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Vossas excelências, certamente, para além do que já foi 
sustentado pelos colegas têm a exata noção de como 
estão conduzindo este processo. Eu vou ao mérito e, 
ouvindo os colegas, a respeito dos fatos, eu lembrei a 
lição que é atribuída a Calamandrei, segundo a qual 
pelo menos me é dado saber que Calamandrei disse, 
que primeiro o juiz intui quem tem razão, e depois ele 
encontra argumentos para justificar tecnicamente a sua 
intuição. 

E de Calamandrei para cá, certamente nós evoluímos 
bastante. O que eu posso até entender que num contexto 
como o da sociedade brasileira que se queixa 
reiteradamente de impunidade, processos sejam vistos 
como instrumentos de negação do que todos nós 
intuímos, numa espécie de inconsciente coletivo. Nós 
intuímos que há ilegalidade, e o processo então, na 
verdade, não existe para provar a ilegalidade, ele existe 
para resistir à prova, repito, do que nós intuímos.  

Portanto, então, em tempos modernos, eminentes 
Conselheiros que são os juízes nesta data. O que penso 
é que uma coisa é intuir – e eu nem sei o que cada um 
de Vossas Excelências intuem.  Mas na premissa de que 
possam intuir porque são cidadãos – eu sou cidadão 
também -, o que peço é que não é possível julgar por 
intuição. É preciso julgar por elementos objetivos e eu 
digo isso, respeitosamente, porque também por cinco 
anos, exerci a judicatura, muito embora numa outra 
seara, que foi a seara eleitoral. Julgando políticos, 
quantas vezes intui que alguém não tinha razão e me 
deparei com elementos aos quais me vinculei para 
chegar de um jeito ou de outro a uma determinada 
conclusão. 

Flávio Luiz Yarshell, professor Livre Docente e Titular 
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 
(sustentação oral no Processo Administrativo no 
08012.11142/2006-79, que tramitou perante o Cade). 



 
 

 
 

RESUMO 

DIAS, Rodrigo Pereira.  Antitruste: sanção de desinvestimentos em ativos. Um estudo de caso 
no Processo Administrativo no 08012.11142/2006-79. Dissertação de Mestrado Profissional 
da FGV Direito SP – Escola de Direito de São Paulo, 2015. 

 

O presente trabalho é um estudo de caso, tendo como objetivo principal avaliar a 

sanção de desinvestimentos de ativos, isto é, a pena de cisão de sociedade, transferência de 

controle societário e/ou venda de ativos, conforme disposto no art. 38, inciso V, da Lei no 

12.529/2011 (Lei de Defesa da Concorrência). Para tanto, parte-se da exposição da decisão 

proferida pelo Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) no 

Processo Administrativo no 08012.011142/2006-79, denominado Cartel de Cimento e 

Concreto. Tal decisão condenou as empresas fabricantes de cimento e prestadoras de serviços 

de concretagem a desinvestirem ativos próprios, frutos de aquisição ou de crescimento 

orgânico. É importante destacar que essa decisão sofreu relevante modificação ao longo do 

julgamento, decorrente da alteração de entendimento pelos conselheiros do Cade. Em um 

segundo momento, o trabalho procura propiciar ao leitor uma visão ampla (prós e contras) dos 

tipos de remédios ou sanções existentes e aplicáveis aos casos em que se determina a medida 

de desinvestimento, por meio da seleção de alguns casos internacionais e nacionais, 

escolhidos a partir de casos amplamente tratados pela doutrina, e também citados no 

julgamento do Processo Administrativo no 08012.011142/2006-79. A seguir, aborda-se a 

questão do desinvestimento específico ocorrido no Processo Administrativo no 

08012.011142/2006-79, buscando-se evidenciar, a partir da análise do aparente choque dos 

votos do conselheiro-relator e do conselheiro-revisor, que as bases utilizadas para 

determinação dos desinvestimentos carecem de parâmetros concretos para sua aplicação. Ao 

final do estudo acerca do desinvestimento, delineia-se uma proposição para solução jurídica. 

Ao final, conclui-se que a aplicação de medidas de desinvestimentos como penalização por 

participação em cartel não é escolha fácil, e sua utilização tampouco é pacífica, devendo-se 

levar em conta alguns aspectos relevantes para que possa ser utilizada de maneira legítima e 

garantir a sua melhor eficácia.  

 

Palavras-chave: Antitruste. Desinvestimento. Venda. Alienação. Ativos. Remédios. Sanções. 

Processo Administrativo no 08012.011142/2006-79. Participação Minoritária. Multas. 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

DIAS, Rodrigo Pereira. Antitrust: sanction of asset divestments. A case study in the 
administrative process No. 08012.11142 / 2006-79. Professional Master's dissertation – FGV 
Law SP. School of Law, São Paulo, 2015.  
 

This paper is a case study, and the main objective is to evaluate the sanction of asset 

divestments, that is, the company split penalty, the transfer of corporate control and/or sale of 

assets, as provided in Article 38, Paragraph V of Law No. 12.529/11 (Antitrust Law). 

Therefore, we expose the resolution given by the Court of the Administrative Council for 

Economic Defense (Cade, in Portuguese) in the Administrative Process No. 

08012.011142/2006-79, called Cartel of Cement and Concrete. This resolution condemned 

the cement manufacturers and concrete service providers to divest their own assets resulting 

from acquisition or organic growth. It is important to mention that this decision has 

undergone significant change over the trial due to the modification of understanding of Cade 

counselors. In a second step, the research seeks to provide a broad overview of the types of 

remedies or sanctions (existing and applicable) to cases where it is determined the divestment 

measure, as well as discuss the pros and cons of each type of measure from the selection of 

some international and national cases, chosen from cases widely treated by the doctrine, and 

also cited in the judgment of the Administrative Proceeding No. 08012.011142 / 2006-79 

(Cartel Cement). Then, we address the issue of specific divestment occurred in Administrative 

Process No. 08012.011142/2006-79, showing that the basis used to determine the divestments 

lack of concrete parameters for their application. At the end of the study of the divestment, 

outlines up a proposal for legal remedy. In the end, it is concluded that the imposition of 

divestments measures as a penalty for participating in cartels is not an easy choice, nor their 

use is peaceful, and we must take into account some relevant aspects in order to guarantee that 

these measures will be used legitimately, ensuring their efficacy. 

 

Keywords: Antitrust. Divestment. Sale. Alienation. Assets. Remedies. Sanctions. 

Administrative Process No. 08012.011142/2006-79. Minority Interest. Fines.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O crescimento econômico das nações e a complexidade das relações comerciais 

estabelecida entre elas, especialmente nas últimas décadas, têm trazido desafios enormes para 

o Brasil. A abertura da economia a partir do início dos anos 1990, por meio de várias reformas 

institucionais, resultado dos ditames contidos na Constituição Federal de 1988, trouxe 

crescimento exponencial no fluxo de investimentos para dentro do país. 

O art. 170, inciso IV, da Constituição Federal de 1988 preceitua que “[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: [...] IV – livre concorrência; [...]”. Também consta nos parágrafos 4o e 5o 

do art. 173, do mesmo diploma legal, que “[a] lei reprimirá o abuso do poder econômico que 

vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos 

lucros”, bem como que “[a] lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da 

pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis 

com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a 

economia popular”. 

Assim, o Brasil, para que pudesse atrair investimentos externos e crescer econômica e 

socialmente, viu-se compelido a não apenas aceitar uma cultura de negócios estrangeira, mas 

também a criar uma base institucional e jurídica sólida e estável, que concretizasse a 

existência de um nível destacado de concorrência e que demonstrasse a intenção do país em 

dar efetividade aos acordos internacionalmente firmados. Afinal, um dos papéis do Estado de 

Direito é reduzir as incertezas jurídicas em torno dos negócios empresariais, propiciando a 

presença de elementos de racionalidade e previsibilidade, a fim de dar ao empreendedor a 

segurança necessária para as relações comerciais.  

Nesse sentido, coube ao Estado criar um ambiente de segurança jurídica claro, com o 

intuito de estimular o crescimento econômico com base em mercado saudável, preservando o 

interesse público e garantindo a justiça. 
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A Lei no 8.884, de 11 de junho de 1994, voltada para a repressão e prevenção contra 

infrações à ordem econômica, que expressamente revogou o que antes era regulado pelas Leis 

no 4.137/1962 e 8.158/19911, surgiu como instrumento de peso para propiciar um ambiente 

mais estável e previsível, estimulando a defesa da concorrência e evitando falhas de mercado, 

estas que depõem contra os fundamentos do sistema capitalista, conforme apontou Eros 

Roberto Grau, ao dizer que a Lei no 8.884/1994 “[...] não é, meramente, uma lei antitruste; 

assim, seu fundamento constitucional não se encontra apenas, exclusivamente, no § 4o do art. 

173 da Constituição de 1988 – trata-se de lei voltada à preservação do modo de produção 

capitalista”2. 

A Lei no 12.529, de 30 de novembro de 2011, a qual substituiu integralmente a Lei no 

8.884, de 11 de junho de 1994, não só manteve os mesmos pressupostos da lei revogada, mas 

também consolidou avanços importantes na implementação da política de defesa da 

concorrência brasileira, conforme declaração contida na exposição de motivos:  

 

As medidas propostas ensejam um passo fundamental para a agenda de 
desenvolvimento proposta pelo Governo e constituem-se absolutamente necessárias 
para a consolidação do ambiente institucional-legal, que permitirá ao País 
desenvolver uma política de defesa da concorrência contemporânea, que, 
efetivamente, tenha condições de zelar pelo livre funcionamento dos mercados e, 
dessa forma, garantir condições estáveis e previsíveis para a livre iniciativa dos 
agentes econômicos neste País3. 

 

Nesse sentido, coloca o art. 1o que a lei disporá “[...] 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”. Tal dispositivo confere concretude aos referidos 

princípios, estabelecendo várias penalidades aos responsáveis pela perpetração de infrações à 

ordem econômica, à luz do previsto em seus artigos 37 e 38. 

                                                 
 

 

1 Ainda antes dessa lei, havia precedentes que estipulavam regras para preservação da concorrência, tais como o 
art. 2o, III, e 3o, I do Decreto-lei no 869/1938 (definia os crimes contra a economia popular, sua guarda e seu 
emprego) e o art. 1, I, do Decreto-lei no 7.666/1945 (dispunha sobre os atos contrários à ordem moral e 
econômica). 

2 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 
195. 

3 BRASIL. Planalto. EM no 00107-A – MJ/MF/MP, 2005, parágrafo 33, p. 4. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/projetos/EXPMOTIV/EMI/2005/107%20A%20-
%20MJ%20MF%20MP.htm>. Acesso em: 8 dez. 2014. 
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O tema deste trabalho refere-se ao estudo de caso acerca da decisão proferida no 

âmbito do Processo Administrativo no 08012.011142/2006-79, o qual tramitou no Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (Cade) com objetivo de apurar a prática de cartel no 

setor de cimento e concreto perpetrado por empresas, sindicatos, associações e pessoas 

naturais. A decisão contida nesse processo condenou os envolvidos por incursão nas infrações 

ao art. 20, incisos I, II, III e IV c/c art. 21, incisos I, II, III e IV, da Lei no 8.884/1994, às 

seguintes penalidades: (1) às empresas: (a) multas pecuniárias; (b) alienação de ativos 

(fábrica e mina de extração da matéria-prima); (c) alienação de participações societárias 

minoritárias ou majoritárias; (d) publicação de extrato da decisão; (e) inscrição das empresas 

no Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor; (f) recomendação à Receita Federal e aos 

demais órgãos competentes para que não seja concedido à empresa condenada parcelamento 

de tributos federais por ela devidos ou para que sejam cancelados, no todo ou em parte, 

incentivos fiscais ou subsídios públicos; (g) proibição de realizar qualquer associação para 

greenfield, nos setores de cimento, de concreto e de escória, por determinado período; (h) 

proibição de realizar novas concentrações no setor de cimento e concreto por determinado 

período; (i) proibição de contratação com instituições financeiras oficiais até a data da 

alienação dos ativos; (j) obrigação de informar ao Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência (SBDC) sobre qualquer operação nos setores de cimento e concreto pelo 

período de cinco anos; (2) às associações e aos sindicatos4: (a) pagamento de multas 

                                                 
 

 

4 O voto do relator menciona que associações de classe foram utilizadas como meio para perpetração e 
consecução do cartel. Algumas vezes, concorrentes se utilizam de associações de classe com objetivo de causar 
danos ao mercado e à ordem econômica, como assinala Paula A. Forgioni ao escrever que “[m]uitas vezes, o 
acordo concretiza-se mediante determinação de associação ou entidade de classe dos preços a serem 
praticados, ou do comportamento uniforme dos agentes econômicos” (FORGIONI, 2013, p. 345). As condutas 
geralmente observadas são: reuniões para pressionar seus membros a se alinharem; compilação de dados e 
informações sensíveis e atualizadas dos concorrentes, organizando-as e repassando-as aos seus membros; 
expedientes que criam “barreiras de entrada ao mercado” aos não associados; estabelecimento de tabelas de 
preços mínimos; uniformização de condutas entre os concorrentes; divisão de mercado; alocação de 
consumidores; e outros. Segundo a OCDE: “[...] associações comerciais/empresariais desempenham um papel 
importante nas economias modernas. Na maioria dos casos, as associações comerciais servem a propósitos 
legítimos, como a preparação de estudos da indústria, advocacia perante entidades governamentais para levar 
os interesses específicos da indústria, o desenvolvimento de diretrizes para a padronização do produto, a 
divulgação de informações agregadas de mercado para ajudar as empresas a tomar decisões de investimento, a 
divulgação de boas práticas do setor e afins. As associações comerciais também podem educar os membros 
sobre cumprimento das leis antitruste adequadamente. Por outro lado, porque as associações comerciais 
oferecem oportunidades de repetidos contatos entre concorrentes diretos, também pode servir como um veículo 
para atividades que restrinjam a concorrência. Um bom número dos casos de cartel instaurados por órgãos de 
concorrência em todo o mundo, direta ou indiretamente envolvem uma associação comercial. A própria 
associação comercial pode organizar, coordenar e executar violações antitruste, ou podem simplesmente 
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pecuniárias, (b) proibição de recusa de associação de qualquer empresa do setor regularmente 

constituída; (c) proibição pelo prazo de cinco anos de incluir determinadas pessoas na 

composição da diretoria da respectiva entidade; (d) proibição de coletar e divulgar dados dos 

mercados de cimento e concreto, antes de cumprido determinado espaço temporal; (e) 

proibição de encaminhar informações específicas às empresas; (3) às pessoas naturais: (a) 

pagamento de multas pecuniárias. 

O caso do “cartel do cimento e concreto” é paradigmático por dois motivos. Tanto 

pelo fato de ter sido o primeiro caso de cartel que o Cade realizou Termo de Cessação de 

Conduta5, como também por ser um julgamento inédito no que tange à imposição de medidas 

de desinvestimentos aos agentes econômicos infratores. Ademais, ao que tudo indica, marca o 

início de uma nova fase para julgamentos futuros acerca de condutas, conforme asseverou o 

conselheiro-revisor Márcio de Oliveira Júnior:  

 

718. Com a edição da nova Lei de Defesa da Concorrência, o CADE se aperfeiçoou 
e houve uma nítida mudança positiva de postura no que se refere ao combate aos 
cartéis. O primeiro passo foi o aperfeiçoamento do programa de leniência, 
importante arma para investigação de condutas antitruste. Em seguida, o 
fortalecimento da política de acordos seguiu no mesmo rumo para colocar em 
prática a efetiva colaboração do signatário com a investigação e com o encerramento 
do processo. Agora, o CADE tem mais uma medida à sua disposição para combater 
cartéis: a imposição de remédios antitruste, nos termos do art. 38, inciso V, da Lei 
12.529/11 (equivalente ao antigo art. 24, inciso V, da Lei 8.884/94). A partir de 
agora, portanto, o CADE pode usar – e usará – remédios antitruste em casos de 
conduta, sejam elas unilaterais ou coordenadas6. 

    

                                                                                                                                                         
 

 

facilitá-las”. ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Policy 
Roundtables: Trade Associations. [S. l.]: OCDE, 2007. p. 15. (Tradução nossa). 
Antes de tudo, nunca é demais mencionar que associações de classe (entre concorrentes) não são consideradas 
ilícitas, pois são decorrentes de direito contido na Constituição Federal – art. 5, XVII. Evidentemente, há duas 
restrições expressas à liberdade de associar-se, a saber: a vedação para fins não lícitos e quando constituída 
para fins paramilitares.   
Logo, o cuidado que se deve ter ao avaliar eventual participação da associação é se esta extrapolou, em 
momento posterior à sua constituição, o fim lícito para o qual foi criada. Isto é, o raciocínio é análogo ao dos 
acordos. É imprescindível que, para se utilizar de provas (ou indícios) de que associações tenham se desviado 
do seu objeto social lícito, seja comprovada a intenção espúria dos atos eventualmente praticados no âmbito da 
associação, não bastando, mais uma vez, meras suposições.  

5 BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Processo Administrativo no 08012.011142/2006-79. Termo de 
Cessação de Conduta. Requerimento no 08700.004221/2007-56. Voto do conselheiro-relator Luiz Fernando 
Schuartz. Disponível em: <http://academico.direito-rio.fgv.br/ccmw/images/f/f0/2007-
56_TCC_voto_completo_Schuartz.pdf>. Acesso em: 9 jan. 2015. 

6 BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Processo Administrativo no 08012.011142/2006-79. Voto do 
conselheiro-revisor Márcio de Oliveira Júnior. p. 18.718. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/>. Acesso 
em: 7 jan. 2015. 
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O estudo acerca da penalidade de desinvestimento, especialmente em casos de cartel, 

requer neutralidade, espírito desarmado e livre de intuição, e tem como objetivo avaliar as 

limitações e as fragilidades da solução adotada a partir do caso concreto, a fim de que se 

consiga extrair ensinamentos que possam ser generalizados para futuros casos.      

Embora o art. 38, inciso V, da Lei no 12.529/2011, tenha como previsão a 

possibilidade de se impor a pena de cisão de sociedade, transferência de controle societário e 

venda de ativos ou cessação parcial de atividade, aos responsáveis pela prática de infração à 

ordem econômica, constitui-se um desafio para o Direito. A relevância do assunto não permite 

que tal sanção seja aplicada apenas após um mero voo rasante sobre o citado artigo.  

Ocorre que nem a lei e tampouco a doutrina parecem ter delimitado de forma objetiva 

os contornos para a aplicação de desinvestimentos/alienação de ativos e participações 

societárias, em condenações de cartéis, sendo tal laconismo incompatível com a gravidade da 

pena. A devida avaliação de cada caso antes da aplicação desse tipo de penalidade é 

imperiosa, pois, a depender da amplitude da pena imposta, poderá haver repercussões 

jurídicas e econômicas relevantes. 

Além disso, é importante que se faça a necessária correlação entre o cometimento da 

infração e a aplicação da sanção.  

O que se constata é que, aparentemente, a gravidade da pena não se faz acompanhar de 

um regime jurídico estruturado de modo a garantir a regra da proporcionalidade e assegurar 

um veredito justo e juridicamente válido7.  

É verdade que o desinvestimento não é uma invenção do Direito Concorrencial 

brasileiro. Entretanto, deve-se verificar qual o critério ou os parâmetros adotados para 

aplicação da condenação ao desinvestimento, assim como os limites impostos à autoridade, 

sob pena de se trazer à discussão a própria função do Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (Cade) na organização político-burocrática do país, como questionado pelo ex-

                                                 
 

 

7 Segundo Rafael Munhoz de Mello, “[n]ão obstante a frequência com que são aplicadas e a gravidade de suas 
consequências, as sanções administrativas não encontram no ordenamento jurídico pátrio uma disciplina 
jurídica satisfatória. Não há lei disciplinando o exercício da atividade punitiva pela Administração Pública, tal 
qual ocorre na Espanha, na Itália e na Alemanha, para mencionar alguns exemplos. No Brasil as sanções 
administrativas são tratadas de modo assistemático pelos inúmeros diplomas legais que criam infrações 
administrativas, alguns deles indubitavelmente merecedores do rótulo cunhado por Eduardo Garcia de Enterría: 
‘pré-beccarianos’”. MELLO, Rafael Munhoz de. Princípios Constitucionais de Direito Administrativo 
Sancionador: As sanções administrativas à luz da Constituição Federal de 1988. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2007. p. 16.    
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conselheiro e ex-presidente interino do órgão de defesa da concorrência Olavo Chinaglia ao 

comentar a decisão do conselheiro-relator no caso do suposto cartel do cimento e concreto: 

“qual o papel do Cade: fazer tutela da concorrência conforme os fatos sejam apresentados ou 

ter um papel mais amplo, o de estabelecer um modelo de organização industrial que ele 

considera ideal? Tenho resistência sobre a ideia de que o Cade tenha papel tão amplo”8.    

A aplicação de uma sanção de desinvestimento de ativos pressupõe a análise da 

eficácia dessa decisão. Contudo, há um direito fundamental à boa administração pública. Esse 

direito pressupõe a aplicação impessoal e eficiente dos recursos públicos. A boa 

administração pública também é aquela que exerce o seu poder sancionador com equilíbrio, 

observando os princípios da liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da 

propriedade, razoabilidade e segurança jurídica. Segundo Miguel Reale, a sanção é “todo e 

qualquer processo de garantia daquilo que se determina em uma regra”9. A sanção jurídica 

caracteriza-se por sua “predeterminação e organização”10. Logo, aplicar sanção é prevenir a 

lesão ao bem jurídico, sendo de interesse do particular, da Administração Pública, do 

Judiciário e, em última análise, da própria sociedade, que sejam observadas todas as garantias 

legais fundamentais quando da sua imposição, propiciando maior efetividade à decisão 

administrativa e reduzindo ou limitando as possibilidades de discussões judiciais. 

Emerge, portanto, a relevância prática e jurídica do tema na medida em que, apesar da 

gravidade das sanções e das lacunas na legislação, a doutrina pátria não se debruçou sobre a 

questão do desinvestimento de que trata o artigo 38, inciso V, da Lei no 12.529/2011. O 

estudo da aplicabilidade da citada sanção não pode prescindir da análise empírica trazida no 

julgamento do caso do “cartel de cimento e concreto”. Somente a partir da análise do citado 

caso é que se pode perceber a profundidade e a extensão desse tipo de penalidade, assim como 

os inúmeros desafios decorrentes da ausência de balizas legais e doutrinárias enfrentados pela 

Administração Pública, pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos próprios 

representados, ao se deparar com o assunto.   

                                                 
 

 

8 VALOR ECONÔMICO. Decisão inédita do CADE sobre cimento deverá ir à Justiça. Valor Econômico, [s. l.], 
12 mar. 2014. Disponível em: <http://www.valor.com.br/impresso/20140312/empresas_citadas>. Acesso em: 
12 mar. 2014.  

   Disponível em: 
<http://www.veirano.com.br/por/contents/view/decisao_inedita_do_cade_sobre_cimento_devera_ir_a_justica>
. Acesso em: 12 nov. 2014.  

9 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 72. 
10 Ibid. p. 74. 
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Assim, o presente trabalho objetiva trazer para discussão e reflexão alguns aspectos 

relevantes que devem ser avaliados por aqueles que exercem a função judicante, quando da 

imposição de tal penalidade.  

Não se trata de verificar a legalidade formal da sanção de desinvestimento, mas apenas 

de analisar em que situações essa sanção pode ser aplicada, de que forma e quais os cuidados 

que se deve ter ao aplicá-la como medida punitiva.  

Para tanto, o trabalho apresentará um estudo descritivo, analítico e propositivo a partir 

de uma abordagem retrospectiva sobre o caso real do “cartel de cimento e concreto”, 

procurando informar os aspectos relevantes da realidade a ser considerada na aplicação do 

direito.  

Será estruturado em quatro partes, além desta introdução e da conclusão. 

Na primeira, faremos algumas considerações gerais sobre o caso do Processo 

Administrativo no 08012.011142/2006-79, descrevendo de maneira resumida os fatos e os 

motivos que levaram, na visão do órgão antitruste, à condenação das empresas, das 

associações e das pessoas naturais envolvidas. 

Na segunda, abordaremos a tipologia dos remédios ou sanções e os objetivos 

potenciais, bem como traremos alguns exemplos de casos internacionais e nacionais nos quais 

houve aplicação de medidas comportamentais e estruturais. 

