e treinar os 

profissionais, envolvidos em práticas de Recursos Humanos, sobre o potencial de 

ilegalidade das condutas relacionadas aos acordos de fixação de remuneração, a 

acordos de não contratação de empregados, às cláusulas de não concorrência e às 

trocas de informações concorrencialmente sensíveis sobre salários, benefícios e 

condições de trabalho, entre outras, bem como suas consequências legais tanto 

para o empregador, quanto para a pessoa física envolvida na conduta. 
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