Na terceira parte, faremos o estudo do caso do Processo Administrativo no 

08012.011142/2006-79, elencando os principais pontos que devem ser levados em conta pela 

autoridade antitruste ao analisar a viabilidade da imposição da medida de desinvestimentos de 

ativos decorrente da prática de conduta coordenada. 

Na quarta parte, delineia-se uma proposição para solução jurídica. 
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2 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O CASO 
 

 

2.1 O caso do suposto cartel de cimento e concreto no Brasil 
 

 

Inicialmente cumpre consignar que a análise do caso concreto objetiva avaliar a 

aplicabilidade de medidas de desinvestimentos de ativos no âmbito de um cartel, os requisitos 

(se existem ou não) para sua aplicação e a melhor forma de aplica-las. Para tanto, esclarece-se 

que a descrição do referido processo administrativo concentra-se no entender particular da 

autoridade antitruste concernente às condutas anticoncorrenciais que teriam sido capazes de 

provar a existência do suposto cartel de cimento e concreto no Brasil, conforme os votos dos 

conselheiros relator11 e revisor12 constantes no referido Processo Administrativo no 

08012.011142/2006-7913. 

Tecida a ressalva anterior, cumpre registrar que o Processo Administrativo no 

08012.011142/2006-79 originou-se a partir de uma declaração prestada em 23 de novembro 

de 2006 pelo Senhor Evaldo José Meneghel à Secretaria de Direito Econômico14 (SDE) do 

Ministério da Justiça, no sentido de que determinadas empresas e seus respectivos 

funcionários estariam envolvidos na formação de um cartel nos mercados de cimento e 

concreto no Brasil.  

O declarante era ex-funcionário da empresa Votorantim Cimentos Ltda15. 

                                                 
 

 

11 BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Processo Administrativo no 08012.011142/2006-79. Voto do 
conselheiro-relator Alessandro Octaviani Luis. p. 17.665-18244. Disponível em: 
<http://www.cade.gov.br/Documento.aspx?83a7708793a0b1b062b341d152ff56ea46095ae75bcc58a66ebf55
dd7edf76cf65ed7ec9>. Acesso em: 7 jan. 2015. 

12 BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Processo Administrativo no 08012.011142/2006-79. Voto do 
conselheiro-revisor Márcio de Oliveira Júnior. p. 18.268-18.803. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/>. 
Acesso em: 7 jan. 2015. 

13 BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Processo Administrativo no 08012.011142/2006-79. Disponível em: 
<http://www.cade.gov.br/>. Acesso em: 7 jan. 2015. 

14 Órgão que, à luz da Lei no 8.884/1994, era encarregado da instrução dos processos administrativos voltados à 
apuração da prática de infrações contra a ordem econômica. 

15 BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Processo Administrativo no 08012.011142/2006-79. Voto do 
conselheiro-relator Alessandro Octaviani Luis. p. 17.906. Disponível em: 
<http://www.cade.gov.br/Documento.aspx?83a7708793a0b1b062b341d152ff56ea46095ae75bcc58a66ebf55
dd7edf76cf65ed7ec9>. Acesso em: 7 jan. 2015. 
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Em 17 de janeiro de 2007, a SDE instaurou averiguação preliminar sigilosa em face 

das seguintes empresas, associações/sindicatos e pessoas físicas: (1) Votorantim Cimentos 

Ltda., (2) Camargo Correa (atual InterCement  Brasil S/A), (3) CCB – Cimpor Cimentos do 

Brasil Ltda., (4) Holcim Brasil S/A, (5) Soeicom S/A (atual Empresa de Cimentos Liz S/A), 

(6) Itabira Agro Industrial S/A, (7) Cia. de Cimento Itambé, (8) Lafarge Brasil S/A, (9) 

Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Concretagem (ABESC), (10) Associação 

Brasileira de Cimento Portland (ABCP), (11) Anor Pinto Filipi, (12) Marcelo Chamma, (13) 

Renato José Giusti – estes três ligados à Votorantim –, (14) Sérgio Bandeira – ligado à 

InterCement. 

Realizado o referido procedimento, foi emitido parecer denominado “Evidências 

econômicas sobre o padrão concorrencial nos mercados brasileiros de cimento e concreto”, no 

qual se concluiu que as denúncias efetuadas demonstravam a presença de condições 

estruturais que facilitariam a formação de um cartel no mercado de cimento no Brasil. 

Paralelamente, foi requerida pela Advocacia Geral da União ao Poder Judiciário 

autorização para procedimentos de busca e apreensão nas sedes de determinadas empresas16 e 

pessoas naturais, tendo sido concretizadas. Após tais diligências, o processo tornou-se 

público, sendo mantidos confidenciais apenas os documentos oriundos da busca e apreensão. 

Em 7 de março de 2007, a SDE constatou evidências suficientes da prática de 

infrações contra a ordem econômica, determinando a inclusão de mais três representados: (15) 

Karl Franz Bühler – vinculado à Holcim, (16) Sérgio Maçães – ligado à Itabira –, e (17) 

Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC), bem como a consequente instauração do 

processo administrativo para investigação das seguintes condutas: “infração à ordem 

econômica tipificada nos incisos I, II, III, IV e VIII do artigo 21 da Lei nº 8.884/94”, a partir 

dos seguintes indícios: (a) “fixação de preços e quantidades e divisão regional dos mercados 

de cimento e de concreto no Brasil”; (b) “alocação concertada de clientes e consequente 

respeito à carteira de clientes de cada empresa”; (c) “criação de impedimentos à entrada de 

novos concorrentes tanto no mercado de cimento quanto no de concreto”; (d) “divisão do 

mercado de concreto por meio de participações equivalentes às participações de mercado de 

cimento”; (e) “estabelecimento de trocas (swap) de ativos de empresas concreteiras, de 

maneira a otimizar o suposto cartel”; (f) “coordenação para controle das fontes de insumo do 
                                                 
 

 

16 Exceto duas empresas, a Cia. de Cimento Itambé e a Empresa de Cimentos Liz S/A. 
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cimento, principalmente o insumo escória de alto forno”17. Com relação às associações 

(ABESC e ABCP) e ao sindicado (SNIC), a SDE entendeu que a participação teria se dado da 

seguinte forma: (a) “servir como fórum de troca de informações concorrencialmente sensíveis 

entre os membros do cartel, possibilitando a formação e o monitoramento dos acordos, 

inclusive por meio de elaboração de tabelas de preços”; (b) “monitorar e promover ações com 

objetivo de combater concorrentes que não participavam do cartel, prejudicando suas 

imagens; (c) “promover a alteração de normas técnicas sobre cimento e concreto, a fim de 

elevar artificialmente as barreiras à entrada nesses mercados”. Em 6 de setembro de 2007, a 

Lafarge Brasil S/A submeteu ao Cade o requerimento no 08700.004221/2007-56 com sua 

proposta para celebração de Termo de Cessação de Conduta (TCC), o qual foi aprovado pelo 

plenário do referido órgão em 28 de novembro de 200718. Em outubro do mesmo ano, a 

empresa CCB – Cimpor Cimentos do Brasil Ltda. protocolou um requerimento sob no 

08700.004992/2007-43 com proposta para celebração de Termo de Cessação de Conduta 

(TCC), o qual foi rejeitado pelo Plenário19. 

Em relação à confidencialidade do material apreendido, a SDE permitiu acesso 

somente aos documentos selecionados pelo órgão que no seu entender possuíam relação direta 

                                                 
 

 

17 BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Processo Administrativo no 08012.011142/2006-79. Voto do 
conselheiro-relator Alessandro Octaviani Luis. p. 17.705. Disponível em: 
<http://www.cade.gov.br/Documento.aspx?83a7708793a0b1b062b341d152ff56ea46095ae75bcc58a66ebf55
dd7edf76cf65ed7ec9>. Acesso em: 7 jan. 2015.  

18 “Nos termos do referido TCC, a Lafarge se comprometeu a (i) incrementar, dentro da empresa, regras de 
prevenção a infrações concorrenciais; (ii) franquear às autoridades antitruste a vistoria de suas dependências 
e participação de evento ou reunião com associações e/ou sindicatos do setor de cimento e concreto; (iii) 
colaborar com as provas do presente Processo Administrativo; (iv) elucidar dúvidas técnicas relativas à 
fabricação, armazenagem, e comercialização de cimento e concreto no Brasil;   (v) recolher ao Fundo de 
Defesa dos Direitos Difusos (“FDD”) contribuição pecuniária no valor de R$ 43.000.000,00 (quarenta e três 
milhões de reais)”. BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Processo Administrativo no 08012.011142/2006-
79. Voto do conselheiro-relator Alessandro Octaviani Luis. p. 17.735. Disponível em: 
<http://www.cade.gov.br/Documento.aspx?83a7708793a0b1b062b341d152ff56ea46095ae75bcc58a66ebf55
dd7edf76cf65ed7ec9>. Acesso em: 7 jan. 2015. 

BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Processo Administrativo no 08012.011142/2006-79. Termo de Cessação 
de Conduta. Requerimento no 08700.004221/2007-56. Voto do conselheiro-relator Luiz Fernando Schuartz. 
Disponível em: <http://academico.direito-rio.fgv.br/ccmw/images/f/f0/2007-
56_TCC_voto_completo_Schuartz.pdf>. Acesso em: 9 jan. 2015. 

19 BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Processo Administrativo no 08012.011142/2006-79. Voto do 
conselheiro-relator Alessandro Octaviani Luis. p. 17.735-17.736. Disponível em: 
<http://www.cade.gov.br/Documento.aspx?83a7708793a0b1b062b341d152ff56ea46095ae75bcc58a66ebf55
dd7edf76cf65ed7ec9>. Acesso em: 7 jan. 2015.  

 BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Processo Administrativo nº 08012.011142/2006-79. Termo de Cessação 
de Conduta. Requerimento no 08700.004221/2007-56. Voto do conselheiro-relator Luiz Fernando Schuartz. 
Disponível em: <http://academico.direito-rio.fgv.br/ccmw/images/f/f0/2007-
56_TCC_voto_completo_Schuartz.pdf>. Acesso em: 9 jan. 2015. 
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com o objeto da investigação, mantendo público parte dos documentos e de acesso restrito às 

representadas a outra parte. 

Encerrada a fase instrutória, em 22 de setembro de 2011, a SDE consignou em “nota 

técnica20” seu entendimento pela configuração de infrações contra a ordem econômica 

cometidas pelos representados, tendo ensaiado a individualização21 das condutas por meio da 

elaboração de um quadro no qual imputou aos representados um apanhado de fatos 

subsumidos a um apanhado de tipos22, chegando à seguinte conclusão acerca das práticas 

anticoncorrenciais23 que teriam sido efetivadas pelos representados:  

• limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência: praticado pelas 

empresas, associações e sindicato, e pessoas naturais.  

• dominar mercado relevante de bens ou serviços: praticado pelas empresas e pessoas 

naturais.  

• aumentar arbitrariamente os lucros: praticado pelas empresas e pessoas naturais.  

• exercer de forma abusiva posição dominante: praticado pelas empresas. 

• fixar ou praticar em acordo com concorrente, sob qualquer forma, preços e condições 

de venda de bens ou de prestação de serviços: praticado pelas empresas e pessoas 

naturais. 

• obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre 

concorrentes: praticado pelas empresas, associações e sindicato, e pessoas naturais24.  

                                                 
 

 

20 BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Processo Administrativo no 08012.011142/2006-79. Nota Técnica. p. 
10.521-10.921. Disponível em: <http://www.cade.gov.br>. Acesso em: 5 dez. 2014.  

21 A individualização das condutas. BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Processo Administrativo no 
08012.011142/2006-79. Nota Técnica. Capítulo III.8, itens 956 e seguintes. p. 10.866 e seguintes. Disponível 
em:  <http://www.cade.gov.br>. Acesso em: 5 dez. 2014. 

22 A SDE elaborou um quadro para cada representado com quatro colunas nas quais constavam os incisos dos 
artigos 20 e 21 da Lei no 8.884/1994 (infrações contra a ordem econômica), a conduta, os documentos físicos, e 
os documentos eletrônicos, conforme exemplo constante no item 979, p. 10.872 dos autos. BRASIL. 
Ministério da Justiça. Cade. Processo Administrativo no 08012.011142/2006-79. Disponível em:  
<http://www.cade.gov.br>. Acesso em: 5 dez. 2014. 

23 BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Processo Administrativo no 08012.011142/2006-79. Voto do 
conselheiro-relator Alessandro Octaviani Luis, p. 17.665-18.244. Disponível em: 
<http://www.cade.gov.br/Documento.aspx?83a7708793a0b1b062b341d152ff56ea46095ae75bcc58a66ebf55dd
7edf76cf65ed7ec9>. Acesso em: 7 jan. 2015. 

24 Exceto Sérgio Maçães. 
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• dividir os mercados de serviços ou produtos, acabados ou semiacabados, ou as fontes 

de abastecimento de matérias-primas ou produtos intermediários: praticado pelas 

empresas e pessoas naturais25.  

• limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado: praticado pelas empresas, 

associação (ABCP) e pessoas naturais26.  

Ao final a SDE entendeu que considerando o tempo de duração e a complexa 

engenharia do cartel, não haveria como cessar efetivamente seus efeitos danosos ou permitir o 

retorno dos mercados de cimento e de concreto ao status quo ante sem que houvesse a 

imposição de medidas que permitissem a entrada nos mercados de cimento e concreto de 

novos concorrentes não cartelizados. Nesse sentido, sugeriu, além de multa, que o Cade 

aplicasse aos representados as seguintes penalidades: 

• venda de todas as participações minoritárias detidas em cimenteiras e concreteiras, 

preferencialmente para os proprietários das participações majoritárias ou para 

entrantes no respectivo mercado. Dentre os compradores devem ser excluídas as 

empresas pertencentes aos grupos econômicos da Holcim, Votorantim, Intercement, 

Cimpor, Itabira, Itambé e Lafarge; 

• venda de plantas de cimento com capacidade ociosa que possibilite a entrada de novos 

agentes no respectivo mercado. Dentre os compradores devem ser excluídas as 

empresas pertencentes aos grupos econômicos da Holcim, Votorantim, Intercement, 

Cimpor, Itabira, Itambé e Lafarge; 

• venda de plantas de cimento e de concreto que foram notadamente adquiridas em 

decorrência de arranjos do cartel. Dentre os compradores devem ser excluídas as 

empresas pertencentes aos grupos econômicos da Holcim, Votorantim, Intercement, 

Cimpor, Itabira, Itambé e Lafarge; 

• obrigação de que as empresas condenadas adotem programas de prevenção de 

infrações contra a ordem econômica, nos termos da Portaria SDE 14 de 2004; 

• proibição de que as empresas condenadas adotem qualquer medida que impeça ou 

dificulte a importação de cimento, clínquer ou outros aditivos, adições ou insumos 

                                                 
 

 

25 Exceto Renato José Giusti, Anor Pinto Filipi, Marcelo Chamma e Sérgio Bandeira. 
26 Exceto Sérgio Bandeira e Sérgio Maçães. 
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para o cimento, inclusive utilizando-se dos terminais portuários que eventualmente 

controlem ou venham a controlar; 

• proibição de que as cimenteiras verticalizadas constantes do polo passivo continuem a 

comprimir as margens de entrantes e concreteiras independentes por meio da 

discriminação de preços e/ou condições de pagamento; 

• proibição de que o SNIC, ABCP e ABESC coletem e distribuam dados 

comercialmente sensíveis de suas associadas, especialmente de forma a desagregar. 

Caso o façam para fins de estudos de mercado compatível com suas finalidades 

estatutárias lícitas, devem adotar políticas de confidencialidade adequadas e contratar 

a entidade de auditoria independente para coletar, manusear e divulgar os dados; 

• recomendação à Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, que em seus 

processos de elaboração e revisão de normas técnicas avalie eventual impacto 

anticompetitivo nos mercados relacionados ao aumento artificial do desarrazoado e/ou 

desproporcional de barreiras à entrada. 

 

Concernente à empresa Lafarge S/A, celebrante do Termo de Cessação de Conduta, a 

SDE registrou que embora não fosse possível a aplicação da pena prevista no inciso V, do art. 

24, da Lei no 8.884/1994, inúmeras provas contidas nos autos sobre atos de concentração 

envolvendo a empresa que passaram pelo SBDC durante o período da conduta investigada e 

que foram objeto da engenharia do cartel. Nesse sentido, sugeriu que o Cade revisse cada uma 

dessas operações, nos termos do art. 55 da Lei no 8.884/1994, levando-se em conta não apenas 

a falsidade e enganosidade das informações prestadas, que não consideraram por óbvio, a 

estratégia ilícita e coordenada de fechamento de mercado, mas também e, principalmente, o 

fato de que os objetivos visados pelas operações e assumidos pelo SBDC como condição para 

sua aprovação, não terem sido alcançados. A Lafarge manifestou-se alegando que tal sugestão 

seria absolutamente ilegal.  

 Com relação a Cimentos Liz, a SDE entendeu que não foram encontradas informações 

que pudessem ser consideradas substanciais para a condenação da empresa, razão pela qual 

sugeriu o arquivamento do processo em relação à representada. 
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Em 10 de novembro de 2011, após juntados os pareceres da Procuradoria Federal 

Especializada e do Ministério Público Federal, os autos foram remetidos ao Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para julgamento, conforme publicação do 

Despacho no 90127. 

Em 22 de janeiro de 2014, teve início o julgamento, por meio do Tribunal 

Administrativo de Defesa Econômica, órgão pertencente ao Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (Cade), sendo que, do total de sete membros (presidente e seis 

conselheiros), participaram do julgamento cinco membros do conselho: conselheiros Ricardo 

Machado Ruiz (a quem coube a presidência da sessão), Alessandro Octaviani Luis (relator), 

Ana Frazão, Eduardo Pontual Ribeiro e Márcio de Oliveira Júnior, tendo em vista que dois 

deles (o presidente do Cade, Vinícios Marques de Carvalho, e o conselheiro Gilvandro 

Vasconcelos Coelho de Araújo) declararam-se impedidos.  

Nessa mesma data, a InterCement apresentou proposta para realização de TCC, a qual 

foi rejeitada pelo plenário. 

O relator, conselheiro Octaviani Luis, à luz do que fora sugerido pela SDE, e após 

ponderar sobre questões preliminares e mérito suscitadas pelos representados, entendeu que se 

caracterizaram as infrações contra a ordem econômica, contidas no art. 20, incisos I, II, II e 

IV, combinados com o art. 21, incisos I, II, III e IV, ambos da Lei no 8.884/1994, tendo 

proferido seu voto conforme “Ata da 36ª Sessão Ordinária de Julgamento realizada em 22 de 

janeiro de 2014” e publicada em 28 de janeiro de 2014 às folhas 22 e 23 do Diário Oficial da 

União (DOU)28, manifestando-se pela condenação de empresas, associações e pessoas 

naturais a diversas penalidades, tais como a imposição de multas, penalidades 

comportamentais e estruturais (às empresas), notadamente a redução da capacidade produtiva 

instalada por meio da alienação de ativos tangíveis e intangíveis das fábricas de cimento, e na 

mesma proporção no mercado de concreto, correspondentes aos percentuais de 35% para a 

                                                 
 

 

27 BRASIL. Diário Oficial da União (DOU). Seção 1, 10/11/2011, p. 68. Disponível em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/diarios/32166551/dou-secao-1-10-11-2011-pg-68>. Acesso em: 20 nov. 2014. 

28 BRASIL. Diário Oficial da União (DOU), Seção 1, 28/01/2014, p. 22-23. Disponível em: 
<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=22&data=28/01/2014>. Acesso 
em: 28 jan. 2014. 

      BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Processo Administrativo no 08012.011142/2006-79. Voto do 
conselheiro-relator Alessandro Octaviani Luis. Disponível em: 
<http://www.cade.gov.br/Documento.aspx?83a7708793a0b1b062b341d152ff56ea46095ae75bcc58a66ebf55
dd7edf76cf65ed7ec9>. Acesso em: 7 jan. 2015. 
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Votorantim Cimentos Ltda., 25% à Camargo Corrêa (atual InterCement  Brasil S/A) e 22% à 

Itabira Agro Industrial S/A e Holcim Brasil S/A, bem como a alienação de todas as 

participações minoritárias detidas em cimenteiras e concreteiras. 

Após o voto do relator, o conselheiro Márcio de Oliveira Júnior pediu vista do 

processo, tendo em vista sua recente entrada no órgão e a necessidade de prazo adequado para 

o estudo do Processo Administrativo (informação verbal)29. Não obstante o citado pedido de 

vista, os conselheiros Ana Frazão, Eduardo Pontual e Ricardo Ruiz manifestaram-se no 

sentido de dar seguimento ao julgamento para aderir parcialmente ao voto do relator. Além de 

pequenas alterações, a conselheira Ana Frazão sugeriu o arquivamento do processo em 

relação às pessoas naturais de Sérgio Bandeira, Anor Pinto Filipi, Marcelo Chamma e Karl 

Franz Bühler; o conselheiro Eduardo Pontual sugeriu o arquivamento concernente aos 

senhores Sérgio Bandeira, Anor Pinto Filipi e Marcelo Chamma; e o conselheiro Ricardo 

Ruiz divergiu em relação à condenação de Sérgio Bandeira e Anor Pinto Filipi. Em suma, tais 

conselheiros, com exceção do revisor, o qual havia pedido vista dos autos, mantiveram todas 

as demais condenações relativas às multas e aos desinvestimentos de ativos, com base na 

fundamentação aludida pelo conselheiro-relator. 

Em 19 de fevereiro de 2014, o Cade emitiu a Resolução no 7, de 19 de fevereiro de 

201430, pela qual alterou dispositivos do Regimento Interno para determinar, entre outras 

modificações, que na hipótese de o voto anteriormente prolatado ser considerado subsistente, 

o conselheiro que vier a substituir o conselheiro cujo mandato terminou não votará (art. 98, 

parágrafo 9o).  

Em 21 de fevereiro de 2014, o conselheiro Ricardo Ruiz deixou de fazer parte do 

Cade, tendo em vista o término de seu mandato31.  

Em 28 de maio de 2014, deu-se prosseguimento ao julgamento com a presença de 

quatro conselheiros, Alessandro Octaviani Luis (relator), Márcio de Oliveira Júnior (voto-

vista), Ana Frazão e Eduardo Pontual. Nessa data, o conselheiro Márcio de Oliveira Júnior 

                                                 
 

 

29 BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Processo Administrativo no 08012.011142/2006-79. Voto do 
conselheiro-revisor Márcio de Oliveira Júnior. Disponível em: 
<http://cade.gov.br/gravacoes/audio/2014/sessao36.asp>. Acesso em: 11 nov. 2014. 

30 BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Resolução no 7, de 19 de fevereiro de 2014. Disponível em: 
<http://cade.gov.br/upload/Resolu%C3%A7%C3%A3o%207.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2014.  

31 CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. Currículo Lattes. 
Ricardo Ruiz. Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/9714251804407567>. Acesso em: 10 nov. 2014. 
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proferiu seu voto, conforme consta no estrato da “Ata da 44ª Sessão Ordinária de 

Julgamento”, publicada em 1o de julho de 2014, às folhas 10 e 11 do Diário Oficial da União 

(DOU)32. Embora o conselheiro-revisor Márcio de Oliveira tenha ratificado os fatos 

praticados pelos agentes trazidos no voto proferido pelo conselheiro-relator Alessandro 

Octaviani, divergiu quanto ao entendimento acerca do funcionamento do cartel, sustentando 

que as concreteiras – e não as cimenteiras – tiveram papel fundamental no funcionamento do 

suposto cartel. Por tal razão, o conselheiro-revisor, diferentemente do que sugeriu o 

conselheiro-relator, propôs a alienação de 20% dos ativos de concretagem detidos pelas 

cimenteiras, suprimindo a necessidade de alienação dos ativos, antes imposta de maneira geral 

às empresas, relacionados às plantas de cimento quase na sua totalidade. 

Embora os conselheiros Ana Frazão, Eduardo Pontual e Ricardo Ruiz tivessem 

proferido votos na 36ª Sessão Ordinária de Julgamento realizada em janeiro de 2014, 

conforme anteriormente referido, reformaram seus votos, exceto o ex-conselheiro Ricardo 

Ruiz (egresso do órgão), no sentido de acompanhar o voto do conselheiro-revisor Márcio de 

Oliveira e, ademais, reformar o entendimento quanto à absolvição de determinadas pessoas 

naturais no sentido de sugerir a condenação de todas as pessoas naturais envolvidas. 

Dessa forma, não obstante o relator tenha mantido seu voto integralmente, houve 

significativa modificação no entendimento de alguns conselheiros que já haviam proferido 

seus votos. As modificações mais expressivas foram: (i) a Associação Brasileira das Empresas 

de Serviços de Concretagem (ABESC) teve o valor de sua multa reduzido; (ii) duas pessoas 

físicas que estavam absolvidas no início do julgamento (Anor Pinto Filipi e Sérgio Bandeira) 

foram condenadas; (iii) o desinvestimento nas plantas de cimento foi suprimido, exceto para 

uma única fábrica específica da Votorantim; (iv) os desinvestimentos nos ativos de 

concretagem não mais corresponderiam à mesma proporção da capacidade produtiva 

desinvestida no mercado de cimento, porém seriam limitados a 20% dos ativos de prestação 

de serviços de concretagem aplicado de forma linear para todas as empresas, tendo a Cia. de 

                                                 
 

 

32 BRASIL. Diário Oficial da União (DOU), 01/07/2014, p. 10-11. Disponível em: 
<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=10&data=01/07/2014>. Acesso 
em: 11 nov. 2014.  

     BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Processo Administrativo no 08012.011142/2006-79. Voto do 
conselheiro-relator Alessandro Octaviani Luis. Disponível em: 
<http://www.cade.gov.br/Documento.aspx?83a7708793a0b1b062b341d152ff56ea46095ae75bcc58a66ebf55
dd7edf76cf65ed7ec9>. Acesso em: 7 jan. 2015.  
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Cimento Itambé, até então livre de tal penalidade, sido incluída nesse item para também ser 

condenada; (v) foi inserida a condenação para que as empresas fossem obrigadas a informar 

ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) sobre qualquer operação nos 

setores de cimento e concreto pelo período de cinco anos; (vi) a CCB – Cimpor Cimentos do 

Brasil Ltda. foi incluída na condenação para alienação de participações minoritárias detidas 

em cimenteiras e concreteiras (tangíveis e intangíveis); (vii) além da Votorantim, a qual já 

havia sido condenada, todas as demais empresas (InterCement, Cimpor, Holcim, Itabira e 

Itambé) foram inseridas na pena relativa à alienação de 100% de qualquer tipo de participação 

acionária em empresas constantes na decisão ou descruzamento de participações acionárias 

entre as empresas condenadas, existentes nos mercados de cimento e concreto; (viii) além da 

Votorantim, a qual já havia sido condenada, as empresas InterCement, Holcim e Itabira foram 

incluídas na proibição de contratação com instituições financeiras oficiais até a data da 

alienação dos ativos prevista anteriormente, a contar da data da publicação do julgamento do 

processo administrativo. 

Após a publicação da Ata da 44ª Sessão Ordinária de Julgamento, em 1o de julho de 

2014, os representados e o Banco do Brasil (terceiro interessado) interpuseram doze embargos 

de declaração apontando a existência de supostas omissões, contradições e obscuridades na 

decisão prolatada pelo Tribunal, e requerendo o saneamento dos vícios apontados, bem como 

a concessão de efeitos infringentes aos embargos. 

Nos dias 13 e 15 de agosto de 2014, deixaram a função de conselheiros, por expiração 

do prazo de seus mandatos, Alessandro Octaviani Luis33 e Eduardo Pontual34.  

O julgamento dos embargos de declaração foi retomado em 29 de julho de 2015, pela 

conselheira-relatora para os embargos de declaração Ana Frazão, conforme “Ata da 69ª 

                                                 
 

 

33 BRASIL. Diário Oficial da União (DOU), 29/05/2014, p. 1. Disponível em: 
<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=2&pagina=1&data=29/05/2012>. 
Acesso em: 12 nov. 2014. 

34      CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. Currículo 
Lattes. Eduardo Pontual. Disponível em: 
<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4723753Y4>. Acesso 
em: 12 nov. 2014. 
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Sessão Ordinária de Julgamento”, publicada em 4 de agosto de 2015, à folha 231 do Diário 

Oficial da União (DOU)35. 

Novos embargos de declaração foram interpostos pelos representados Itabira, Sérgio 

Maçães e Votorantim e, ainda, o terceiro interessado Banco do Brasil. O Processo 

Administrativo foi redistribuído ao conselheiro Márcio de Oliveira em razão do término do 

mandato da conselheira Ana Frazão, durante a “87ª Sessão Ordinária de Distribuição”. O 

julgamento dos novos embargos se deu em 16 de setembro de 2015, conforme “Ata da 73ª 

Sessão Ordinária de Julgamento”, publicada em 22 de setembro de 2015, à folha 30 do Diário 

Oficial da União (DOU)36. 

Após o julgamento dos embargos de declaração, tanto pela Conselheira Ana Frazão 

quanto pelo conselheiro Márcio de Oliveira, o julgamento final ficou com a seguinte 

característica concernente à condenação dos representados. 

 

Com relação às empresas: 

 

• Lafarge Brasil S.A.: arquivamento do presente processo por força do Termo de 

Compromisso de Cessação de Conduta. 

• Cimentos Liz (antiga Soeicom): arquivamento do presente processo por insuficiência 

de provas de sua participação na conduta investigada. 

                                                 
 

 

35 BRASIL. Diário Oficial da União (DOU), 04/08/2015, p. 231. Disponível em: 
<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=231&data=04/08/2015>. 
Acesso em: 4 ago. 2015. 

         BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Processo Administrativo no 08012.011142/2006-79. Voto da 
Conselheira-Relatora Ana Frazão nos Embargos de Declaração no Processo Administrativo 
08012.011142/2006-79. Disponível em:  
<http://sei.cade.gov.br/sei/institucional/pesquisa/documento_consulta_externa.php?u0r2HDE7WIdiBH3O1
y0Dr6krqmN-VVCNjJtZWrdX1mh-eoSOgiTXZySwql2KTR8cAlVTI8apDYG6WeBcb_bJHQ>. Acesso 
em: 10 ago. 2015. 

36 BRASIL. Diário Oficial da União (DOU), 22/09/2015, p. 30. Disponível em: 
<http://sei.cade.gov.br/sei/institucional/pesquisa/documento_consulta_externa.php?u0r2HDE7WIdiBH3O1
y0Dr6krqmN-VVCNjJtZWrdX1mjzMI5QhLYnK_vStA_Q1PU_eYM5IRZG6ENHvgvJlYZC0w>. Acesso 
em: 22 set. 2015. 

        BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Processo Administrativo no 08012.011142/2006-79. Voto do 
conselheiro-revisor Márcio de Oliveira Júnior. Disponível em: 
<http://cade.gov.br/gravacoes/audio/2014/sessao36.asp>. Acesso em: 11 nov. 2014. 

        O trânsito em julgado da referida decisão proferida no Processo Administrativo no 08012.011142/2006-79 
ocorreu em 05 out. 2015. BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Disponível em: 
<http://www.cade.gov.br/>. Acesso em: 5 out. 2015. 
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• Incursão no artigo 20, incisos I, II, III e IV, c/c artigo 21, incisos I, II, III e IV, ambos 

da Lei no 8.884/1994: Votorantim Cimentos Ltda., Cia. de Cimento Itambé, Itabira 

Agro Industrial S/A, Intercement, Holcim Brasil S/A e CCB – Cimpor Cimentos do 

Brasil Ltda.  

• Multas, atualizadas pela Selic, com base no faturamento bruto do grupo econômico 

nos mercados de cimento e de concreto em 2006, até 22 de janeiro de 2014 (data em 

que ocorreu o voto do conselheiro-relator), para pagamento em trinta dias contados a 

partir do trânsito em julgado do processo administrativo:  

 

Votorantim Cimentos Ltda. R$ 1.563.785.328,00  
Holcim Brasil S/A R$ 508.593.517,53  
Itabira Agro Industrial S/A R$ 411.669.786,43  
CCB – Cimpor Cimentos do Brasil Ltda. R$ 297.820.367,45  
Camargo Corrêa (atual InterCement Brasil S/A) R$ 241.700.171,05  
Cia. de Cimento Itambé R$ 88.022.238,98  

 

• Alienação de 20% (vinte por cento) dos ativos de prestação de serviços de 

concretagem (artigo 38, inciso V, da Lei no 12.529/2011): Votorantim Cimentos Ltda., 

Camargo Corrêa (atual InterCement Brasil S/A), CCB – Cimpor Cimentos do Brasil 

Ltda., Itabira Agro Industrial S/A, Holcim Brasil S/A e Cia. de Cimento Itambé. 

• Alienação de determinados ativos de produção de cimento: Votorantim Cimentos 

Ltda. 

• Publicação, por cada empresa, em meia página e às suas expensas, de extrato da 

presente decisão, em apenas um jornal de grande circulação, dentre os 5 maiores 

periódicos nacionais, excluídas as pessoas naturais (artigo 38, inciso I, da Lei no 

12.529/2011): Votorantim Cimentos Ltda., Camargo Corrêa (atual InterCement Brasil 

S/A), CCB – Cimpor Cimentos do Brasil Ltda., Itabira Agro Industrial S/A, Holcim 

Brasil S/A e Cia. de Cimento Itambé. 

• Inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor durante o prazo 

de cinco anos a partir do trânsito em julgado do presente processo administrativo 

Consumidor (artigo 38, inciso III, da Lei no 12.529/2011): Votorantim Cimentos Ltda., 

Camargo Corrêa (atual InterCement Brasil S/A), CCB – Cimpor Cimentos do Brasil 

Ltda., Itabira Agro Industrial S/A, Holcim Brasil S/A e Cia. de Cimento Itambé. 
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• Expedição de recomendação à Receita Federal do Brasil e demais órgãos competentes 

para que não seja concedido – pelo prazo que entenderem como adequado, a partir do 

trânsito em julgado do processo administrativo – parcelamento de tributos federais ou 

para que sejam cancelados, no todo ou em parte, incentivos fiscais ou subsídios 

públicos (artigo 38, inciso IV, alínea “b”, da Lei no 12.529/2011): Votorantim 

Cimentos Ltda., Camargo Corrêa (atual InterCement  Brasil S/A), CCB – Cimpor 

Cimentos do Brasil Ltda., Itabira Agro Industrial S/A, Holcim Brasil S/A e Cia. de 

Cimento Itambé. 

• Proibição, nos termos do art. 38, inciso II, da Lei no 12.529/2011, de contratar linhas 

de crédito com condições de financiamento subsidiadas por programas ou recursos 

públicos, disponibilizadas por instituições financeiras oficiais, até a data da alienação 

de todos os ativos designados neste voto, a contar da data da publicação do julgamento 

do Processo Administrativo: Votorantim Cimentos Ltda., Camargo Corrêa (atual 

InterCement Brasil S/A), Itabira Agro Industrial S/A e Holcim Brasil S/A. 

• Proibição de realizar qualquer concentração para greenfield, por qualquer meio, nos 

setores de cimento, de concreto e de escória, pelo período de cinco anos a contar da 

data da publicação do julgamento do Processo Administrativo, com qualquer dos 

condenados no Processo Administrativo (artigo 38, inciso VII, da Lei no 12.529/2011): 

Votorantim Cimentos Ltda., Camargo Corrêa (atual InterCement  Brasil S/A), CCB – 

Cimpor Cimentos do Brasil Ltda., Itabira Agro Industrial S/A, Holcim Brasil S/A e 

Cia. de Cimento Itambé. 

• Proibição de realizar concentração, por qualquer meio, no setor de cimento e de 

concreto, pelo período de cinco anos, a contar do trânsito em julgado do processo 

administrativo, independentemente do prazo de restrição previsto em atos de 

concentração (artigo 38, inciso VII da Lei no 12.529/2011): Votorantim Cimentos 

Ltda., Camargo Corrêa (atual InterCement  Brasil S/A), CCB – Cimpor Cimentos do 

Brasil Ltda., Itabira Agro Industrial S/A, Holcim Brasil S/A e Cia. de Cimento Itambé. 

• Dever de informar ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC, 

especificamente à Superintendência-Geral, pelo período de cinco anos, todos os atos 

de concentração no setor de cimento ou aos atos de desconcentração no setor de 

concreto – venda de ativos pelas condenadas –, ainda que não sujeitos aos critérios de 

notificação obrigatória previstos na legislação vigente, não abarcando as operações 

rotineiras das empresas: Votorantim Cimentos Ltda., Camargo Corrêa (atual 



32 
 
 

 
 

InterCement  Brasil S/A), CCB – Cimpor Cimentos do Brasil Ltda., Itabira Agro 

Industrial S/A, Holcim Brasil S/A e Cia. de Cimento Itambé. 

• Venda de todas as participações, minoritárias ou não, bem como de cruzamentos 

societários em empresas atuantes nos mercados de cimento ou de prestação de 

serviços de concretagem (artigo 38, inciso V da Lei no 12.529/2011), estendendo-se tal 

restrição mesmo às demais empresas integrantes do mesmo grupo econômico das 

condenadas, sempre que estas possuírem qualquer relação com outras empresas do 

mercado de cimento e concreto: Votorantim Cimentos Ltda., Camargo Corrêa (atual 

InterCement  Brasil S/A), Itabira Agro Industrial S/A, Holcim Brasil S/A e Cia. de 

Cimento Itambé. 

• Monitoramento do setor por cinco anos pelo Departamento de Estudos Econômicos – 

DEE. 

 

Concernente às associações: 

• Incursão no artigo 20, inciso I, c/c artigo 21, inciso II e artigo 23, inciso III, todos da 

Lei no 8.884/1994: SNIC, ABCP e ABESC. 

• Multas, atualizadas pela Selic, com base no faturamento bruto do grupo econômico 

nos mercados de cimento e de concreto em 2006, até 22 de janeiro de 2014 (data em 

que ocorreu o voto do conselheiro-relator), para pagamento em trinta dias contados a 

partir do trânsito em julgado do processo administrativo:  

 

Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) R$ 2.128.200,00  
Associação Brasileira das Empresas de Serviços de 
Concretagem (ABESC) 

R$ 1.064.100,00  

Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC) R$ 1.064.100,00 
 

• Publicação, por cada empresa, em meia página e às suas expensas, de extrato da 

presente decisão, em apenas um jornal de grande circulação, dentre os 5 maiores 

periódicos nacionais, excluídas as pessoas naturais (artigo 38, inciso I, da Lei no 

12.529/2011): SNIC, ABCP e ABESC. 

• Proibição de recusa de associação de qualquer empresa do setor regularmente 

constituída e que atenda aos requisitos estatutários lícitos e razoáveis: SNIC, ABCP e 

ABESC. 
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• Proibição de indicar ou eleger qualquer pessoa natural condenada no Processo 

Administrativo, na sua respectiva diretoria, pelo prazo de cinco anos, a contar da data 

de publicação da decisão do Processo Administrativo (artigo 38, inciso VII, da Lei no 

12.529/2011): SNIC, ABCP e ABESC.  

• Recomendação de que qualquer indicado pelas pessoas jurídicas condenadas no 

Processo Administrativo não seja incluído na diretoria da respectiva entidade de classe 

(artigo 38, inciso VII, da Lei no 12.529/2011): SNIC, ABCP e ABESC. 

• Recomendação de que qualquer pessoa natural que tenha tido qualquer relação com as 

pessoas jurídicas condenadas no presente Processo Administrativo, pelo menos nos 

últimos 5 anos, não seja incluída na diretoria da respectiva entidade de classe (artigo 

38, inciso VII, da Lei no 12.529/2011): SNIC, ABCP e ABESC. 

• Proibição de coletar dados desagregados dos mercados de cimento e concreto antes de 

transcorridos, pelo menos, três meses da ocorrência do fato e de divulgar dados 

desagregados ao público em prazo inferior a três meses após a coleta, sendo proibido o 

encaminhamento de dados a quaisquer empresas ou grupos individualmente. Fica 

autorizada, entretanto, a coleta agregada e a divulgação de dados agregados por 

qualquer das associações representadas ou mesmo por qualquer outra entidade, de 

acordo com os critérios do IBGE e nos exatos termos da Nota Técnica no 27/2015 do 

DEE, independentemente de lapso temporal. Por fim, todos os dados produzidos pelas 

entidades deverão ser enviados com cópia ao Cade, Nota Técnica no 27/2015 do DEE, 

pelo período de 5 (cinco) anos: SNIC, ABCP e ABESC. 

 

Com relação às pessoas naturais: 

 

• Incursão no artigo 20, incisos I, II e III, c/c artigo 21, incisos I, II e IV, e artigo 23, 

inciso III, todos da Lei no 8.884/1994: Marcelo Chamma, Sérgio Maçães, Karl Franz 

Bühler, Sérgio Bandeira, Renato José Giusti e Anor Pinto Filipi. 

• Multas, atualizadas pela Selic até 22 de janeiro de 2014 (data em que ocorreu o voto 

do conselheiro-relator), para pagamento em trinta dias contados a partir do trânsito em 

julgado do processo administrativo: 

 

Marcelo Chamma R$ 15.656.469,77  
Sérgio Maçães R$   4.116.697,86 
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Karl Franz Bühler R$   2.542.967,59 
Sérgio Bandeira R$   2.417.001,71 
Renato José Giusti R$   1.064.100,00 
Anor Pinto Filipi R$      425.640,00 
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2.2 Os setores37 
 

O setor de cimento e concreto possui particularidades próprias que devem ser 

consideradas de maneira completa e individualizada, isto é, não só quanto à sua estrutura, mas 

sobretudo em relação à ligação dessa estrutura com a dinâmica de funcionamento de cada 

setor. Embora não se pretenda nesse trabalho explorar características econômicas de cada 

setor, vale consignar que ao mesmo tempo em que características de mercado como 

concentração, homogeneidade do produto, existência de barreiras, e outras podem facilitar a 

existência de um eventual cartel, de outro lado também podem aumentar incentivos para 

desvio de eventuais acordos entre as empresas no mercado. Em suma, a estrutura de qualquer 

setor, inclusive o setor de cimento e concreto, existe porque decorre de uma lógica de 

funcionamento de mercado própria, que por sua vez está ligada a características particulares 

decorrentes da fabricação e comercialização de cada um dos produtos. Por tal motivo, vale 

destacar algumas características dos setores, mesmo que de maneira tangencial. 

 

 

2.2.1 O setor de cimento 
 

 

O cimento é um aglomerante hidráulico fabricado a partir do calcário, sua matéria-

prima principal38. Também é o componente principal do concreto. 

                                                 
 

 

37 SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DO CIMENTO. História do Cimento. Disponível em: 
<http://www.snic.org.br/pdf/Historia_do_Cimento_no_Brasil.pdf> e 
<http://www.snic.org.br/pdf/presskit_SNIC_2013.pdf>. Acesso em: 31 dez. 2014. 

38 “Os processos mais utilizados na fabricação de cimento são via seca e via úmida. Devido ao grande consumo 
de energia térmica exigido pelo processo via úmida, o sistema via seca tornou-se o mais utilizado no atual 
panorama de produção de cimento. No Brasil, praticamente 100% dos fornos de cimento operam por via 
seca. A energia térmica provém da queima de diferentes combustíveis, que correspondem a até 40% do custo 
de produção. Nos últimos 30 anos, a melhoria da eficiência energética dos fornos reduziu em até 30% o 
consumo de energia para produção da mesma quantidade de clínquer, favorecendo a redução da emissão de 
gases do efeito estufa. O processo de fabricação do clínquer, principal componente do cimento portland, 
consiste nas seguintes fases: (i) Extração em minas de calcário e argila: o material é extraído em blocos de 
vários tamanhos e transportado até britadores, onde sofrem redução para dimensões centimétricas; (ii) 
Britagem e moagem da matéria-prima: após redução de tamanho, o calcário é empilhado para pré-
homogeneização e depois conduzido ao moinho de matérias-primas; após devida dosagem com argila e 
materiais corretivos, é moído até granulometrica micrométrica. O produto intermediário farinha é 
transportado por esteiras até um silo de homogeneização; (iii) Aquecimento em ciclones pré-aquecedores e 
pré-calcinadores: a farinha é transportada para o alto dos trocadores de calor (torre de ciclones), onde entra 
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O mercado do cimento começou a se desenvolver no Brasil no final do século XIX 

(1888), quando prospecções começaram a ser realizadas no Nordeste e no estado de São 

Paulo. Em 1926, o Brasil importava de países como Estados Unidos, Inglaterra, França, 

Alemanha, Dinamarca, Bélgica e Argentina cerca de 97% do cimento que consumia, tendo 

em vista as grandes dificuldades que a indústria nacional sofria, especialmente o alto custo de 

produção.  

Por razões estratégicas, atreladas ao crescimento do país e à abundância das reservas 

minerais, a partir de 1926 o Brasil entrou definitivamente no mercado de cimento. A primeira 

fábrica de cimento foi inaugurada em Perus, próxima da cidade de São Paulo. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, o país passou a ter dificuldades na importação do 

produto de outros países e, no período pós-guerra, passou a experimentar um crescimento 

econômico importante, a partir de significativo desenvolvimento industrial e investimentos 

estrangeiros e do Estado. Tudo isso permitiu que a indústria nacional de cimento crescesse 

vertiginosamente. Entre 1945 e 1955, houve a inauguração de dezesseis fábricas, várias delas 

situadas fora do eixo Rio de Janeiro-São Paulo, como Mato Grosso do Sul, Paraíba, 

Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul. Em 1956, o país tornou-se autossuficiente na 

produção do produto, tendo alcançado a marca de 3,2 milhões de toneladas.  

                                                                                                                                                         
 

 

em contato com as fases provenientes do forno de clínquer e sofre pré-aquecimento. Fornos modernos 
contam com instalação de pré-calcionador que se compõe de queimadores secundários e câmaras de 
combustão, nos quais até 60% do combustível é consumido. (iv) Queima em forno rotativo de clínquer: a 
farinha desce pelos ciclones e entra no forno, que gira a uma rotação de 1 a 4 rpm em torno de seu eixo, com 
inclinação aproximada de 3 a 4º, de forma que o material atravessa o cilindro por efeito da rotação e da 
gravidade. Ao atingir a região mais baixa, o material encontra a chama de maçarico, posicionado 
longitudinalmente, que produz o calor necessário à clinquerização. O maçarico é alimentado por diferentes 
tipos de combustíveis ou uma mistura deles. A temperatura atingida pelos materiais processados é de cerca 
de 1.450ºC, que se deslocam através da zona de queima por 10 a 15 minutos. Neste processo, as cinzas e 
outros elementos gerados com a queima dos combustíveis são incorporados ao produto final. É nesta fase que 
ocorre a transformação completa da farinha em clínquer; (v) Resfriamento do clínquer: o material passa pelos 
resfriadores, que são intercambiadores de calor para reduzir, o mais rápido possível, a temperatura do 
material que sai do forno, impedindo a reconversão das fases mineralógicas formadas durante a sinterização. 
Os gases provenientes dos resfriadores retornam ao sistema; (vi) Moagem final com introdução de adições: o 
clínquer, juntamente com 3 a 6% de sulfato de cálcio (genericamente denominado gesso), eventuais adições 
ativas (escória de alto forno ou materiais pozolânicos) e filer calcário em teores variados, é submetido a 
processo de moagem, normalmente em moinhos de bolas de aço. A moagem transforma o clínquer e demais 
adições em um pó ultrafino denominado de cimento portland; (vii) Condicionamento para venda e expedição: 
o cimento é transportado para silos de armazenamento que asseguram a integridade físico-química do 
produto. A comercialização é efetuada com o produto ensacado ou a granel, dependendo da solicitação do 
cliente”. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND. O Coque de Petróleo na Indústria 
de Cimento. São Paulo: ABCP, 2002. 



37 
 
 

 
 

Nos anos subsequentes, a indústria do cimento continuou a crescer, especialmente para 

o interior do país, mesmo tendo passado por períodos de instabilidade nos anos 1960, quando 

problemas políticos e econômicos fizeram a indústria amargar ociosidade em suas fábricas em 

torno de 17% até 1968. Após esse período, o país passou a crescer novamente e foi necessário 

retomar as importações do produto para fazer frente à demanda interna. No final dessa 

década, o compromisso assumido pelas indústrias de cimento do país com o governo era 

alcançar 20 milhões de toneladas por ano a partir de 1975.  

 Na década de 1970, com o constante crescimento do país e o forte investimento na 

área de infraestrutura (estradas, hidrelétricas, pontes etc.), o setor investiu de modo 

progressivo e incessante, e várias fábricas de cimento foram abertas no país. 

 Já na década de 1980, o país enfrentou forte crise econômica, com estagnação total da 

economia e recessão, parte dela decorrente também da instabilidade internacional. A indústria 

do cimento chegou a ter 55% de capacidade ociosa (produção de 20 milhões de toneladas por 

ano e capacidade instalada de 45 milhões de toneladas por ano), mas, mesmo com a 

desaceleração do ritmo de seu crescimento, continuou a fazer investimentos e a inaugurar 

novas fábricas. 

 No início da década de 1990, a produção voltou a aumentar (cerca de 27 milhões de 

toneladas por ano), mas as instabilidades políticas e econômicas também afetaram a produção. 

A melhora começou a partir de 1995, quando foram produzidas cerca de 28 milhões de 

toneladas por ano e, entre 1996 e 1999, a produção chegou ao patamar de 40,2 milhões de 

toneladas por ano. A década também se caracterizou pela entrada de várias empresas 

multinacionais no setor cimenteiro.  

 No início da década de 2000, com a crise mundial, novamente a produção de cimento 

começou a cair progressivamente, alcançando a marca de 38,4 milhões de ton/ano em 2001, 

37,9 milhões de ton/ano em 2002, 33,8 milhões de ton/ano em 2003. Em 2004 e 2005, a 

produção se estabilizou, retomando o crescimento em 2006 – quando o consumo chegou a 40 

milhões de ton/ano –, em 2007 – 45 milhões de ton/ano. Finalmente, em 2012, a produção 

nacional chegou a 68,7 milhões de ton/ano. O consumo aparente foi em torno de 69,3 milhões 

de ton/ano. 
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 Segundo o último relatório oficial divulgado pelo setor39, tendo como base dados de 

2011, no Brasil operavam 81 fábricas, ligadas a 15 grupos industriais nacionais e estrangeiros, 

com uma capacidade total instalada de 78 milhões de ton/ano40. No panorama internacional, o 

Brasil ocupa a sexta posição na produção de cimento mundial e quarto no consumo.  

 

Tabela 1 – Evolução da produção de cimento no mundo 

 

Fonte: SNIC, 2013, p. 33. 

 

                                                 
 

 

39 SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DO CIMENTO. Relatório “Press Kit 2013”. Disponível em: 
<http://www.snic.org.br/pdf/presskit_SNIC_2013.pdf>. Acesso em: 31 dez. 2014. 

   Cumpre observar que dados não oficiais recentes, que levam em conta informações colhidas até o final do ano 
de 2014, apontam que atualmente existem 92 plantas de fabricação de cimento no Brasil, as quais foram 
responsáveis por produzir 71,2 milhões de toneladas no referido ano.   

40 Em milhões de ton/ano: Votorantim 23,4; João Santos 6,9; Intercement 6,3; Cimpor 5,6; Holcim 4,4; Lafarge 
5,5; Ciplan 2,0; Itambé 1,5; Outros 8,1. SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DO CIMENTO. 
Relatório “Press Kit 2013”. Disponível em: <http://www.snic.org.br/pdf/presskit_SNIC_2013.pdf>. Acesso 
em: 31 dez. 2014. 
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Tabela 4 – Evolução no consumo de cimento no mundo 

 

Fonte: SNIC, 2013, p. 34. 

 

O cimento possui algumas características relevantes, tanto sob o ponto de vista 

técnico-operacional-comercial, quanto ao aspecto estrutural.  

Em primeiro lugar é uma commodity de baixa substituibilidade que é produzida em 

grande quantidade por diversos produtores. Ademais, é um produto homogêneo, vale 

consignar, com variedade limitada de tipos, especificações e processos de fabricação 

semelhantes em todo o mundo. Nesse sentido não gera fidelidade por parte dos clientes às 

marcas, sendo que a diferenciação entre as empresas se dá principalmente no campo do preço 

praticado para o produto.  

Em segundo lugar, o cimento, que é comercializado ensacado ou a granel, apresenta 

características de perecibilidade que implica em estocagem por tempo limitado, e custos 

sensíveis à logística (frete, modal de transporte etc.).  

Assim, tais motivos impõem aos produtores limites naturais e consequentemente faz 

surgir um mercado relevante geográfico específico para cada um deles, que para manterem a 

competitividade devem estar próximos dos consumidores, motivo pelo qual o raio para 
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distribuição do produto é em torno de 300 a 500 km nas regiões Sul e Sudeste e cerca de 1000 

km nas regiões Norte e Nordeste.  

Concernente ao aspecto ligado à estrutura do setor, a indústria caracteriza-se, em 

âmbito mundial, por ser um oligopólio natural, decorrente da necessidade de capital altamente 

intensivo. Para ser construída, uma fábrica leva em torno de 3 a 5 anos, com um custo 

essencial para a construção de cerca de US$ 200 a 300 milhões, e uma escala mínima 

necessária de um milhão de toneladas por ano.  

 

 

2.2.2 O setor de concreto 
 

 

O concreto, hoje o segundo material mais consumido pelo homem ficando somente 

atrás da água, é um produto oriundo da mistura de cimento com areia, água, pedra britada e 

outros aditivos, que são lançados em caminhão betoneira e levado às obras. Em determinadas 

situações, o concreto pode ser substituído pelo aço, como nas construções acima de cinquenta 

andares e na pavimentação de estradas com asfalto.   

A pericibilidade do concreto é ainda mais acentuada que a do cimento, sendo que a 

mistura do produto apresenta um limite técnico temporal relevante, isto é, o concreto deve ser 

processado, transportado e lançado à obra dentro de um raio máximo de 50 km ou cerca de 

duas horas de percurso, sob pena de endurecer antes da sua utilização. 

 

 

2.2.3 Conclusão parcial 
 

 

Dessa forma, a análise da dinâmica econômica de cada setor - cimento e concreto - é 

necessária para não se chegar a conclusões precipitadas de que um determinado setor é 

propenso a praticar condutas ilícitas, pelo simples fato de conter características facilitadoras 

para formação de um cartel. Em verdade, a análise específica de determinado setor e dos 

segmentos que o compõem podem evidenciar que práticas adotadas pelas empresas em 

relação à fabricação de seus produtos, a clientes, à aquisição de insumos, estratégias de 

atuação do segmento e tantas outras, são absolutamente lícitas e normais ao seu 

funcionamento, e espelham, inclusive, os melhores interesses da concorrência (ex. eficiências 
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decorrentes da verticalização entre empresas). E mesmo que a autoridade conclua pela 

existência de um eventual cartel, com base em provas robustas colhidas em face de empresas 

eventualmente investigadas, ainda assim a análise de maneira profunda do setor e do mercado 

relevante em que cada empresa estará inserida é fundamental para que se possa determinar 

qualquer medida de desinvestimento de ativos, sob pena de que qualquer conclusão acerca do 

funcionamento do mercado em questão constitua mera especulação da autoridade, levando à 

consequente aplicação arbitrária de soluções comportamentais e estruturais, que serão 

ineficientes e desproporcionais frente à situação concreta. 
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3 REMÉDIOS OU SANÇÕES 
 

 

3.1 Tipologia dos remédios ou sanções 
 

 

Inicialmente, vale destacar, embora remédios ou sanções sejam palavras, para muitos, 

empregadas como sinônimas quando da qualificação das medidas estruturais e 

comportamentais, há quem as defina de maneira dessemelhante, isto é, denominando-as como 

remédios quando visam a prevenir ou a corrigir um comportamento que tenha efeitos 

anticoncorrenciais, tendo como objetivo manter ou restabelecer a concorrência; e como 

sanções quando objetivam punir comportamentos ilícitos do passado e dissuadir 

comportamentos ilícitos no futuro. Ainda que exista essa divergência conceitual em relação ao 

emprego das expressões, optou-se, para efeito deste trabalho, utilizá-las como sinônimas.  

Tecida a ressalva anterior, o relevante é entender que o Estado, ao desempenhar o 

papel da intervenção antitruste, utiliza-se de instrumentos jurídicos que objetivam inibir e 

punir o exercício abusivo de poder de mercado pelo agente ou condutas coordenadas 

(realizadas por mais de um agente). Tal atuação se dá tanto em setores regulados quanto 

naqueles em que não há regulação propriamente dita, por meio de medidas estruturais e 

comportamentais, as quais podem ser aplicadas por prazo determinado ou indeterminado41. 

É por meio da aplicação dos remédios ou das sanções – estruturais e comportamentais 

– que se promove a defesa do sistema da concorrência. Tais medidas podem ser aplicadas de 

maneira isolada ou concomitante, vale dizer, em conjunto, sendo uma em complemento da 

outra. 

É evidente que a determinação e a aplicação desses remédios pela autoridade 

antitruste, tanto na modalidade estrutural quanto na comportamental, embora tenha por 

objetivo usual promover a defesa do sistema da concorrência, pode gerar efeitos nocivos caso 

                                                 
 

 

41 Em relação às medidas comportamentais, para ajudar a controlar o problema de supervisão, Richard Posner 
recomenda que todos os remédios de conduta tenham um prazo de validade para cada caso concreto. Para mais 
informações, verificar a obra: POSNER, Richard. Antitrust Law . 2. ed. Chicago: University of Chicago Press, 
2001. p. 273. 
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não sejam bem desenhados de maneira suficiente a eliminar eventual consequência do ato ou 

da conduta anticoncorrencial.   

Uma coisa é certa: diante de um caso concreto, a autoridade antitruste, ao definir a 

dosagem adequada entre as medidas comportamentais e as estruturais, a depender da natureza 

jurídica do ato – isto é, ato de concentração ou de conduta – deverá considerar não só 

eventuais efeitos líquidos favoráveis ao bem estar social, mas também a eficácia (impacto e 

efeitos) da medida a ser imposta, tanto quando diante da análise ex ante em atos de 

concentração, como quando frente à imposição de medidas punitivas decorrentes de análise ex 

post em casos de conduta praticada pelo agente econômico.  

É nessa linha que se faz relevante fazer uma breve distinção entre o controle das 

estruturas e o controle das condutas (ou comportamentos), para que se possa entender melhor 

os remédios adotados para cada uma das situações.   

O controle de estruturas foi claramente evidenciado no Direito Antitruste brasileiro a 

partir da primeira metade dos anos 1990, quando a Lei no 8.884/1994, em seu art. 5442, 

                                                 
 

 

42 “Art. 54. Os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou de qualquer forma prejudicar a 
livre concorrência, ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou serviços, deverão ser 
submetidos à apreciação do CADE. § 1º O CADE poderá autorizar os atos a que se refere o caput, desde que 
atendam as seguintes condições: I - tenham por objetivo, cumulada ou alternativamente: a) aumentar a 
produtividade; b) melhorar a qualidade de bens ou serviço; ou c) propiciar a eficiência e o desenvolvimento 
tecnológico ou econômico; II - os benefícios decorrentes sejam distribuídos equitativamente entre os seus 
participantes, de um lado, e os consumidores ou usuários finais, de outro; III - não impliquem eliminação da 
concorrência de parte substancial de mercado relevante de bens e serviços; IV - sejam observados os limites 
estritamente necessários para atingir os objetivos visados.§ 2º Também poderão ser considerados legítimos os 
atos previstos neste artigo, desde que atendidas pelo menos três das condições previstas nos incisos do 
parágrafo anterior, quando necessários por motivo preponderantes da economia nacional e do bem comum, e 
desde que não impliquem prejuízo ao consumidor ou usuário final. § 3º  Incluem-se nos atos de que trata o 
caput aqueles que visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através de fusão ou incorporação 
de empresas, constituição de sociedade para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de 
agrupamento societário, que implique participação de empresa ou grupo de empresas resultante em vinte por 
cento de um mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha registrado faturamento bruto 
anual no último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais). § 4º Os atos de 
que trata o caput deverão ser apresentados para exame, previamente ou no prazo máximo de quinze dias úteis 
de sua realização, mediante encaminhamento da respectiva documentação em três vias à SDE, que 
imediatamente enviará uma via ao CADE e outra à SPE. § 5º A inobservância dos prazos de apresentação 
previstos no parágrafo anterior será punida com multa pecuniária, de valor não inferior a 60.000 (sessenta 
mil) Ufir nem superior a 6.000.000 (seis milhões) de Ufir a ser aplicada pelo CADE, sem prejuízo da 
abertura de processo administrativo, nos termos do art. 32. § 6º Após receber o parecer técnico da SPE, que 
será emitido em até trinta dias, a SDE manifestar-se-á em igual prazo, e em seguida encaminhará o processo 
devidamente instruído ao Plenário do CADE, que deliberará no prazo de trinta dias. § 7º A eficácia dos atos 
de que trata este artigo condiciona-se à sua aprovação, caso em que retroagirá à data de sua realização; não 
tendo sido apreciados pelo CADE no prazo de trinta dias estabelecido no parágrafo anterior, serão 
automaticamente considerados aprovados. § 8º Os prazos estabelecidos nos §§ 6º e 7º ficarão suspensos 
enquanto não forem apresentados esclarecimentos e documentos imprescindíveis à análise do processo, 
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explicitou os casos que deveriam ser submetidos à apreciação do Cade. Em linha com a 

previsão anterior, a Lei no 12.529/2011, com algumas alterações, contemplou o controle de 

estruturas nos artigos 8843 e 9044. Cabe destacar que uma alteração significativa ocorrida entre 

                                                                                                                                                         
 

 

solicitados pelo CADE, SDE ou SPE. § 9º Se os atos especificados neste artigo não forem realizados sob 
condição suspensiva ou deles já tiverem decorrido efeitos perante terceiros, inclusive de natureza fiscal, o 
Plenário do CADE, se concluir pela sua não aprovação, determinará as providências cabíveis no sentido de 
que sejam desconstituídos, total ou parcialmente, seja através de distrato, cisão de sociedade, venda de ativos, 
cessação parcial de atividades ou qualquer outro ato ou providência que elimine os efeitos nocivos à ordem 
econômica, independentemente da responsabilidade civil por perdas e danos eventualmente causados a 
terceiros”. BRASIL. Presidência da República. Lei no 8.884, de 11 de junho de 1994. Dispõe sobre a 
prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8884.htm>. Acesso em: 20 set. 2015. 

43 “Art. 88. Serão submetidos ao Cade pelas partes envolvidas na operação os atos de concentração econômica 
em que, cumulativamente: I - pelo menos um dos grupos envolvidos na operação tenha registrado, no último 
balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País, no ano anterior à operação, 
equivalente ou superior a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais); e II - pelo menos um outro 
grupo envolvido na operação tenha registrado, no último balanço, faturamento bruto anual ou volume de 
negócios total no País, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a R$ 30.000.000,00 (trinta 
milhões de reais). § 1º  Os valores mencionados nos incisos I e II do caput deste artigo poderão ser 
adequados, simultânea ou independentemente, por indicação do Plenário do Cade, por portaria 
interministerial dos Ministros de Estado da Fazenda e da Justiça. § 2o  O controle dos atos de concentração 
de que trata o caput deste artigo será prévio e realizado em, no máximo, 240 (duzentos e quarenta) dias, a 
contar do protocolo de petição ou de sua emenda. § 3º  Os atos que se subsumirem ao disposto no caput deste 
artigo não podem ser consumados antes de apreciados, nos termos deste artigo e do procedimento previsto no 
Capítulo II do Título VI desta Lei, sob pena de nulidade, sendo ainda imposta multa pecuniária, de valor não 
inferior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) nem superior a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), a 
ser aplicada nos termos da regulamentação, sem prejuízo da abertura de processo administrativo, nos termos 
do art. 69 desta Lei. § 4º  Até a decisão final sobre a operação, deverão ser preservadas as condições de 
concorrência entre as empresas envolvidas, sob pena de aplicação das sanções previstas no § 3º deste artigo. 
§ 5º  Serão proibidos os atos de concentração que impliquem eliminação da concorrência em parte 
substancial de mercado relevante, que possam criar ou reforçar uma posição dominante ou que possam 
resultar na dominação de mercado relevante de bens ou serviços, ressalvado o disposto no § 6o deste artigo. § 
6º Os atos a que se refere o § 5º deste artigo poderão ser autorizados, desde que sejam observados os limites 
estritamente necessários para atingir os seguintes objetivos:  I - cumulada ou alternativamente:  a) aumentar a 
produtividade ou a competitividade; b) melhorar a qualidade de bens ou serviços; ou c) propiciar a eficiência 
e o desenvolvimento tecnológico ou econômico; e  II - sejam repassados aos consumidores parte relevante 
dos benefícios decorrentes.  § 7º É facultado ao Cade, no prazo de 1 (um) ano a contar da respectiva data de 
consumação, requerer a submissão dos atos de concentração que não se enquadrem no disposto neste artigo. 
§ 8º As mudanças de controle acionário de companhias abertas e os registros de fusão, sem prejuízo da 
obrigação das partes envolvidas, devem ser comunicados ao Cade pela Comissão de Valores Mobiliários - 
CVM e pelo Departamento Nacional do Registro do Comércio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, respectivamente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis para, se for o caso, ser examinados. § 
9º  O prazo mencionado no § 2º deste artigo somente poderá ser dilatado: I - por até 60 (sessenta) dias, 
improrrogáveis, mediante requisição das partes envolvidas na operação; ou  II - por até 90 (noventa) dias, 
mediante decisão fundamentada do Tribunal, em que sejam especificados as razões para a extensão, o prazo 
da prorrogação, que será não renovável, e as providências cuja realização seja necessária para o julgamento 
do processo”. BRASIL. Presidência da República. Lei no 12.529, de 30 de novembro de 2011. Estrutura o 
Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a 
ordem econômica e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/Lei/L12529.htm>. Acesso em: 20 set. 2015. 

44 “Art. 90. Para os efeitos do art. 88 desta Lei, realiza-se um ato de concentração quando: I - 2 (duas) ou mais 
empresas anteriormente independentes se fundem; II - 1 (uma) ou mais empresas adquirem, direta ou 
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uma e outra lei refere-se ao fato de que o controle das estruturas nos atos de concentração 

econômica passou a ser realizado necessariamente ex ante (§ 3o, art. 88, Lei no 12.529/2011) 

ao contrário da lei anterior que permitia que o controle fosse realizado ex post (§ 4o, art. 54, 

Lei no 8.884/1994). 

Para que não se confunda, vale consignar ainda que as sanções por violação à ordem 

econômica no âmbito do controle das concentrações são distintas das sanções aplicadas no 

âmbito do controle das condutas, embora possam eventualmente ser aplicadas 

concomitantemente, isto é, tanto por infração na operação de concentração econômica quanto 

por violação de conduta. Em caso de violação da lei pela inobservância da submissão da 

operação de concentração ao Cade (sanções no âmbito do controle de concentrações), as 

sanções previstas são aquelas contidas no §3o do art. 88: (i) multa pecuniária, de valor não 

inferior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) nem superior a R$ 60.000.000,00 (sessenta 

milhões de reais); (ii) abertura de processo administrativo para apuração de prática de cartel45; 

(iii) nulidade do negócio jurídico. Já as sanções por conduta que transgrida a lei 

concorrencial, essas estão contidas nos artigos 37 e 38 da Lei no 12.529/2011, como se verá 

adiante. 

Concernente ao desenho dos remédios em atos de concentração, este dependerá da 

análise caso a caso pela autoridade antitruste da operação empresarial submetida ao órgão 

competente, a qual deverá agir de acordo com as diretrizes constantes no Guia para Análise de 

                                                                                                                                                         
 

 

indiretamente, por compra ou permuta de ações, quotas, títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações, 
ou ativos, tangíveis ou intangíveis, por via contratual ou por qualquer outro meio ou forma, o controle ou 
partes de uma ou outras empresas; III - 1 (uma) ou mais empresas incorporam outra ou outras empresas; 
ou IV - 2 (duas) ou mais empresas celebram contrato associativo, consórcio ou joint venture. Parágrafo 
único.  Não serão considerados atos de concentração, para os efeitos do disposto no art. 88 desta Lei, os 
descritos no inciso IV do caput, quando destinados às licitações promovidas pela administração pública direta 
e indireta e aos contratos delas decorrentes”. BRASIL. Presidência da República. Lei no 12.529, de 30 de 
novembro de 2011. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, dispõe sobre a prevenção e a 
repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm>. Acesso em: 20 set. 2015. 

45 O órgão de defesa da concorrência poderá instaurar processo administrativo para apuração de fatos 
relacionados à prática de cartel, caso os agentes envolvidos na operação de concentração, antes da 
manifestação definitiva pelo órgão de defesa da concorrência quanto ao mérito, pratiquem atos de 
consumação que possam implicar em violação da lei antitruste, por exemplo compartilhamento de 
informações confidenciais e estratégicas das empresas envolvidas (lista de clientes, preços, volumes etc.). 
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Atos de Concentração46/47. O aprofundamento e o rigor com que cada análise é feita pela 

autoridade de defesa da concorrência dependerá de cada caso concreto. 

Após essa análise, quando se constatar que as eficiências forem iguais ou superiores 

aos custos (efeito líquido não-negativo), as Secretarias emitirão parecer favorável à 

concentração e, quando as eficiências forem inferiores aos custos, a concentração será 

proibida ou terá condicionada a sua aprovação à adoção de medidas consideradas necessárias. 

O § 2o do art. 61 da Lei no 12.529/2011 aponta os remédios que poderão ser utilizados 

pela autoridade diante do caso concreto, a saber:  

I – a venda de ativos ou de um conjunto de ativos que constitua uma atividade 

empresarial;  

II – a cisão de sociedade;  

III – a alienação de controle societário;  

IV – a separação contábil ou jurídica de atividades;  

V – o licenciamento compulsório de direitos de propriedade intelectual; e  

VI – qualquer outro ato ou providência necessários para a eliminação dos efeitos 

nocivos à ordem econômica. 

Nota-se, portanto, que a lei prevê no âmbito do controle de concentrações, a aplicação 

de remédios com caráter estrutural, destacando-se, dentre elas, especificamente as medidas de 

desinvestimento de ativos, cisão de sociedade e alienação de controle societário.  

Tal menção se faz relevante pois, embora o caso concreto objeto desse estudo seja um 

típico ato de conduta, o Cade determinou a imposição de medidas com o peculiar caráter 

                                                 
 

 

46 BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Guia para análise econômica de atos de concentração horizontal. 
Disponível em: <http://www.cade.gov.br/upload/2001portariaConjunta50-
1_guia_para_analise_economica_de_atos_de_concentracao.pdf>. Acesso em: 30 dez. 2014. Segundo tal 
guia, as etapas a serem cumpridas para análise do ato de concentração são: etapa I: definição de mercado 
relevante; etapa II: determinação da parcela de mercado sob controle das empresas requerentes. Os atos que 
não gerarem o controle de uma parcela de mercado suficientemente alta obterão parecer favorável das 
Secretarias, sendo dispensável a continuação da análise. Os demais serão objeto de análise nas etapas 
subsequentes; etapa III: exame da probabilidade de exercício de poder de mercado. Quando não for provável 
o exercício do poder de mercado, a concentração receberá parecer favorável. Quando for provável o exercício 
do poder de mercado, a concentração será objeto de investigação na etapa IV; etapa IV: exame das 
eficiências econômicas gerados pelo ato; etapa V: avaliação da relação entre custos e benefícios derivados da 
concentração e emissão de parecer final. 

47 O Cade lançou, em março de 2016, consulta pública para o novo “Guia para Análise de Atos de Concentração 
Horizontal”. BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Consulta Pública para o “novo” Guia para análise 
econômica de atos de concentração horizontal. Disponível em: 
http://www.cade.gov.br/upload/Guia%20de%20AC%20horizontal.pdf. Acesso em: 16 mar. 2016. 
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estrutural de desinvestimento de ativos e, como se verá adiante, embora as medidas de 

desinvestimento sejam de mesma natureza, os procedimentos adotados para penalização do 

ato de conduta diferiu em larga escala do procedimento que se adota em atos de concentração.   

Por fim, cumpre consignar que no âmbito das concentrações, as restrições impostas 

pela autoridade antitruste à determinada operação empresarial são concretizadas por meio de 

“Acordo em Controle de Concentrações” (expressamente denominado na lei anterior como 

Termo de Compromisso de Desempenho “TCD”), pelo qual os agentes comprometem-se a 

cumprir uma série de medidas estruturais e comportamentais com objetivo de evitar eventuais 

efeitos nocivos à ordem econômica48. Evidentemente as vantagens de se celebrar o acordo 

                                                 
 

 

48  Um dos atos de concentração mais emblemáticos aprovado pelo Cade ocorreu a propósito da fusão entre a 
Perdigão S/A e Sadia S/A, AC no 08012.004423/2009-18, em que foi celebrado entre os agentes econômicos 
envolvidos e o Cade um Termo de Compromisso de Desempenho. Nesse documento, ficou evidenciado que 
o objetivo seria, sobretudo, viabilizar a operação mediante o estabelecimento de medidas estruturais e 
comportamentais que (i) impedisse que a unificação das empresas implicasse em eliminação substancial da 
concorrência, (ii) criasse condições para existência de rivais nos mercados afetados pela operação, (iii) 
propiciasse a entrada de concorrentes nos respectivos mercados e (iv) assegurasse benefícios aos 
consumidores. Nessa linha, foram impostas as seguintes medidas: (a) Alienação das seguintes marcas e de 
todos os demais direitos de propriedade intelectual a elas relacionados: (i) Rezende, (ii) Wilson, (iii)  Texas, 
(iv) Tekitos, (v) Patitas, (vi) Escolha Saudável, (vii) Light Ellegant, (viii) Fiesta, (ix) Freski, (x) Confiança, 
(xi) Doriana e (xii) Delicata; (b) sigiloso; (c) Alienação, em conjunto, de todos os bens e direitos 
relacionados a determinadas unidades produtivas (incluindo funcionários, instalações e equipamentos), que 
compreendem (i) 10 fábricas de alimentos processados, (ii) 02 abatedouros de suínos, (iií) 02 abatedouros de 
aves, (iv) 04 fábricas de ração, (v) 12 granjas de matrizes de frangos, (vi) 02 incubatórios de aves; (d) 
Alienação de todos os bens e direitos relacionados a 08 Centros de Distribuição;  (e) Cessão de toda a carteira 
de contratos com produtores integrados de aves e de suínos, utilizada para garantir o suprimento específico 
das estruturas produtivas, acrescida de tantos outros contratos que se fizerem eventualmente necessários para 
garantir, no mínimo, fornecimento de 100% de aves e 70% de suínos utilizados na produção de alimentos 
processados nas unidades produtivas alienadas; (f) A carteira de contratos referidas no item "e" e o conjunto 
de ativos referidos nos itens "b", "c" e "d" devem estar geograficamente articulados nos mesmos moldes em 
operação, atualmente, pelas  compromissárias; (g) As Compromissárias declaram, sujeitando-se às 
conseqüências do item 10.4, caso se venha a constatar a inveracidade desta informação, que o conjunto de 
todos os ativos produtivos, tangíveis e intangíveis, indicados nos itens 2.1 "a" "b", "c", "d" e "e", aqui 
caracterizados como uma universalidade de fato (neste Termo designada como "Negócio"), correspondem a 
uma capacidade de processamento industrial de alimentos no montante de 730 (setecentos e trinta) mil 
toneladas, sendo 96 (noventa e seis) mil toneladas de margarinas e o restante nos mercados relevantes com 
preocupações concorrenciais; (h) Suspensão do uso da marca PERDIGÃO, no território nacional, pelo prazo 
de 03 (três) anos, nos seguintes produtos: (i) presunto suíno cozido, apresuntado e afiambrado; (ii) kit festa 
suínos (lombo suíno temperado, congelado, paleta suína, defumada, pernil com/sem osso temperado, 
presunto tender, tender suíno); iii) lingüiça curada e paio;  (i) Suspensão do uso da marca PERDIGÃO, no 
território nacional, pelo prazo de 04 (quatro) anos, no seguinte produto: (i) salames; j) Suspensão do uso da 
marca PERDIGÃO, no território nacional, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos seguintes produtos: (i) 
lasanhas; (ii) pizzas congeladas; (iii) kibes e almôndegas e (iv) frios saudáveis;  (k) As Compromissárias não 
poderão utilizar, pelo período de 05 (cinco) anos, nas categorias indicadas na Cláusula 2.1 "h", "i", "j", além 
de margarina, peru in natura, mortadela, kit festa aves, hambúrguer, empanados e salsicha, outras marcas, já 
existentes ou que venham a ser criadas, também não podendo utilizar marcas ou denominações destas 
derivadas sob qualquer forma. (l) Suspensão do uso da marca BATAVO, durante 04 (quatro) anos, para os 
produtos e categorias indicadas na Cláusula 2.1 "h", "i", "i", além de margarina, peru in natura, mortadela, kit 
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alcança tanto os agentes econômicos envolvidos – na medida em que se viabiliza a operação 

empresarial desejada –, como também à Administração Pública – na medida em que reduz a 

possibilidade de haver contestações judiciais e, ao mesmo tempo, contribui para o efetivo 

alcance da eficiência econômica49 decorrente da operação50.    

O controle de condutas, previsto anteriormente nos artigos 20 e 21 da Lei no 

8.884/1994 e atualmente previsto no art. 3651 da Lei no 12.529/2011, tem como objetivo 

                                                                                                                                                         
 

 

festa aves, hambúrguer, empanados e salsicha. (m) Para fins do disposto nesta Cláusula, "marca" inclui todas 
as suas formas: simples ou composta, figurativa, nominativa ou mista, ou outras denominações dela 
derivadas, independentemente de registro; (n) As Compromissárias deverão abster-se, durante o prazo de 
vigência do TCD, de celebrar com quaisquer pontos de venda, incluindo redes atacadistas e varejistas de 
supermercados e hipermercados, acordos de qualquer espécie que impliquem exclusividade de fato ou de 
direito de vendas, publicidade ou merchandising, inclusive no tocante à forma de exposição dos produtos no 
ponto de venda. (o) Quanto à carne de peru, as Compromissárias garantem fornecimento de peru in natura, ao 
adquirente do Negócio, em volume correspondente à participação de mercado da marca Rezende, dados 
Nielsen volume (média 2010), pelo preço de venda de exportação desse produto. BRASIL. Ministério da 
Justiça. Cade.  Ato de Concentração no 08012.004423/2009-18. Termo de Compromisso de Desempenho. 
conselheiro-relator Carlos Ragazzo. Disponível em: 
<http://www.cade.gov.br/Default.aspx?a59968ac47c44bde36d547de2bfe051ff71735f1070919>. Acesso em: 
1 jul. 2015. 

49 Segundo Calixto Salomão Filho: “[...] eficiência, quando utilizado no direito antitruste, significa, basicamente, 
economia de escala”, citando, como exemplos cabíveis à concentração empresarial, a economia de escala 
produtiva e as economias decorrentes de especialização de empresas. SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito 
Concorrencial. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 328.  

50 FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do Antitruste. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 422. 
51 “Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma 

manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam 
alcançados: I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; II - 
dominar mercado relevante de bens ou serviços; III - aumentar arbitrariamente os lucros; e IV - exercer de 
forma abusiva posição dominante. § 1º A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na 
maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no 
inciso II do caput deste artigo. § 2º Presume-se posição dominante sempre que uma empresa ou grupo de 
empresas for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições de mercado ou quando controlar 
20% (vinte por cento) ou mais do mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo Cade para 
setores específicos da economia.  § 3º As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem 
hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica: I - acordar, 
combinar, manipular ou ajustar com concorrente, sob qualquer forma: a) os preços de bens ou serviços 
ofertados individualmente; b) a produção ou a comercialização de uma quantidade restrita ou limitada de 
bens ou a prestação de um número, volume ou frequência restrita ou limitada de serviços; c) a divisão de 
partes ou segmentos de um mercado atual ou potencial de bens ou serviços, mediante, dentre outros, a 
distribuição de clientes, fornecedores, regiões ou períodos; d) preços, condições, vantagens ou abstenção em 
licitação pública; II - promover, obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada 
entre concorrentes; III - limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado; IV - criar dificuldades à 
constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente 
ou financiador de bens ou serviços; V - impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-
primas, equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de distribuição; VI - exigir ou conceder 
exclusividade para divulgação de publicidade nos meios de comunicação de massa; VII - utilizar meios 
enganosos para provocar a oscilação de preços de terceiros; VIII - regular mercados de bens ou serviços, 
estabelecendo acordos para limitar ou controlar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a produção de 
bens ou prestação de serviços, ou para dificultar investimentos destinados à produção de bens ou serviços ou 
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combater o abuso de posição dominante e a formação de cartéis por meio do estabelecimento 

de punições às práticas que se constituem infrações à ordem econômica.  

 Embora o rol das condutas constantes no citado artigo não seja taxativo, a doutrina 

especializada defende que para que sejam consideradas violações às regras antitruste, as 

condutas deverão ter sido efetivamente praticadas por determinada pessoa representada 

(natural ou jurídica), que tenha posição dominante, e que possa gerar prejuízos à 

concorrência52.     

 As sanções aplicadas no âmbito do controle de condutas são aquelas previstas nos 

artigos 3753 e 3854 da Lei no 12.529/2011. Destaque-se, novamente, em especial por conta do 

                                                                                                                                                         
 

 

à sua distribuição; IX - impor, no comércio de bens ou serviços, a distribuidores, varejistas e representantes 
preços de revenda, descontos, condições de pagamento, quantidades mínimas ou máximas, margem de lucro 
ou quaisquer outras condições de comercialização relativos a negócios destes com terceiros; X - discriminar 
adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação diferenciada de preços, ou de condições 
operacionais de venda ou prestação de serviços; XI - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, 
dentro das condições de pagamento normais aos usos e costumes comerciais; XII - dificultar ou romper a 
continuidade ou desenvolvimento de relações comerciais de prazo indeterminado em razão de recusa da outra 
parte em submeter-se a cláusulas e condições comerciais injustificáveis ou anticoncorrenciais; XIII - destruir, 
inutilizar ou açambarcar matérias-primas, produtos intermediários ou acabados, assim como destruir, 
inutilizar ou dificultar a operação de equipamentos destinados a produzi-los, distribuí-los ou transportá-los; 
XIV - açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de 
tecnologia; XV - vender mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do preço de custo; XVI - 
reter bens de produção ou de consumo, exceto para garantir a cobertura dos custos de produção; XVII - 
cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa comprovada;  XVIII - subordinar a 
venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço 
à utilização de outro ou à aquisição de um bem; e XIX - exercer ou explorar abusivamente direitos de 
propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca”. BRASIL. Presidência da República. Lei no 12.529, 
de 30 de novembro de 2011. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, dispõe sobre a 
prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm>. Acesso em: 20 set. 2015. 

52 Segundo Eduardo Gaban e Juliana Domingues: “A jurisprudência do Cade caminha majoritariamente nesse 
mesmo sentido, a medida que aplica o seguinte teste para aferir a ilegalidade de uma conduta na esfera 
antitruste: (i) Primeiro, é necessário mostrar que a conduta, por meio da qual a infração à concorrência se 
daria, de fato ocorreu e pode ser imputada à representada. (ii) Segundo, para que a prática empresarial possa 
configurar uma conduta anticompetitiva é necessário que a representada possua condições para realizar a 
alegada conduta infrativa, ou seja, que possua posição dominante que possa ser utilizada de modo a restringir 
a concorrência. (iii) Finalmente, uma vez tendo sido constatada a ação por meio da qual haveria restrições à 
concorrência por uma determinada empresas e detendo esta poder de mercado, é necessário mostrar que tal 
conduta pode gerar efeitos deletérios à concorrência e que não esteja associada a ganhos de eficiência 
suficientes para contrabalançar os prejuízos de eventual redução da concorrência. CPI dos Medicamentos da 
Câmara dos Deputados v. Virtus Indústria e Comércio Ltda. – julgado pelo Cade em junho de 2008. Voto do 
conselheiro-relator Paulo Furquim de Azevedo, no Processo Administrativo no 08012.000980/2000-23”. 
GABAN, Eduardo Molan; DOMINGUES, Juliana Oliveira. Direito Antitruste . 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
2012. p. 132. 

53 “Art. 37. A prática de infração da ordem econômica sujeita os responsáveis às seguintes penas: I - no caso de 
empresa, multa de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do faturamento bruto da 
empresa, grupo ou conglomerado obtido, no último exercício anterior à instauração do processo 
administrativo, no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a infração, a qual nunca será inferior à 
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foco desse trabalho, a existência do inciso V do art. 38, o qual prevê como uma das 

penalidades à violação à ordem econômica: a cisão de sociedade, transferência de controle 

societário, venda de ativos ou cessação parcial de atividade. Em suma, como instrumento para 

o controle de conduta, a lei prevê a aplicação do controle de estruturas55.    

 Dessa forma, o controle de condutas tem como objetivo final combater o abuso de 

posição dominante e a formação de cartéis.  

Nesse ponto é relevante destacar que a doutrina faz distinção entre as condutas, 

subdividindo-as em: (i) unilaterais, quando realizada ou efetivada por um único agente 

                                                                                                                                                         
 

 

vantagem auferida, quando for possível sua estimação; II - no caso das demais pessoas físicas ou jurídicas de 
direito público ou privado, bem como quaisquer associações de entidades ou pessoas constituídas de fato ou 
de direito, ainda que temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, que não exerçam atividade 
empresarial, não sendo possível utilizar-se o critério do valor do faturamento bruto, a multa será entre R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais); III - no caso de administrador, 
direta ou indiretamente responsável pela infração cometida, quando comprovada a sua culpa ou dolo, multa 
de 1% (um por cento) a 20% (vinte por cento) daquela aplicada à empresa, no caso previsto no inciso I do  
caput deste artigo, ou às pessoas jurídicas ou entidades, nos casos previstos no inciso II do  caput deste artigo.  
§ 1º  Em caso de reincidência, as multas cominadas serão aplicadas em dobro. § 2º No cálculo do valor da 
multa de que trata o inciso I do  caput deste artigo, o Cade poderá considerar o faturamento total da empresa 
ou grupo de empresas, quando não dispuser do valor do faturamento no ramo de atividade empresarial em 
que ocorreu a infração, definido pelo Cade, ou quando este for apresentado de forma incompleta e/ou não 
demonstrado de forma inequívoca e idônea”.  BRASIL. Presidência da República. Lei no 12.529, de 30 de 
novembro de 2011. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, dispõe sobre a prevenção e a 
repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm>. Acesso em: 20 set. 2015. 

54 “Art. 38.  Sem prejuízo das penas cominadas no art. 37 desta Lei, quando assim exigir a gravidade dos fatos ou 
o interesse público geral, poderão ser impostas as seguintes penas, isolada ou cumulativamente: I - a 
publicação, em meia página e a expensas do infrator, em jornal indicado na decisão, de extrato da decisão 
condenatória, por 2 (dois) dias seguidos, de 1 (uma) a 3 (três) semanas consecutivas;  II - a proibição de 
contratar com instituições financeiras oficiais e participar de licitação tendo por objeto aquisições, alienações, 
realização de obras e serviços, concessão de serviços públicos, na administração pública federal, estadual, 
municipal e do Distrito Federal, bem como em entidades da administração indireta, por prazo não inferior a 5 
(cinco) anos; III - a inscrição do infrator no Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor; IV - a 
recomendação aos órgãos públicos competentes para que: a) seja concedida licença compulsória de direito de 
propriedade intelectual de titularidade do infrator, quando a infração estiver relacionada ao uso desse direito; 
b) não seja concedido ao infrator parcelamento de tributos federais por ele devidos ou para que sejam 
cancelados, no todo ou em parte, incentivos fiscais ou subsídios públicos; V - a cisão de sociedade, 
transferência de controle societário, venda de ativos ou cessação parcial de atividade;  VI - a proibição de 
exercer o comércio em nome próprio ou como representante de pessoa jurídica, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos; e VII - qualquer outro ato ou providência necessários para a eliminação dos efeitos nocivos à ordem 
econômica”. BRASIL. Presidência da República. Lei no 12.529, de 30 de novembro de 2011. Estrutura o 
Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a 
ordem econômica e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/Lei/L12529.htm>. Acesso em: 20 set. 2015. 

55 Ao tratar das estruturas e condutas no direito concorrencial, Calixto Salomão consigna: “O devido processo 
econômico exige, portanto, a intervenção sobre as estruturas como instrumento de correção de 
comportamentos e – por que não? –, muitas vezes, de intervenção estrutural”. SALOMÃO FILHO, Calixto. 
Direito Concorrencial. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 121. 
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econômico (é o caso do abuso de posição dominante ou abuso do poder de mercado) e, (ii) 

coordenadas, quando realizadas por mais de um agente econômico (é a situação dos cartéis). 

Tal distinção também se faz pertinente porque como se verificará adiante em alguns dos casos 

trazidos, os quais foram citados pelo conselheiro-relator (Standard Oil, AT&T, Paramount, e 

outros), a penalidade de desinvestimento ocorreu em situações em que as condutas unilaterais 

foram praticadas em situações de monopólio, cuja desconstituição requer medidas de 

desinvestimento, diferentemente de situações de conduta coordenadas (cartel), como registra 

Fábio Ulhoa Coelho: 

 

Em relação à sanção de desinvestimento, ela somente pode ser aplicada quando se 
mostra uma medida proporcional em face da infração à ordem econômica perpetrada 
pelo administrado. Tanto assim, que, quando ocorreu – sempre em jurisdições 
estrangeiras – a aplicação da sanção de desinvestimento, a conduta sancionada era, 
em geral, a concentração ilegal. O desinvestimento é a solução visivelmente 
adequada para desfazer uma concentração feita à margem da lei. Outras infrações à 
ordem econômica, contudo, correspondem a condutas que não guardam a mesma 
relação lógica e econômica com esta hipótese. Não há, por exemplo, notícia de 
imposição do desinvestimento no caso de punição a cartel, com o objetivo de reduzir 
a participação das empresas punidas no mercado. E não há, exatamente porque não 
se consegue estabelecer qualquer liame entre tal conduta (formação de cartel) e esta 
espécie de sanção (desinvestimento) nos quadrantes do imperativo da 
proporcionalidade56. 

 

 No primeiro caso, condutas unilaterais, o agente econômico usa de maneira imprópria 

da sua posição dominante, tirando vantagem (indevida) de outros agentes, vale dizer, altera as 

condições naturais do mercado com objetivo de prejudicar a concorrência e aumentar seus 

próprios ganhos.  

São vários os tipos de condutas relacionadas ao abuso de poder dominante, que apesar 

de não serem objeto do estudo desse trabalho, vale apenas elencar aquelas que são mais 

comumente estudas pela doutrina, a saber: (i) aumento abusivo ou excessivo de preços, (ii) 

discriminação de rivais, (iii) preços predatórios, (iv) políticas promocionais, (v) venda casada, 

(vi) acordos de exclusividade, (vii) políticas de bônus, descontos e programas de fidelidade, 

(viii) aumento de custos dos rivais (price-squeeze), (ix) recusa de contratar, (x) fixação de 

preço de revenda.   

                                                 
 

 

56 COELHO, Fábio Ulhoa. O desinvestimento como sanção por infração à ordem econômica de formação de 
cartel no direito brasileiro. Revista Eletrônica de Direito, n.3, outubro/2014. Disponível em: 
www.cije.up.pt/revistared. Acesso em: 15 ago. 2015. 
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 No que se refere às condutas coordenadas, os cartéis, cabe fazer uma melhor 

explanação, já que o presente estudo decorre especificamente de típico caso de suposto cartel. 

 Os cartéis originam-se a partir de acordos comerciais entre empresas visando a 

distribuição entre elas de cotas de produção e de mercado, tendo como finalidade a 

determinação de preços e a limitação da concorrência. Em resumo, o cartel tem como alvo 

restringir ou eliminar a concorrência da maneira mais proveitosa e duradoura aos agentes que 

dele participem. 

 Tais acordos podem ser explícitos ou implícitos, e são divididos em verticais e 

horizontais. Os acordos expressos (ou explícitos) chamam atenção pela peculiaridade de se 

estabelecer claramente uma política institucional entre as empresas para cumprimento do 

acordo ilegal, a exemplo das trocas de informações sensíveis e, algumas vezes, estabelecendo 

instrumentos de punição aos membros dissidentes; os acordos implícitos (ou tácitos) 

caracterizam-se pelo fato dos agentes envolvidos intencionalmente adotarem condutas 

paralelas57.  Já os verticais são aqueles acordos realizados entre agentes que ocupam níveis 

distintos dentro de uma cadeia de produção (ex. produtor e fornecedor) e, os horizontais, são 

                                                 
 

 

57 A respeito do assunto, Paula Forgioni explica que “[...] o comportamento uniforme das empresas não implica 
necessariamente conluio. Ao contrário, a semelhança das estratégias pode ser decorrência de processo normal 
de competição. A doutrina dá o nome de “paralelismo consciente” a esse fenômeno, que geralmente ocorre em 
mercados com reduzido número de agentes. “[...] A constatação do fenômeno do paralelismo consciente traz 
um dos principais problemas das autoridades antitruste nos dias de hoje: não é possível a condenação dos 
agentes econômicos por terem agido de forma racional, respondendo a estímulos do mercado, sem que tenham 
se lançado na prática de qualquer ilícito. [...] É por essas razões que, para a condenação dos agentes 
econômicos por práticas colusivas, não basta o paralelismo de suas condutas”. FORGIONI, Paula A. Os 
Fundamentos do Antitruste. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 347 a 350. 

  Da mesma forma, Calixto Salomão destaca a relevância para que se possa distinguir o comportamento paralelo 
lícito daquele ilícito ao dizer que “nem toda a prática de preços semelhantes é direcionada a restringir a 
concorrência. Ela pode ser, ao contrário, sobretudo em estruturas monopolistas, sintoma de intensa 
concorrência entre as partes. A lei brasileira confirma esse entendimento ao afirmar, logo em seguida, que a 
prática deve ser por acordo entre concorrentes. Essa afirmação não constitui uma contradição em termos, 
exigindo o retorno à noção de acordo expresso para caracterizar a ilicitude. Constitui – isto sim – um adendo 
necessário para deixar claro que a mera semelhança de preços não é indício suficiente para a ilicitude. A 
movimentação paralela de preços, a formação comum de estoque ou, ainda, a manutenção de participação 
relativa ao mercado são, todos eles, exemplos clássicos de comportamentos paralelos entre os agentes 
econômicos. Não são, no entanto, nem suficientes, nem necessários para caracterizar a intenção. Só evidenciam 
o comportamento paralelo. Não é possível ter certeza se o comportamento é intencional, visando a eliminar a 
concorrência interna, ou se consiste apenas em um comportamento determinado pelas circunstâncias de 
momento ou pela racionalidade dos agentes que atuam como verdadeiros concorrentes. [...] A movimentação 
comum de preços só pode ser considerada indício suficiente para caracterizar acordo tácito quando ela se faz 
persistentemente em um só sentido – isto é, o aumento de preços – e quando não é justificada por qualquer 
mudança significativa nos custos de todos os participantes. [...] Os aumentos não são decorrentes de pressões 
de demanda, mas de um bem estruturado sistema de trocas de informações”.  SALOMÃO FILHO, Calixto. 
Direito Concorrencial. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 573-574 e 577. 
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aqueles realizados entre agentes que estão em um mesmo mercado relevante (concorrentes 

diretos entre si)58. Em ambos os casos, os acordos devem consubstanciar a convergência de 

vontades dos agentes em alterar as condições naturais do mercado em prejuízo da livre 

concorrência, vale dizer, “o objetivo é, primordialmente a fixação conjunta de uma das 

variáveis de mercado”59 não se confundindo, portanto, com “aqueles casos em que o acordo 

sobre variáveis concorrenciais é parte de uma mudança estrutural das relações entre os 

concorrentes, que passam a cooperar com objetivos que excedem (ou podem exceder) os 

interesses concorrenciais”60.  

 O desafio das autoridades antitruste é separar o joio do trigo no que tange à análise dos 

acordos celebrados entre os agentes de mercado, isto é, distinguir, dentre os acordos 

existentes, aqueles que são necessários ou importantes para trazer benefícios à coletividade, 

daqueles que são efetivamente prejudiciais. É importante dizer que nem todos os acordos 

celebrados entre as empresas são anticoncorrenciais. Em verdade, a esmagadora maioria não 

é, ou não tem a intenção de ser. Se por um lado o cartel pode trazer benefícios aos agentes 

participantes – na medida em que reduz a demanda, propicia o aumento dos preços e traz 

maiores lucros aos agentes participantes –, por outro lado implica em evidente efeito danoso 

ao restante do mercado e aos consumidores, os quais passam a sofrer consequências relativas 

à restrição da produção, o aumento injustificado (cartel para venda) ou a diminuição excessiva 

(cartel para compra) dos preços dos produtos/insumos. Ademais, os resultados negativos 

decorrentes do cartel acarretam não só os efeitos negativos imediatos antes referidos, mas 

também futuros, já que com a redução da pressão competitiva, os agentes tendem a deixar de 

                                                 
 

 

58 Segundo Paula Forgioni, “[o] agente econômico buscará, de forma “natural”, a neutralização da concorrência, 
mediante (i) a conquista de posição monopolística (coma consequente eliminação ou neutralização da força 
competitiva dos agentes econômicos que atuam no mesmo mercado relevante, isto é, obtenção do domínio de 
mercado no sentido que lhe empresta o inc. II do art. 36, caput, da Lei 12.529/20111), e/ou (ii) a realização de 
acordos (de forma a regular ou neutralizar mutuamente a força concorrencial de cada um dos partícipes, 
reproduzindo condições monopolísticas). Nesses pactos, há a regulamentação da recíproca concorrência entre 
os agentes econômicos. [...] Em conclusão, os cartéis são acordos entre concorrentes, atuais ou potenciais, 
destinados a arrefecer ou neutralizar a competição entre eles e que têm seu objeto entre eles e que tem seu 
objeto ou efeito tipificado nos incisos do art. 36, caput, da Lei 12.529 de 2011”. FORGIONI, Paula A. Os 
Fundamentos do Antitruste. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 338. 

59 São elas: preço, quantidade, qualidade (repartição de tecnologia) e mercado (repartição geográfica ou de 
produtos). Esse tipo de cartel é denominado clássico (hard core), isto é, enquadram-se naqueles casos em que 
os acordos são claramente anticoncorrenciais, tendo como exemplos típicos aqueles acordos que promovem a 
divisão de mercados geográficos, a fixação de preços, alocação de clientes, fixação de cotas, restrição da 
produção, criação de barreiras para impedir a entrada de novos concorrentes etc. 

60 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 563. 
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procurar alternativas para redução dos custos de produção, melhoria da qualidade dos 

produtos e serviços, e investimentos em inovações e desenvolvimentos. Em suma, os efeitos 

negativos oriundos de cartéis implicam na redução do bem-estar dos consumidores.   

 A doutrina especializada61 menciona que há ambientes facilitadores à formação de 

cartel, sendo os mais comuns: (i) a existência de mercados concentrados (poucos agentes 

econômicos); (ii) com produtos homogêneos; (iii) com a presença de barreiras para novos 

agentes entrantes; (iv) com baixa elasticidade na relação preço e demanda; (v) com condições 

e estrutura de mercado próprias ou peculiares a determinado setor etc. Entretanto, deve-se 

consignar que a existência de tais condições facilitadoras, por si só, não permite à autoridade 

antitruste imputar aos agentes econômicos de um determinado mercado qualquer conduta 

violadora das leis de defesa da concorrência, tampouco presumir que tais agentes participem 

de em um cartel. Conclusão nesse sentido seria algo absolutamente leviano, já que as 

condições facilitadoras não são condições necessárias ou suficientes para assumir a existência 

de um cartel, e nada podem afirmar quanto à eventual conduta dos agentes econômicos. Em 

verdade, a mesma estrutura pode tanto levar à solução de cartel quanto à solução de 

concorrência entre os agentes em determinado mercado. Por exemplo, o setor de revenda de 

combustíveis no Brasil apresenta um grande número de players e baixas barreiras à entrada, 

sendo que, apesar disso, foram identificados vários cartéis62 em municípios como 

Florianópolis (SC) e Goiânia (GO), dentre outros. Dessa forma, a identificação de tais 

elementos facilitadores ou precondições para a prática de cartel não auxiliam na verificação 

                                                 
 

 

61 “A análise econômica indica elementos que caracterizam a predisposição do mercado à cartelização efetiva: (i) 
número de agentes econômicos: quanto maior a quantidade de sujeitos cujas atuações devem ser ordenadas, 
maiores os custos dessa coordenação e as probabilidades de insucesso do cartel; de outra parte, menor o 
número de players, mais fácil e barata a coordenação de suas atividades; (ii) homogeneidade do produto, 
porque quanto mais uniformes os bens ou serviços comercializados, menores a possibilidades de se quebrar o 
cartel pela introdução de diferenciações; (iii)  baixa elasticidade da procura em relação ao preço, ou seja, a 
quantidade de produtos vendidos mantém-se relativamente estável quando se elevam os preços; nessas 
condições, é mais fácil para as empresas impor preços elevados aos adquirentes e auferir maiores lucros com o 
cartel; (iv) existência de barreiras de entrada para novas empresas/investidores; se a entrada de agentes for 
rápida, sem maiores entraves, o cartel acabará atraindo novos competidores para o mercado e, portanto, 
diminuindo suas possibilidades de lucros e incentivo à cartelização; (v) mercado em retração, pois o mercado 
que atravessa uma situação de crise é mais propenso à cartelização; mercados em expansão implicam maiores 
custos de monitoramento de eventuais quebras; e (vi) estrutura de mercado dos adquirentes do produto; se 
houver poucos compradores, eventuais quebras do cartel serão mais detectáveis e o cartel tem maiores 
possibilidades de sucesso”. FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do Antitruste. 6. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2013. p. 344-345. 

62 A exemplo dos casos de cartéis de combustíveis em Florianópolis (PA no 08012.002299/2000-18) e Goiânia 
(PA no 08012.004712/2000-89).  
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da prática, mas tão somente prestam-se, para além do estudo acadêmico, garantir que o cartel 

é um dos possíveis resultados do mercado analisado.  

 Em verdade, para que se caracterize a existência do cartel é imprescindível que se 

prove: (i) o envolvimento do agente na conduta, (ii) a existência do nexo causal entre a ação 

ou a omissão e, (iii) o resultado (ou sua potencialidade) negativo produzido.  

Nesse sentido, diante de casos concretos de acordos entre agentes de mercado, a 

autoridade deverá avaliar se tais acordos podem ou não implicar em resultados prejudiciais à 

livre concorrência, ou ainda, se está diante de um cartel típico hard core (clássico) – isto é, 

aquele oriundo de acordos celebrados desprovidos de qualquer racionalidade, senão o mero 

ajuste preços, divisões de mercados, alocação de clientes etc.  

Seja como for, tanto quando se está diante de acordos complexos com alto grau de 

racionalidade, quanto diante de acordos hard core, a autoridade antitruste deverá provar o 

envolvimento do agente no cartel, cuja participação em eventual ilícito antitruste decorrerá de 

sua ação ou omissão, não sendo admissível sob a ótica jurídica, condenação pela autoridade 

antitruste tendo como base meras suposições, juízo de possibilidade ou probabilidade, vale 

consignar, será indispensável que para o fato ilícito imputado ao agente econômico não haja 

outra explicação plausível. Não se quer consignar, evidentemente, que a prova da existência 

de um cartel somente possa se dar por acordos expressos, claros e formalizados entre os 

agentes, pois, embora existam muitas dessas situações, nem todos os acordos ilegais emitem 

certidão positiva de ilicitude. Entretanto, o que se quer destacar é que ilações subjetivas a 

respeito de fatos e dados que envolvam os agentes econômicos não podem ser consideradas 

provas (ou indícios) suficientes a levar à condenação, senão quando atreladas a um conjunto 

de informações robustas que sustentam a tese de condenação e conseguem afastar 

definitivamente as informações (dados e fatos) apresentadas pelo agente econômico.   

 Quando um cartel é formado, por meio de atuação conjunta e coordenada de agentes 

de mercado que unem forças para alcançar um objetivo (ilegal) comum, é que se criam 

condições necessárias e suficientes para aumentar preços e auferir lucros maiores.  

 Apenas a título de ilustração, no que tange acordos horizontais, pode-se citar o cartel 

de preço – o mais comum tratado pela doutrina – que se subdivide em: (i) quando os agentes, 

em condições de poder de mercado semelhante, manipulam os preços de acordo com o 

interesse do cartel (ex. estabelecimento de preços mínimos para venda, determinação de 

percentuais de aumento, estabilização de preços), ou ainda, (ii) quando um dos agentes que 

possui poder de mercado maior que os demais, impõe a sua política de preços aos outros 
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agentes, os quais acabam por seguir o líder convictos de possam ser punidos no caso contrário 

(price leadership).    

Já no que se refere aos acordos verticais, embora os agentes não sejam concorrentes 

diretos entre si, a atuação coordenada das empresas que atuam em níveis distintos de uma 

mesma cadeia de produção, também produz ou podem produzir efeitos nocivos ao mercado, a 

exemplo de acordos realizados entre fornecedores e distribuidores, que ao estabelecerem 

restrições verticais como exclusividade, vendas casadas, descontos etc., acabam por produzir 

efeitos como o fechamento do mercado e o aumento dos custos dos concorrentes, implicando, 

consequentemente, na diminuição da concorrência entre os agentes de mercado, no aumento 

de preços e na redução do bem estar social. 

Como se notou, apesar das peculiaridades que levam a doutrina a tratar de maneira 

distinta os atos de concentração (por exemplo, fusões, aquisições e compra de participações 

societárias), o abuso de poder econômico e a prática de condutas anticoncorrenciais (por 

exemplo, cartel), há um elemento que os une, ou ao menos endereça as mesmas preocupações, 

vale registrar, a imposição de medidas comportamentais e estruturais a fim de salvaguardar a 

competição no mercado.   

As medidas estruturais e comportamentais possuem funções distintas, conforme já se 

pronunciou a OCDE quando tratou do tema para casos de fusões e aquisições:  

 
Soluções para fusões são geralmente classificadas como estruturais, caso exijam a 
alienação de um ativo, ou comportamentais, caso imponham uma obrigação para a 
empresa incorporada engajar em, ou evitar, certo tipo de conduta. Soluções 
estruturais podem incluir tanto a venda da parte física do negócio ou a transferência 
ou licenciamento de direitos de propriedade intelectual. Elas podem ser impostas ou 
como uma condição precedente a uma incorporação, ou sua conclusão pode ser 
exigida dentro de um determinado período a partir da aprovação da fusão. Soluções 
comportamentais, por outro lado, são sempre progressivas porque consistem de 
limites sobre comportamentos comerciais futuros ou uma obrigação de seguir uma 
conduta prescrita por um determinado, ou às vezes considerável, período de tempo 
após a consumação da incorporação. Elas geralmente consistem de obrigações de 
não discriminação, previsões de firewall ou não retaliação, ou previsões de 
transparência para limitações de contratação (tradução nossa)63. 

                                                 
 

 

63 “Merger remedies are generally classified as either structural, if they require the divestiture of an asset, or 
behavioral, if they impose an obligation on the merged entity to engage in, or refrain from, a certain conduct. 
Structural remedies may include both the sale of a physical part of a business or the transfer or licensing of 
intellectual property rights. They can be imposed either as a condition precedent to a merger, or their 
completion may be required within a certain period from the approval of the merger. Behavioral remedies, on 
the other hand, are always forward looking in that they consist of limits on future business behavior or an 
obligation to perform a specific prescribed conduct for a given, sometimes considerable, period of time 
following the consummation of the merger. They often consist of non-discrimination obligations, firewall 
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A falta de parâmetros concretos ou objetivos para a aplicação de medidas 

comportamentais ou estruturais pode significar a imposição de resposta pouco efetiva sob o 

ponto de vista concorrencial, seja pela brandura ou pela severidade na solução do caso 

concreto, seja pelo fato de ser inadministrável, mal concebida ou de difícil/impossível 

implementação.  

Não se nega, portanto, ser tarefa árdua a identificação das medidas corretas a serem 

aplicadas diante do caso concreto. Tal dificuldade ou inconsistência na aplicação dessas 

medidas foi apontada pelos órgãos de defesa da concorrência de vários países64, conforme 

registrou a OCDE:  

 

[U]ma dificuldade fundamental é que há uma diversidade de opiniões sobre 
objetivos que devem ser seguidos ao designar soluções e sanções. Dissuadir futuras 
condutas anticompetitivas, restaurar a concorrência, compensar vítimas, e 
simplesmente acabar com condutas ilegais estão entre as escolhas possíveis. 
Jurisdições diferentes tendem a priorizar objetivos diferentes, mas mesmo dentro 
dos países escolhas claras nem sempre foram feitas (tradução nossa)65. 

 

Nesse sentido, vale lembrar a lição de Paulo Furquim de Azevedo, ao mencionar que: 

 

Há dois tipos de remédios, estruturais e comportamentais, sendo a escolha entre 
ambos guiada também por condições de eficácia das normas de concorrência ou, em 
outras palavras, de uso econômico eficiente dos recursos da autoridade antitruste. O 
remédio estrutural é aquele que diretamente surge do princípio da atuação preventiva 
por meio do controle de estruturas de mercado. Se, por acaso, a uma determinada 
fusão estiverem associados prejuízos à concorrência e aos consumidores, um 
remédio que modifica estrutura de mercado suficiente para afastar as propostas e 
vantagens no julgamento tem um efeito de prevenir a ocorrência de exercício de 

                                                                                                                                                         
 

 

provisions or non-retaliation or transparency provisions or contracting limitations”. ORGANIZAÇÃO PARA 
A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Policy Roundtables: Remedies in Merger 
Cases. [S. l.]: OECD, 2011. p. 11. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/daf/competition/RemediesinMergerCases2011.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2014. 

64 Os países da amostra do relatório OCDE, Policy Roundtables – Remedies and Sanctions in Abuse of 
Dominance Cases, são: Canadá, República Tcheca, França, Alemanha, Japão, Coreia, Noruega, Espanha, 
Turquia, Suíça, Reino Unido, Estados Unidos e Comissão Europeia.  

65 “[O]ne fundamental difficulty is that there is a diversity of opinion regarding the objectives that should be 
pursued when designing remedies and sanctions. Deterring future anticompetitive conduct, restoring 
competition, compensating victims, and simply putting an end to the unlawful conduct are among the 
possible choices. Different jurisdictions tend to prioritize different objectives, but even within individual 
countries clear choices have not always been made”. ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Policy Roundtables: Remedies in Merger Cases. [S. l.]: OECD, 
2011. p. 8. Disponível em: <http://www.oecd.org/competition/abuse/38623413.pdf>. Acesso em: 1 dez. 
2014. 
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poder de mercado no futuro. Isso não necessariamente implica a desconstrução da 
operação, cabendo eventualmente intervenção pontual, restrita ao mercado ou 
aspecto da operação que gera preocupações concorrenciais. 

[...] 
Algumas vezes, entretanto, os ganhos de eficiência não podem ser preservados por 
meio de intervenção estrutural. Este é o caso de ganhos de eficiência decorrentes do 
controle dos mesmos ativos que geraram preocupação concorrencial. Neste caso, 
não há como proceder a uma intervenção cirúrgica estrutural, que elimine o prejuízo 
e preserve eficiências. Nessas situações, é frequente o emprego de remédios 
comportamentais, ou seja, restrições à conduta das empresas, com intuito de 
preservar a concorrência, seja por facilitar a entrada, seja por impedir o abuso direto 
de poder de mercado66. 

 

Interessante menção acerca da dificuldade em se definir sobre qual é o melhor tipo de 

medida a ser aplicada diante de um caso concreto, é a da ex-conselheira do Cade, Lúcia 

Helena Salgado, proferida no âmbito da decisão do Ato de Concentração no 83/1996 

(associação entre o Grupo Antárctica e a Anheuser Bush International Inc.), de 23 de julho de 

1997. Embora o ato de concentração tenha se resolvido primordialmente com base na 

eficiência da operação, portanto, sendo essa o vértice da aprovação da operação econômica, a 

conselheira-relatora consignou inicialmente ponto relevante para esse trabalho, vale dizer, a 

dificuldade existente na escolha e na determinação, pela autoridade, dos remédios adequados 

para a política de concorrência, resumindo a questão nos seguintes termos: 

    

 
Quadro 1 – Resultado x Remédio. 
Fonte: Voto da ex-conselheira do Cade, Lúcia Helena Salgado no Ato de 
Concentração no 83/96.  

* Mais elevado quando medidas estruturais são adotadas. Em geral, estas 
atingem o próprio investimento realizado. Já os remédios 
comportamentais, como multas ou ordens de cessação, resultam em custos 
privados menores, associados à redução do faturamento. 

** Maiores quando resultantes de medidas estruturais, que proporcionam 
uma resolução, senão definitiva, de longo prazo, em contraste com os 
resultados temporários que se obtêm com remédios comportamentais. 

                                                 
 

 

66 AZEVEDO, Paulo Furquim de. Análise Econômica da Defesa da Concorrência. In: TIMM, Luciano Benetti 
(Org.). Direito e Economia no Brasil. São Paulo: Atlas, 2012. 

estrutural comportamental
Custo privado* alto baixo
Benefício Público** alto baixo

REMÉDIORESULTADO
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E nesse sentido a ex-conselheira do Cade, Lúcia Helena Salgado, consignou: 
 
A priori, não há como se dizer qual seria o tipo de remédio ideal a ser aplicado. O 
quadro resumo acima mostra que, das soluções possíveis, nenhuma se apresenta 
como claramente superior. Somente a quantificação, em cada caso, de custos e 
benefícios de cada alternativa permitiria a melhor escolha. Esse cálculo, sabe-se, não 
é trivial e demanda tempo e informações, recursos escassos no Sistema de Defesa da 
Concorrência. Nessa situação, cabe ao julgador adotar a alternativa que, com maior 
segurança, garanta o melhor funcionamento do mercado e, por conseguinte, resulte 
em maior bem-estar67. 

 Da mesma forma, mas dentro do âmbito da prática de atos colusivos 

anticoncorrenciais (praticados em mercado oligopolizado), Calixto Salomão Filho salienta 
                                                 
 

 

67 Ato de Concentração no 83/1996. Conselheira-relatora Lúcia Helena Salgado. DUTRA, Pedro. A 
Concentração do Poder Econômico. Jurisprudência Anotada. São Paulo: Renovar, 1999. v. 2. p. 1025. Nesse 
caso, as empresas do Grupo Antárctica e Anheuser Bush submeteram ao Cade a operação de associação entre 
as empresas, assinada pelas partes em 16 de fevereiro de 1996. O documento estabelecia que, após seis anos de 
associação, a Anheuser Bush poderia ter uma participação limite de 29,68%, e a Antárctica seria majoritária 
com a participação mínima de 70,32%.  

   Nesse caso, travou-se intenso debate entre os conselheiros. O início do julgamento ocorreu em 18 de junho de 
1997, e a concretização da operação se deu apenas em 8 de abril de 1998.    

   A conselheira-relatora, Lucia Helena Salgado e Silva, analisou o caso, utilizando-se de fartos dados, tendo 
verificado: (i) o mercado relevante (dimensão do produto, dimensão geográfica); (ii) a estrutura, o padrão de 
competição e barreiras à entrada no mercado de cerveja; (iii) as condições de entrada e competição potencial; 
(iv) a jurisprudência internacional; (v) os padrões aplicáveis às joint ventures; (vi) as operações e os padrões 
envolvendo competidores potenciais; (vii) os efeitos e as eficiências da operação no mercado brasileiro etc. 
Nesse sentido, em um primeiro momento, por entender que poderia comprometer ganhos de eficiência e bem-
estar da sociedade brasileira, excluindo a possibilidade de ingresso de novos participantes, eliminando o efeito 
da concorrência potencial e desestimulando a entrada de novos players, aprovou a operação desde que as 
empresas concordassem que a associação deveria perdurar por no máximo dois anos, para permitir à nova 
entrante Anheuser Bush conhecer o mercado, organizar a rede de distribuição e consolidar sua marca, a fim de 
que pudesse colocar oportunamente uma planta em operação. Embora mais três conselheiros tivessem 
acompanhado o voto condutor, dois outros (conselheiros, Arthur Barrionuevo Filho e Gesner Oliveira, então 
presidente) entenderam que a operação não traria danos à concorrência, conforme Gesner Oliveira explicou: (i) 
os quesitos necessários para configuração da concorrência potencial não estavam presentes, além do fato de 
que a aplicação desse conceito não era unânime na doutrina e jurisprudência internacional. Para tanto, e com 
base em amplo estudo entre o Direito Comparado Internacional e o caso analisado, desconstruiu a utilização 
dessa doutrina; (ii) subestimativa das eficiências da operação; (iii) e, por conseguinte, a associação entre as 
empresas poderia ser aprovada, desde que cumpridas algumas exigências de caráter comportamental que 
objetivavam neutralizar os aspectos anticoncorrenciais, estimular movimentos de desconcentração e maximizar 
eficiências e distribuição dos benefícios decorrentes da operação.  

   Diante do impasse, as empresas interessadas rechaçaram as determinações da relatora e, após manterem 
entendimentos com a relatora a fim de viabilizar a operação, apresentaram pedido de reapreciação, no qual 
redesenharam a operação por meio do estabelecimento de medidas de ordem comportamental, tais como o 
reforço das eficiências das operações por meio de inclusão de planos de investimentos, de fixação de metas 
quantitativas e qualitativas com relação a exportações e ganhos de produtividade, a redução de custos, a 
efetivação de um programa de transferência de tecnologia, eliminação de cláusulas anticoncorrenciais entre as 
associadas e o estabelecimento de regras relativas à aquisição de direitos patrimoniais e políticos em relação às 
participações societárias recíprocas. Dessa forma, a operação foi aprovada pelo Cade, após ampla negociação 
com as empresas interessadas, tendo sido assinado um Termo de Compromisso de Desempenho (TCD), no 
qual a associação poderia perdurar por um total de vinte anos, conforme solicitado pelas empresas, e desde que 
cumpridos todos os termos assumidos pelas partes. 
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que nem sempre sanções estruturais serão a melhor ou a única solução para defesa do sistema 

concorrencial: 

 
Não tendo a estrutura do mercado a força imaginada – ou seja, não podendo ser ela a 
responsável única ou, mesmo, principal pelo comportamento dos agentes -, não é 
possível, como defende parte da doutrina (e não exclusivamente aquela de 
inspiração institucionalista), desenvolver sanções estruturais para esse tipo de 
conduta. Argumenta-se que, existindo o comportamento paralelo e sendo possível 
demonstrar que ao agente econômico “aprendeu” a forma mais lucrativa de agir, 
cooperando com o concorrente (jogo cooperativo, portanto), nenhuma forma de 
controle comportamental seria efetiva. Seria necessário um controle constante de 
preços. Assim, para alguns seria conveniente um controle estrutural dos oligopólios 
que dessa forma se comportassem. Essa afirmação não pode ser admitida sem 
críticas. A mesma teoria dos jogos, invocada para demonstrar o comportamento 
paralelo intencional e seus riscos, pode ser aqui utilizada para demonstrar a 
efetividade da intervenção da autoridade antitruste. Com efeito, havendo sanção 
comportamental uma vez verificados os indícios retro descritos, os agentes 
econômicos compreenderiam que existe um outro “jogador” no mercado, que é 
exatamente a autoridade antitruste, que reage a seus comportamentos. Assim, uma 
atuação tendente a evitar o comportamento paralelo, depois de iniciada a conduta, 
pode ser extremamente eficaz, pois não apenas evitará o comportamento oligopolista 
naquela situação específica como, também, desincentivará o comportamento 
paralelo futuro. Também em futuros jogos, os oligopolistas resistirão muito mais à 
ideia de seguir qualquer atitude de seu concorrente. Para usar a terminologia da 
teoria dos jogos, o jogo transformar-se-á de duração infinita ou indeterminada em 
jogo de duração finita (e o fim é exatamente a intervenção da autoridade antitruste). 
Haverá, portanto, incentivo ao comportamento independente (estratégico individual) 
dos oligopolistas do futuro68. 
 

3.1.1 Medidas comportamentais 
 

 

As medidas comportamentais criam obrigações e limitam o comportamento dos 

agentes envolvidos, nivelando oportunidades e reduzindo eventuais vantagens detidas por 

certas empresas. Em outras palavras, são aquelas que, restringindo o direito de propriedade, 

obrigam o agente econômico a fazer ou deixar de fazer algo, com objetivo de interromper a 

conduta considerada anticoncorrencial ou ilegal, pondo fim a ela69. 

                                                 
 

 

68 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 582-583. 
69 “Remédios não estruturais impõem restrições aos direitos de propriedade das empresas: podem consistir em 

compromissos, por parte das empresas participantes de não abusar de certos ativos que dispõem. Eles também 
podem versar sobre arranjos contratuais como licenciamento compulsório ou acesso a propriedade intelectual” 
(tradução nossa). No idioma original: “Non-structural remedies set constraints on the merged firms’ property 
rights: they might consist of engagements by the merging parties not to abuse certain assets available to them. 
They might also consist of contractual arrangements such as compulsory licensing or access to intelectual 
property”. MOTTA, Massimo; POLO, Michele; VASCONCELOS, Helder. Merger Remedies in European 
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Em relatório denominado “Lei e Política da Concorrência no Brasil – Uma revisão 

pelos pares (2010)”70, emitido pela OCDE ainda sob a vigência da antiga Lei no 8.884/1994, 

consignou-se que embora o Cade tenha afirmado ter preferência na aplicação de medidas 

estruturais, optou por adotar um maior número de medidas comportamentais em lugar dos 

remédios estruturais (até aquele momento). Tal fato se dava por dois motivos identificados: (i) 

consciência do órgão antitruste em relação à necessidade de preservar os ganhos de eficiência 

que uma concentração propicia e, (ii) do fato de que o controle do ato de concentração 

(fusões) seria ex post ou a posteriori (na antiga Lei no 8.884/1994). 

Entretanto, com a vigência da nova Lei de Defesa da Concorrência (Lei no 

12.529/2011), em que o controle dos atos de concentração passou a ser ex ante, a prática tem 

demonstrado que o Cade, em linha com a antiga (mas vigente) orientação contida na Portaria 

SEAE/SDE no 5071, tem aumentado a utilização de medidas estruturais em detrimento de 

medidas comportamentais (embora a utilização destas ainda superem as soluções puramente 

estruturais), conforme constatam estudos mais recentes72. Seja como for, o citado relatório 

                                                                                                                                                         
 

 

Union: An Overview. LÉVÊQUE, François; SHELANSKI, Howard.  Merger Remedies in American and 
European Union Competition Law. Edward Elgar Publishing Limited, 2003. P. 106-128. 

70 Para mais detalhes, verificar: ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO (OCDE). Lei e Política da Concorrência no Brasil: uma revisão pelos pares (2010). [S. l.]: 
OCDE, IDB, 2010. p. 35-39. Disponível em: <http://www.oecd.org/daf/competition/45154401.pdf>. Acesso 
em: 10 dez. 2014.   

71 A Portaria conjunta SEAE/SDE no 50 menciona que no âmbito da análise de atos de concentração horizontal 
deveria haver preferência pela adoção de medidas estruturais, conforme a seguir registrado: “89 – Medidas 
Estruturais. Nos casos em que seja sugerida a aprovação do ato com restrições (alternativa "b), as 
recomendações da SEAE e da SDE buscarão “preferencialmente”, criando condições para a consolidação de 
um ambiente competitivo, adotar medidas estruturais nos mercados envolvidos”. BRASIL. Ministério da 
Justiça. Cade. Portaria Conjunta SEAE/SDE no 50, de 01/08/2001. Disponível em: 
<http://www.cade.gov.br/upload/2001portariaConjunta50-
1_guia_para_analise_economica_de_atos_de_concentracao.pdf>. Acesso em: 30 dez. 2014. 

      Ademais, em dois relatórios anuais acerca da política de competição desenvolvida no Brasil, registrou-se que 
nos casos Kroton-Anhanguera e Sadia-Perdigão, respectivamente, foram adotadas várias medidas estruturais 
em conjunto com medidas comportamentais, conforme consta no documento denominado “Annual Report On 
Competition Policy Developments in Brazil”. ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Annual Report On Competition Policy Developments in Brazil, 
2010 e 2014. Disponíveis em:  
<http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/AR(2015)19&docLan
guage=En> e 
<http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/AR(2011)18&docLan
guage=En>, respectivamente. Acesso em: Acesso em: 22 ago. 2015.      

72 Trabalhos atuais demonstram que o Cade tem se utilizado de um bom número de medidas estruturais a     
partir da entrada em vigor da Lei no 12.529/2011, conforme apontam: PEREIRA NETO, Caio Mário da Silva; 
AZEVEDO, Paulo Furquim de. Remédios no âmbito de Acordos em Controle de Concentração (ACCs): 
um balanço dos primeiros anos da Lei 12.529/2011. CARVALHO, Vinícius Marques de. (Org.). A Lei 
12.529/2011 e a Nova política de Defesa da Concorrência. São Paulo: Singular, 2015. p. 221-254; e CABRAL, 
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indica que, em outros países, a experiência tem mostrado serem as restrições estruturais mais 

eficazes que as comportamentais, além de mais fáceis de administrar.  

Dessa forma, não se pode negar que os remédios comportamentais possuem aspectos 

favoráveis e desfavoráveis.  

No que toca exclusivamente às vantagens, defende-se que a aplicação das medidas 

comportamentais envolve menores custos para implantação e não implicam na interrupção das 

atividades para as empresas e para as partes envolvidas (inclusive clientes e funcionários), 

vale dizer, apresentam menor potencial lesivo e, por consequência, são menos controversas 

que as medidas estruturais.  

Nesse sentido, especificamente no tocante a desinvestimentos de ativos, a International 

Competition Network (ICN) aludiu que as medidas comportamentais são mais apropriadas 

quando uma alienação não é viável ou é sujeita a riscos inaceitáveis (exemplo: ausência de 

compradores adequados) 73. Cabe destacar que embora tal menção tenha se dado no âmbito de 

fusões e aquisições (concentração), não há dúvidas de que a mesma preocupação – tratando-se 

de medida estrutural como a alienação de ativos – supera esse limite, abrangendo também 

imposições, pela autoridade concorrencial, de desinvestimentos de ativos a agentes 

econômicos condenados por condutas anticoncorrenciais.    

 Concernente às desvantagens, os autores que defendem a aplicação de medidas 

estruturais tendem a acreditar que as medidas comportamentais não executam uma ofensiva 

direta à concentração e ao poder de mercado da empresa, elementos estes que seriam 
                                                                                                                                                         
 

 

Patrícia Semensato. Remédios Antitruste em Atos de Concentração: Uma análise da Prática do Cade. 
Brasília, 2014. Disponível em: http://mesp.unb.br/images/dissertacoes/2014/DissertacaoPatrciaSemensato.pdf. 
Acesso em: 30 out. 2015. 

73 Segundo a International Competition Network (ICN), as medidas comportamentais são mais apropriadas 
quando: (i) uma alienação não é viável ou é sujeita a riscos inaceitáveis (exemplo: ausência de compradores 
adequados) e a proibição não é viável (exemplo: devido a restrições multijurisdicionais) ou; (ii) limitadas em 
duração, devido à rapidez das mudanças tecnológicas ou a outros fatores ou; (iii) os benefícios da fusão são 
significantes, como, por exemplo, em algumas fusões verticais a jurisdição permite que esses benefícios sejam 
levados em conta, e soluções comportamentais são substancialmente mais eficazes que alienações na 
preservação desses benefícios. INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK. Merger Remedies Review 
Project. Report for the fourth ICN annual conference. Bonn: ICN, 2005. p. 12, tradução nossa. No idioma 
original: “A divestiture is not feasible or subject to unacceptable risks (eg absence of suitable buyers) and 
prohibition is also not feasible (eg due to multijurisdictional constraints) or; the competitive detriments are 
expected to be limited in duration owing to fast changing technology or other factors or; the benefits of the 
merger are significant as, for example, in some vertical mergers the jurisdiction permits these benefits to be 
taken into account, and behavioral remedies are substantially more effective than divestitures in preserving 
these benefits in the relevant case”. INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK. Merger Remedies 
Review Project. Report for the fourth ICN annual conference. Bonn: ICN, 2005. p. 12. Disponível em: 
<http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc323.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2014.   
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diretamente responsáveis pelo nível de concorrência estabelecido no mercado. Entretanto, 

essa crítica não tem sido considerada tão influente quanto costumava ser74.   

Outra crítica que se faz é que medidas de natureza comportamental criam ambiente 

propício para incertezas quando postas à execução, abrindo-se espaço para que o agente as 

interprete de acordo com sua conveniência ou de acordo com as brechas existentes, e as 

aplique de maneira deficiente. Nesse caso, isso implicaria em intensa e efetiva atuação por 

parte do Estado, tanto pelo órgão antitruste – significando maiores custos de monitoramento – 

quanto por meio do Judiciário – a quem compete dirimir eventuais controvérsias entre o órgão 

antitruste e as empresas. Independentemente disso, deve-se consignar que a manutenção de 

medidas comportamentais depende de conjunto de procedimentos muitas vezes permanente e, 

obviamente, com algum custo, seja para o órgão concorrencial seja para o agente, tais como: 

estrutura física e de pessoal para análise das informações recebidas, custos com utilização de 

administradores, custos com sistema e pessoas para monitoramento, e outros. 

Uma última opinião desfavorável ao remédio comportamental está ligada ao fato de 

que o agente econômico submetido a tais medidas tem incentivos suficientes para tentar 

neutralizar ou minimizar os efeitos da medida imposta, por meio de subterfúgios realizados 

com objetivo de alcançar os mesmos fins da conduta ilegal objeto da proibição pelo órgão 

responsável, causando, portanto, efeito oposto à motivação da adoção à conduta em benefício 

da concorrência.   

Seja como for, há relativo consenso de que as medidas comportamentais devem 

prevalecer sobre as estruturais sempre quando estas são demasiadamente custosas, isto é, 

embora possam eliminar o prejuízo, geram ineficiência tal que não podem ser utilizadas. 

Dessa forma, os prós e contras das medidas comportamentais são resumidos da seguinte 

maneira:  

 

Vantagens Desvantagens 

� Menor custo de implantação. � Não atacam diretamente o poder de 

mercado e a concentração. 

                                                 
 

 

74 GAVIL, Andrew I.; KOVACIC, William E.; BACKER, Jonathan B. Antitrust Law in Perspective: Cases, 
Concepts and Problems in Competition Policy. 2. ed. United States of America: Thomson West, 2002.  
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� Evitam a interrupção das atividades. � Maior custo de monitoramento e atuação 

pelo Estado. 

� Menor potencial lesivo. � Suscetíveis à maior neutralização de seus 

efeitos pelo agente econômico. 

� Menos controversas que as medidas 

estruturais. 

 

� Podem ser readequadas com maior 

facilidade, evitando o ônus de um caráter 

definitivo. 

 

Quadro 2 – Vantagens e desvantagens das medidas comportamentais. 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 

3.1.2 Medidas estruturais 
 

 

As medidas estruturais têm como objetivo preservar ou criar concorrência em um 

determinado mercado, ou seja, por meio delas “[...] procura-se inibir a concentração de 

mercados em grau tão alto que torne certo o aparecimento de poder de mercado e provável o 

seu exercício abusivo por parte das empresas que o integram”75. Tais medidas são efetivadas 

pela transferência do direito de propriedade, isto é, a alienação de ativos para um “novo”76 

participante do mercado77. 

                                                 
 

 

75 PONDÉ, João Luiz; FAGUNDES, Jorge; POSSAS, Mário Luiz. Política de defesa da concorrência e práticas 
restritivas verticais. ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA, 29., 2001, Salvador. Anais. Rio de 
Janeiro: Anpec, 2001. 3, 2001. Disponível em: 
<http://www.anpec.org.br/encontro2001/artigos/200104158.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2014.  

76 Agente que não atuava no setor em que houve o desinvestimento de ativos, ou que sua atuação era menor em 
escala, sem a predominância de poder de mercado. 

77 “Remédios estruturais alteram a alocação de direitos de propriedade e criam novas empresas: incluem 
desinvestimento de um negócio inteiro em funcionamento, ou parcial (possivelmente um conjunto de ativos e 
atividades das diferentes empresas envolvidas no ato de fusão)” (tradução nossa). No idioma original: 
“Structural remedies modify the allocation of property rights and create new firms: they include divestiture of 
an entire ongoing business, or partial divestiture (possibly a mix and match of assets and activities of the 
different firms involved in the merger project)”. MOTTA, Massimo; POLO, Michele; VASCONCELOS, 
Helder. Merger Remedies in European Union: An Overview. LÉVÊQUE, François; SHELANSKI, 
Howard.  Merger Remedies in American and European Union Competition Law. Edward Elgar Publishing 
Limited, 2003. P. 106-128. 



65 
 
 

 
 

Para que eventual medida estrutural seja eficaz, o “pacote de alienação de ativos” deve 

ser adequado ao eventual comprador e ocorrer por meio de adequado processo de alienação. 

A International Competition Network (ICN) elenca alguns fatores que afetam projetos 

de desinvestimentos, a saber: 

 

Os elementos-chave de uma alienação, ou seja, o âmbito do pacote de alienação, o 
comprador e o processo de disposição, podem estar sujeitos a riscos significativos:  

• Riscos de composição – o âmbito do pacote de alienação pode não estar configurado 
corretamente para atrair um comprador adequado ou permitir que um comprador 
adequado opere de modo eficaz. 

• Riscos do comprador – um comprador adequado pode não estar disponível ou as 
empresas alienantes podem querer eliminar um comprador fraco ou inapropriado.  

• Riscos de ativos – a capacidade competitiva de um pacote de alienação pode 
deteriorar de modo significante antes da conclusão de um desinvestimento, por 
exemplo, através da perda de clientes ou membros fundamentais da equipe (tradução 
nossa)78. 

 

 As medidas estruturais, concretizadas por meio de desinvestimentos, trazem algumas 

preocupações relevantes, conforme estudo denominado “A Study of the Comission’s 

Divestiture Process”, publicado pela Federal Trade Commission (FTC), em 199979. O estudo 

foi realizado tendo como alvo as medidas de desinvestimentos efetivadas em casos de fusões 

(atos de concentração), o que de forma nenhuma modifica as preocupações advindas de 

desinvestimentos forçados em casos de abuso de poder dominante ou cartel. As dificuldades 

apresentadas são várias, tanto em relação à empresa desinvestida quanto concernente aos 

compradores. As preocupações são as seguintes: 

(i) Conjunto de ativos a ser alienado. O pacote de ativos a ser alienado é inicialmente 

definido a partir de negociação entre o órgão antitruste e a empresa a ser 

                                                 
 

 

78 “The key elements of a divestiture, namely the scope of the divestiture package, the purchaser and the disposal 
process, may be subject to significant risks: Composition risks – the scope of the divestiture package may not 
be appropriately configured to attract a suitable purchaser or allow a suitable purchaser to operate effectively; 
Purchaser risks – a suitable purchaser may not be available or the merging firms may wish to dispose to a 
weak or otherwise inappropriate purchaser; Asset risks – the competitive capability of a divestiture package 
may deteriorate significantly prior to completion of a divestment, for example through loss of customers or 
key members of staff”. INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK. Merger Remedies Review 
Project. Report for the fourth ICN annual conference. Bonn: ICN, 2005. p. 8. Disponível em: 
<http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc323.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2014.   

79 FEDERAL TRADE COMMISSION. A Study of the Comission’s Divestiture Process. Washington: FTC, 
1999. Disponível em: <http://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger-review/divestiture.pdf>. 
Acesso em: 31 dez. 2014. 
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desinvestida. Muitas vezes, tais pacotes de alienação não conseguem atingir 

plenamente o objetivo desejado pelo órgão antitruste, seja porque não são amplos 

o suficiente para garantir ao comprador a autonomia ou independência do negócio 

adquirido, seja porque podem ser mais amplos do que deveriam ser, isto é, 

compreender um mercado além daquele no qual o problema anticoncorrencial foi 

encontrado. 

(ii)  A escolha do comprador. Geralmente, as empresas são responsáveis por encontrar 

e propor um comprador para os ativos a serem desinvestidos a fim de garantir que 

a alienação seja realizada dentro do prazo estabelecido pelo órgão. Esse é um 

problema relevante, porque muitas vezes a empresa desinvestida tem incentivos 

óbvios para escolher compradores que não tenham competência suficiente para se 

tornar um concorrente efetivo da empresa alienante. Outro problema é que o 

mercado pode se tornar mais simétrico após a medida imposta, o que causa certa 

preocupação quanto à possibilidade de haver colusão do adquirente (entrante) e as 

empresas já estabelecidas no setor. Um último problema é a eventual ocorrência da 

falta de comprador para os ativos80. 

(iii)  Incentivos adversos/não colaborativos da empresa desinvestida. Apesar de o 

estudo realizado pela FTC não ter obtido evidências de ações que as empresas 

desinvestidas tenham eventualmente praticado a fim de desestabilizar 

deliberadamente as empresas compradoras, concluiu pelo fato de que a empresa 

desinvestida não teria nenhum incentivo natural para ajudá-los e que a falta de um 

incentivo positivo (assistência) dos vendedores em relação aos compradores pode 

colocar o negócio alienado em risco. Contudo, entende-se que, se por um lado isso 

é verdade, também é fato incontestável que, se a empresa alienante é obrigada a 

vender determinados bens, não vai querer perder dinheiro na operação, de maneira 
                                                 
 

 

80  Nos casos em que não se encontra comprador, segundo consta no relatório Remedies in Merger Cases, a 
autoridade antitruste pode recomendar a utilização de cláusulas de alienação de bens do tipo de “joia da 
coroa” (ou as denominadas crown jewells provisions), normalmente propostas como uma alternativa após 
uma primeira tentativa frustrada de venda. Na verdade, esse tipo de cláusula pode acelerar o processo de 
alienação. Entretanto, pode trazem a mesma preocupação quanto à insuficiência ou ao excesso da medida, 
seja porque a medida pode não garantir ao comprador a autonomia ou independência do negócio adquirido, 
ou porque pode ser excessiva e compreender um mercado além daquele no qual o problema anticoncorrencial 
foi encontrado.  ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 
Policy Roundtables: Remedies in Merger Cases. [S. l.]: OECD, 2011. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/daf/competition/RemediesinMergerCases2011.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2014. 
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que é provável que forneça informações suficientes, assim como em um processo 

normal qualquer de compra e venda de ativos entre empresas. Aliás, o comprador 

também terá obrigações de diligenciar os ativos que está adquirindo, seja por 

imposição legal81, seja porque poderá assumir riscos relevantes caso não o faça82. 

(iv) Comportamento estratégico da empresa desinvestida com objetivo de impedir o 

sucesso do comprador. Nesse caso, a empresa alienante adota comportamento 

intencional que visa impedir ou prejudicar o sucesso do comprador, como por 

exemplo, omitindo informações técnicas ou administrativas relevantes acerca dos 

ativos ou do negócio alienado, o envio de funcionários inexperientes para auxiliar 

na transferência ou na operação do ativo desinvestido, e outros.  

(v) Assimetria de informações. São dois os problemas. O primeiro, a assimetria de 

informações do comprador em relação ao negócio. Nesse caso, o risco se dá pelo 

fato de que o comprador pode não conhecer o negócio que está adquirindo e 

cometer vários erros em decorrência de sua inexperiência, deixando de ser um bom 

competidor naquele mercado, ao menos até ganhar maior experiência. O segundo é 

a assimetria de informações entre a empresa alienante e a autoridade antitruste, 

que, muitas vezes, não terá capacidade técnica suficiente para garantir que a 

medida tomada seja suficiente para o fim almejado. 

(vi) Falta de poder de negociação. Os compradores, por vezes, entendem que, ao 

comprar ativos que devem ser desinvestidos em um determinado prazo, ficam em 

posição de desvantagem. Isso porque podem ser levados a crer que, se não 

adquirirem os bens naquele prazo e naquelas condições, estabelecidas pela 

empresa alienante, perderão a oportunidade do negócio, motivo pelo qual acabam 

por assumir riscos maiores do que assumiriam em uma condição normal de 

compra e venda, em que poderiam diligenciar por mais tempo, mediante assinatura 

de um compromisso de compra e venda com a empresa vendedora no qual as 

partes estabeleceriam prazo factível. Mais uma vez deve-se ponderar que, se de um 

                                                 
 

 

81  Por exemplo, quando a lei determina que a transferência de bens e direitos só se opera mediante apresentação  
de determinas certidões. 

82 A exemplo da responsabilidade da empresa sucessora pela prática de atos contra a administração pública, 
nacional ou estrangeira constante no art. 4º, §1º da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), bem como da 
sucessão tributária constante no art. 133 do Código Tributário Nacional. 
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lado isso pode ser uma verdade, do outro, a empresa desinvestida está sendo 

obrigada a vender determinados ativos pela autoridade antitruste, em um 

determinado tempo. Logo, trata-se de uma obrigação legal, que pode levar a 

vendedora a ser compelida a aceitar a proposta do comprador, em seus termos, sob 

pena de a autoridade antitruste determinar medida prejudicial à empresa 

desinvestida para venda daquele bem (por exemplo, um pacote maior de venda, ou 

a aceitação de um preço mínimo determinado por critérios que não serão os 

melhores critérios de avaliação para a empresa desinvestida etc.).   

(vii)  Interesses assimétricos dos compradores em relação ao órgão antitruste. O 

processo de alienação de ativos deve ser projetado de maneira com que se garanta 

que o comprador irá de fato competir naquele mercado, em vez de cooperar com a 

empresa desinvestida. Nesse sentido, é relevante que os métodos aplicados (as 

medidas impostas e os próprios compradores) sejam monitorados para que não 

usem os ativos adquiridos para outros fins que não aqueles desejados pela 

autoridade antitruste. 

(viii)  Risco de deterioração dos ativos. Também ligado ao eventual incentivo da 

empresa a ser desinvestida em não manter os bens a serem alienados em normal 

estado de funcionamento e conservação. Esse risco pode ser minimizado pela 

autoridade antitruste mediante determinação de medidas comportamentais às 

empresas a serem desinvestidas, tais como: nomeação de um administrador 

(terceiro) para aqueles bens ou unidades que serão objeto do desinvestimento à 

custa da empresa desinvestida; ou a manutenção das atividades (contábeis, 

jurídicas e técnicas) dos ativos desinvestidos segregados das demais atividades que 

não serão objeto do desinvestimento.   

Ainda que tais fatores tenham sido citados em um contexto de concentração (fusões e 

aquisições), o fato é que não deixam de endereçar preocupações aplicáveis a quaisquer tipos 

de desinvestimentos, inclusive aqueles que eventualmente estejam atrelados a punições de 

cartéis ou abuso do poder econômico.  

Na primeira situação, atos de concentração, as autoridades de defesa da concorrência 

podem permitir que o modelo ou a extensão do pacote de desinvestimentos, lastreado em 

estudos econômicos apresentados, seja negociado com as partes, sendo tal providência 

bastante aconselhável, já que, em muitas situações, os agentes possuem maior expertise no 

mercado em que atuam do que as autoridades da concorrência, o que pode trazer 
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contribuições relevantes para que a decisão de desinvestimentos seja mais eficaz. Em 

situações em que a celeridade da alienação é imperiosa, as autoridades podem definir um 

pacote de ativo mais específico e amplo para que seja destacado ao desinvestimento ou, ainda, 

se utilizarem de outros métodos, como, por exemplo, o uso de um terceiro-administrador para 

supervisionar a alienação dos ativos e garantir que ocorram em determinado prazo.  

Em muitos países, acredita-se que a aplicação de medidas estruturais seja melhor do 

que a utilização de medidas comportamentais, uma vez que atacaria a causa do problema 

concorrencial e implicaria menores custos de monitoramento (já que não exige 

acompanhamento contínuo da autoridade), sendo, dessa forma, mais facilmente administrável. 

Como exemplo, na Nova Zelândia, as medidas estruturais são a solução encontrada83. 

 Ao contrário, outros países entendem que nem sempre medidas estruturais são 

as melhores saídas para o problema, tanto pela efetividade quanto pela onerosidade, 

especialmente em casos em que a alienação de ativos seja impraticável ou desproporcional, 

isto é, a escolha por medidas comportamentais deve prevalecer às estruturais. A título de 

exemplo, a Áustria é um país no qual se preferem medidas comportamentais às estruturais84. 

Em todos os casos, especialmente nos casos de fusão, as decisões do órgão baseiam-se em 

pareceres de especialistas econômicos independentes de sua própria escolha.  

Outros países adotam ambas as medidas, estruturais e comportamentais, dependendo 

do tipo de situação que o caso concreto apresente, a exemplo dos Estados Unidos e Reino 

Unido. 

Na segunda situação, em casos de punições a cartéis ou abuso de poder econômico, 

não parece que a dicotomia seja diferente e que a solução deva prescindir ao menos de estudo 

econômico específico promovido pela autoridade antitruste acerca do desinvestimento, 

garantido o contraditório à empresa representada. 

                                                 
 

 

83 Mais informações sobre a Nova Zelândia constam em: ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Policy Roundtables: Remedies in Merger Cases. [S. l.]: OECD, 
2011. p. 157-162. Disponível em: <http://www.oecd.org/daf/competition/RemediesinMergerCases2011.pdf>. 
Acesso em: 17 nov. 2014. 

84 De acordo com o que consta no documento Remedies in Merger Cases, da amostragem realizada a partir de 
estudos da autoridade concorrencial da Áustria (Bundeswettbewerbsbehorde – BWB), de 55 casos analisados e 
135 medidas impostas, apenas 10% foram medidas estruturais e 15% estruturais e comportamentais. 
ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Policy Roundtables: 
Remedies in Merger Cases. [S. l.]: OECD, 2011. p. 45. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/daf/competition/RemediesinMergerCases2011.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2014. Acesso 
em: 17 nov. 2014.  
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Em verdade, muito dependerá do momento em que tais medidas serão aplicadas. Isto 

é, as medidas estruturais são mais facilmente aplicadas quando o órgão de defesa da 

concorrência exerce sua função preventiva (por exemplo, aprovação ex ante em ato de 

concentração), do que quando exercem sua função punitiva (em casos de abuso de poder 

dominante ou cartel). 

Embora na maioria dos países85 se permita a aplicação de ambas as medidas (estrutural 

e comportamental), alguns deles permitem soluções estruturais somente quando não há 

medida comportamental igualmente eficaz ou quando o cumprimento de alguma dessas 

medidas seja mais oneroso que a solução de caráter estrutural.  

 Nos Estados Unidos, especialmente em casos de abusos de poder dominante, as 

medidas estruturais, consideradas mais drásticas que as comportamentais, “[...] apresentam 

uma série de dificuldades e, normalmente, são reservados para os casos em que remédios 

comportamentais são insuficientes” (tradução nossa)” 86.  

Já na Comunidade Europeia, a lei antitruste contém aspectos relevantes que devem ser 

levados em conta. Antes de tudo, cumpre esclarecer que a legislação abrange tanto situações 

de acordos ilícitos (por exemplo, cartel) quanto casos de abuso de posição dominante, 

conforme consta nos artigos 81 e 82 do Tratado da União Europeia87. Nesse sentido, o 

Regulamento (CE) no 1/2003 do Conselho da Comunidade Europeia, em seu § 12 e no art. 7o, 

menciona que a comissão tem competência para impor uma solução, quer comportamental, 

quer de caráter estrutural, que seja necessária para pôr fim à infração. Ademais, deixa 

expresso que “[a]s soluções de carácter estrutural só devem ser impostas quando não houver 

qualquer solução de conduta igualmente eficaz ou quando qualquer solução de conduta 

                                                 
 

 

85 Os países da amostra do relatório OCDE, Policy Roundtables – Remedies and Sanctions in Abuse of 
Dominance Cases, são: Canadá, República Tcheca, França, Alemanha, Japão, Coreia, Noruega, Espanha, 
Turquia, Suíça, Reino Unido, Estados Unidos e Comissão Europeia. 

86 “Structural remedies present a number of difficulties and normally are reserved for cases in which a conduct 
remedy is insufficient”. ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO. Policy Roundtables: Remedies in Merger Cases. [S. l.]: OECD, 2011. p. 121. Disponível 
em: <http://www.oecd.org/daf/competition/RemediesinMergerCases2011.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2014.  

87 COMUNIDADE EUROPEIA. Tratado da União Europeia. Jornal Oficial da União Europeia, [s. l.], 29 dez. 
2006. Disponível em: <https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/ce32120061229pt00010331.pdf>. Acesso 
em: 12 dez. 2014. 
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igualmente eficaz for mais onerosa para a empresa em questão do que a solução de carácter 

estrutural”88. Nesse mesmo sentido, a OCDE registra que: 

 

Há uma preferência por soluções comportamentais ao invés de estruturais em 
algumas jurisdições. Na maioria das jurisdições, as leis de concorrência autorizam 
os tribunais e/ou agências de concorrência a impor ambas as soluções 
comportamentais e estruturais, mas algumas só permitem soluções estruturais 
quando não há solução comportamental igualmente eficaz, ou quando tal solução 
seria mais onerosa de se cumprir do que a solução estrutural. Em muitos casos, 
soluções comportamentais serão suficientes para efetivamente acabar com a violação 
à concorrência. Porém, em alguns casos, a única solução eficaz ou menos onerosa é 
a estrutural. Mesmo em jurisdições onde a lei competente não indica uma 
preferência por uma ou outra, algumas agências preferem soluções comportamentais 
porque são vistas como uma abordagem mais “branda”. Outros indicaram que 
soluções estruturais oferecem certas vantagens que as soluções comportamentais não 
oferecem, e que soluções comportamentais podem levar à regulamentação excessiva 
do comportamento empresarial. Assim, não existe uma solução perfeita para cada 
tipo de caso (tradução nossa)89. 

 

O fato é que a aplicação de medidas comportamentais ou estruturais, de maneira 

combinada ou não, deve perpassar por uma complexa análise comparativa de prós e contras 

diante do caso concreto, de maneira a mitigar riscos e evitar excessos, garantindo, vale 

consignar, a melhor defesa da concorrência.  

O que parece ocorrer é que os órgãos responsáveis pela defesa da concorrência 

dispensam grande atenção às questões relativas à identificação dos comportamentos abusivos 

ou da prática de atos ilícitos pelo agente, negligenciando um estudo mais aprofundado na 

estipulação das penalidades ao agente quando configurada a prática anticoncorrencial. Logo, 

além dos impactos imediatos que as medidas estruturais ou comportamentais possam causar 

                                                 
 

 

88 COMUNIDADE EUROPEIA. Regulamento (CE) no 1/2003 do Conselho da Comunidade Europeia. Jornal 
Oficial das Comunidades Europeias, [s. l.], 4 jan. 2003. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0001&from=EN>. Acesso em: 1 dez. 2014. 

89 “There is a preference for behavioral remedies over structural ones in some jurisdictions. Most jurisdictions. 
competition laws authorize courts and/or competition agencies to impose both behavioral and structural 
remedies, but some allow structural remedies only when there is no equally effective behavioral remedy or 
when any such remedy would be more burdensome to comply with than the structural remedy. In many cases 
behavioral remedies will be sufficient to effectively end the competition infringement. In some cases, 
however, the only effective or less burdensome remedy is a structural one. Even in jurisdictions where the 
relevant statute does not state a preference one way or the other, some agencies prefer behavioral remedies 
because they are viewed as a more “light handed” approach. Other delegates pointed out that structural 
remedies offer certain advantages that behavioral remedies lack, and that behavioral remedies may lead to 
overregulation of business behavior. Thus there is no such thing as a perfect remedy for every type of case”. 
ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Policy 
Roundtables: Remedies and Sanctions in Abuse of Dominance Cases. [S. l.]: OCDE, 2006. p. 9. Disponível 
em: <http://www.oecd.org/competition/abuse/38623413.pdf>. Acesso em: 1 dez. 2014.  
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ao agente econômico ou terceiros, o estudo da eficiência da medida imposta ou a ser aplicada 

parece colaborar para mitigar riscos, evitar excessos e restabelecer a concorrência com 

efetivos benefícios aos consumidores, especialmente porque é evidente que há, no âmbito de 

vários países, uma visível dissonância tanto no objetivo a ser perseguido quando da imposição 

de tais medidas quanto na própria definição dos limites para aplicação das penalidades. Mais 

uma vez, vale mencionar a posição da OCDE no âmbito de abuso de poder dominante: 

 

Identificar soluções e/ou sanções adequadas para abusos de posição dominante é 
geralmente um desafio. Em primeiro lugar, não há um consenso universal a respeito 
dos objetivos que devem ser prosseguidos: dissuadir futuras condutas 
anticompetitivas, restaurar a concorrência, compensar vítimas, e simplesmente 
acabar com condutas ilegais estão entre as escolhas possíveis. Além disso, nem 
sempre é claro como desenvolver soluções e sanções que atingirão um ou mais 
desses objetivos. Por exemplo, pode ser difícil determinar montante da multa que irá 
atingir a dissuasão sem prejudicar o réu ou inibir outras condutas legítimas. 
Alternativamente, mesmo quando soluções comportamentais conceitualmente boas 
são identificadas, ainda assim pode ser difícil monitorar seu cumprimento por parte 
do réu (tradução nossa)90. 

 

Um argumento utilizado pelos que defendem a adoção de medidas estruturais está no 

fato de que a gestão dos negócios será deixada nas mãos dos agentes de mercado, os quais são 

os mais competentes para tomar decisões de negócios detalhadas, permanecendo com a 

autoridade apenas a decisão jurídica sobre o desinvestimento91. Entretanto, se isso é uma 

verdade, também é forçoso concluir que, mesmo quando a autoridade antitruste permanece 

                                                 
 

 

90 “Identifying appropriate remedies and/or sanctions for abuses of dominance has generally proven to be 
challenging. First, there is not universal agreement regarding the objectives that should be pursued: deterring 
future anticompetitive conduct, restoring competition, compensating victims, and simply putting an end to 
the unlawful conduct are among the possible choices. Furthermore, it is not always clear how to design 
remedies and sanctions that will achieve one or more of those objectives. For example, it can be difficult to 
ascertain the amount of fines that will achieve deterrence without crippling the defendant or chilling other, 
legitimate conduct. Alternatively, even when conceptually sound behavioral remedies are identified, it may 
still be problematic to monitor a defendant’s compliance with them”. ORGANIZAÇÃO PARA A 
COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Policy Roundtables: Remedies and Sanctions 
in Abuse of Dominance Cases. [S. l.]: OCDE, 2006. p. 17. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/competition/abuse/38623413.pdf>. Acesso em: 1 dez. 2014. 

91 Another advantage of divestitures as opposed to behavioral remedies is that divestitures leave the management 
of the defendant’s business to those who are most competent to do it. Behavioral remedies, in contrast, put at 
least some of that responsibility in the hands of an agency or a court – institutions that are more qualified to 
answer legal questions than to make detailed business decisions. In extreme cases, behavioral remedies will 
put the agency or court in the position of having to dictate the company’s prices. ORGANIZAÇÃO PARA A 
COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Policy Roundtables: Remedies and Sanctions 
in Abuse of Dominance Cases. [S. l.]: OCDE, 2006. p. 31. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/competition/abuse/38623413.pdf>. Acesso em: 1 dez. 2014. 
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apenas com a função de responder à questão jurídica acerca do desinvestimento, isto é, se 

caberá ou não a aplicação dessa penalidade ao agente (por abuso de poder econômico ou por 

formação de cartel), obviamente a mesma deficiência que a impede de fazer agir de forma 

competente na gestão dos negócios, também a prejudica na definição da aplicação dessa 

medida estrutural extrema. Isso porque, se não detém conhecimento para gerir o negócio da 

empresa desinvestida, também lhe faltará uma série de conhecimentos sobre a atividade 

(dinâmica do mercado) e o funcionamento (societário e operacional) do agente, o que pode 

implicar na imposição de medidas estruturais excessivas ou insuficientes. 

A OCDE apontou, no último relatório denominado “Lei e Política da Concorrência no 

Brasil – Uma revisão pelos pares (2010)” 92, que o principal problema no Direito de Defesa da 

Concorrência no Brasil é o elevado índice de rotatividade de pessoal e o número reduzido de 

funcionários. Nesse sentido, Caio Mário da Silva Pereira Neto e Damien Geradin ressaltam 

que a alta rotatividade e a falta de pessoal não são as únicas dificuldades encontradas pelo 

órgão de defesa da concorrência, devendo-se somar a isso o fato de que o quadro de pessoal 

não é baseado em um corpo de funcionários públicos selecionados especificamente para 

aplicação da política de defesas da concorrência, e também a necessidade de se exigir um 

quadro de funcionários mais equilibrado em relação à formação jurídica e econômica93. Seja 

como for, não obstante esse relatório tenha levado em conta a lei anterior (Lei no 8.884/1994), 

e, apesar de existir a possibilidade de que os problemas sejam minimizados pela nova lei (Lei 

no 12.529/2011) ao longo dos próximos anos, o fato é que rotatividade de pessoal e o número 

reduzido de funcionários propiciam condições para que os trabalhos não sejam realizados com 

a solidez e a segurança jurídica encontradas em outros países, especialmente no que concerne 

à base técnica para determinação de medidas estruturantes ou comportamentais aos agentes 

econômicos infratores da ordem econômica.  

É importante destacar, a título de exemplo e ainda em casos de abuso de poder 

econômico, que o modelo alemão é operacionalmente bastante avançado em relação ao 

brasileiro. As denominadas “Divisões de Decisão” do Bundeskartellamt, que correspondem a 

                                                 
 

 

92 Conforme consta na segunda revisão pelos pares, realizada no âmbito da OECD no ano de 2010, denominada: 
Lei e Política da Concorrência no Brasil: uma revisão pelos pares (2010). [S. l.]: OCDE, IDB, 2010. p. 81-
82. Disponível em: <http://www.oecd.org/daf/competition/45154401.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2014. 

93 PEREIRA NETO, Caio Mário da Silva; GERADIN, Damien. Restrições verticais adotadas por empresas 
dominantes. Uma análise do direito concorrencial no Brasil e na União Europeia. São Paulo: Thompson 
Reuteurs, Revista dos Tribunais, 2013. v. 2. p. 109-110. 
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departamentos especializados em determinado setor da economia, permitem que pessoas 

responsáveis por estabelecer medidas estruturais e comportamentais trabalhem anos em 

setores específicos, acumulando profundo conhecimento acerca de determinado mercado, de 

sua estrutura e dos agentes que atuam nele. Tal especialidade permite que o problema da 

assimetria de informações entre autoridade e empresas seja mitigado, além de possibilitar a 

formação de uma base jurídica sólida para aplicação de medidas estruturais e 

comportamentais. Para a formulação das medidas a serem impostas ao agente, as autoridades 

consultam as partes interessadas (não somente os agentes infratores, mas também e, 

principalmente, os concorrentes, clientes e agentes de mercado) sobre a eficácia e suficiência 

das medidas propostas para serem impostas ao agente infrator. Além disso, a implantação das 

medidas impostas e sua eficácia são monitoradas e apoiadas por um Departamento Geral de 

Políticas, ao qual cumpre avaliar as diferentes medidas nos diferentes ramos/setores94.  

De maneira resumida, as vantagens e desvantagens desse remédio são as seguintes: 

Vantagens Desvantagens 

� A alienação de ativos pode eliminar o 

poder de mercado de maneira rápida, 

criando ou revigorando concorrentes. 

� Pode criar ineficiências (por exemplo: 

duplicação de investimentos, perda de 

economia de escala etc.). 

� Projetar e aplicar uma medida estrutural 

pode ser uma forma mais fácil do que no 

caso de medidas comportamentais, 

dependendo da situação fática. 

� Nem sempre a adoção de medidas 

estruturais será facilmente implantada, 

dependendo da estrutura corporativa da 

empresa desinvestida (por exemplo, se há 

integração ou independência das 

unidades entre si, alocação de 

funcionários e capital etc.). 

� Alteram os incentivos estratégicos do 

agente, o qual passa a se comportar em 

benefício da concorrência, ao contrário 

� A aplicação de medidas estruturais, por 

ser um remédio drástico, pode causar 

excesso de dissuasão, quando os agentes, 

                                                 
 

 

94 Para mais informações, verificar o relatório: ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Policy Roundtables: Remedies and Sanctions in Abuse of 
Dominance Cases. [S. l.]: OCDE, 2006. p. 121. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/competition/abuse/38623413.pdf>. Acesso em: 1 dez. 2014. 
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das medidas comportamentais, que 

apenas obrigam o agente a agir ou não 

agir de determinada maneira, 

independentemente de sua vontade. 

 

para evitar eventuais punições, deixam de 

adotar práticas que poderiam ser 

consideradas pró-competitivas. 

� A intervenção pelo órgão antitruste é 

pontual, sem demandar fiscalização 

permanente posterior. 

� A experiência demonstra que as medidas 

estruturais têm demandado algum tipo de 

acompanhamento ou fiscalização pelos 

órgãos antitruste, a fim de garantir que as 

medidas que se implementem sejam 

perpetuadas sem manobras evasivas dos 

agentes.  

� A medida estrutural tem caráter, 

geralmente, definitivo. 

� Reverter uma medida estrutural 

“equivocada ou excessiva” é muito 

difícil e custosa, para o Estado e para 

os agentes, especialmente se 

comparada à reversão de uma medida 

comportamental.  

� Ao promover a 

alienação/desmembramento de ativos, a 

gestão dos negócios do agente 

econômico fica a cargo dele mesmo ou 

de terceiro comprador (que são mais 

competentes para fazê-la) e não do órgão 

antitruste (qualificado para responder a 

questões jurídicas), como pode ocorrer 

no extremo de medidas 

comportamentais. 

� Ao promover a 

alienação/desmembramento de ativos, 

o órgão antitruste pode incorrer em 

intervenção excessiva ou deficiente, 

eliminando eficiências importantes ou 

acarretando sérias ineficiências, 

devido à falta de capacidade técnica e 

à existência de assimetria de 

informações sobre a gestão dos 

negócios, sobre o mercado e em 

relação ao funcionamento dos agentes 

econômicos afetados pela decisão. 

Ademais, há o risco de alienar ativos 

a compradores inadequados, 

podendo, inclusive, aumentar o risco 
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de colusão (quando o comprador já 

atua no mercado ou mercado vizinho, 

adquire capital humano e aumenta 

contato com o concorrente). 

Quadro 3 – Vantagens e desvantagens das medidas estruturais. 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 

3.1.3 Conclusão parcial 
 

 

Diante de tantas vantagens e desvantagens, a doutrina está longe de ter um consenso 

sobre o valor real da aplicação de medidas estruturais. Enquanto alguns autores defendem que 

o desmembramento de empresas tem a virtude de ser capaz de eliminar o poder de mercado 

rapidamente e criar empresas mais fortes e competitivas, mesmo em longo prazo95, outros96 

defendem que os benefícios dessas medidas são absolutamente contestáveis ou sem 

evidências suficientes que justifiquem a sua utilização, pois, por vezes, criam ineficiências e 

nem sempre são fáceis de administrar, conforme mostra a história recente.  

O que é importante destacar, por enquanto, é que, para a elaboração de um pacote de 

desinvestimentos, há vários aspectos envolvidos e que devem ser considerados pelas 

autoridades, especialmente se o desinvestimento é, de fato, aplicável ao caso concreto e se 

                                                 
 

 

95 COMANOR, William; SCHERER, F.M. Rewriting History: The Early Sherman Act Monopolization Cases. 
International Journal of Economics and Business, [s. l.], v. 2, n. 2, p. 263-290, 1995. Nesse texto, os autores 
comparam casos relativos a abuso de poder dominante, ocorridos nos Estados Unidos, alegando, em síntese, 
que a solução de alienação de ativos aplicada no caso Standard Oil, o qual desmembrou a empresa em 34 
partes, tornou a companhia e suas descendentes empresas mais competitivas no mercado nacional e 
internacional, ao contrário do caso US Steel, cuja empresa não foi desmembrada e veio a sofrer forte pressão 
da concorrência externa, tornando-se bastante dependente do aço estrangeiro.  Outrossim, traz o caso da IBM 
(1983, no qual a empresa não sofreu desmembramento) e o caso da AT&T (1993, no qual a empresa foi 
desmembrada) para assinalar que as ações dessa empresa na Bolsa de Nova Iorque tiveram forte alta após o 
desmembramento da companhia, em contraste com o  declínio das ações da IBM. Por tais motivos, conclui que 
as evidências demonstram que, nos casos em que houve desmembramentos/desinvestimentos, as empresas e 
suas descendentes tiveram maior possibilidade de reagir ao mercado interno e externo, bem como tiveram 
crescimento em no valor de suas ações. 

96 CRANDALL, Robert. The failure of structural remedies in sherman act monopolization cases. [S. l.]: 
AEI-Brookings, 2001. Disponível em: 
<http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2001/3/monopoly%20crandall/03_monopoly_cranda
ll.pdf>. Acesso em: 8 dez. 2014. 



77 
 
 

 
 

cumpre com a legislação e com os princípios constitucionais do país. No que tange ao Direito 

Concorrencial, de acordo com o ex-conselheiro do Cade, César Mattos, são doze97 os 

princípios desenhados para aplicação dos remédios, que, embora tenham sido mencionados no 

âmbito de atos de concentração, aplicam-se perfeitamente a qualquer caso de desinvestimento, 

a saber: 

 

(i) Nexo causal entre o dano à concorrência e o AC. Só deve haver intervenção 
se for verificado prejuízo à concorrência em decorrência daquele AC. [...]; 
(ii)  Os remédios não devem gerar efeito líquido negativo sobre a economia. [...]. 
Assim, é fundamental que se avaliem os efeitos do remédio sobre todas as variáveis 
(econômicas ou não) relevantes. [...]; 
(iii)  Os remédios devem ser consistentes com o dano concorrencial gerado pelo 
Ato de Concentração. Os remédios não devem ser desenhados com objetivo de 
aumentar a concorrência relativamente ao momento anterior à fusão, mas sim para 
restaurar a competição aos níveis pré-fusão. [...]; 
(iv) Os remédios devem ser suficientes para endereçar todos os problemas 
concorrenciais gerados pelo Ato de Concentração. [...]; 
(v) O ônus gerado pela intervenção deve ser proporcional ao dano concorrencial 
identificado no Ato de Concentração. [...]; 
(vi) O remédio escolhido deve ser a opção menos restritiva ou onerosa 
(intervenção minimalista) para a parte disponível à agência. [...]; 
(vii) Os remédios não devem objetivar regulação ou planejamento setorial; 
(viii)  Os efeitos positivos dos remédios devem ter elevada probabilidade de 
ocorrer. [...]; 
(ix)  Os remédios devem ser implementáveis do ponto de vista prático, 
monitoráveis e ainda permitirem à agência garantir o cumprimento pelas requerentes 
(enforcement). [...]; 
(x) A implementação e o efeito esperado dos remédios deve ocorrer no mais 
curto período de tempo possível. Remédios com efeitos mais rápidos devem ser 
preferíveis àqueles com efeitos mais demorados. O prazo para desinvestimento em 
remédios estruturais é chave neste ponto. [...]; 
(xi) Os remédios devem ser transparentes. [...]; 
(xii) O remédio não pode criar problemas concorrenciais em outros mercados. 
[...]98. 

 

É defensável, portanto, que essa árdua tarefa não seja tomada isoladamente pela 

autoridade antitruste, sem antes passar pelos próprios agentes e terceiros ligados direta ou 

indiretamente ao negócio.  

 

                                                 
 

 

97 Conforme documentos do ICN (2005) e OCDE (2004), além das Diretrizes americanas DoJ (2204) e FTC 
(2003) e europeias (2203 e 2007). 

98 MATTOS, César. Remédios em atos de concentração: a experiência internacional e o Brasil. In: OLIVEIRA, 
Amanda Flávio de; RUIZ, Ricardo Machado (Org.). Remédios Antitruste. São Paulo: Singular, 2011. p. 62-
66. 
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3.2 Objetivos potenciais de remédios e sanções 
 

 

3.2.1 Interromper a conduta e evitar sua reincidência 
 

 

O primeiro objetivo da medida imposta pelo órgão concorrencial é interromper 

práticas anticoncorrenciais. No entanto, tal objetivo não se encerra em si mesmo. 

Nesse sentido, o segundo objetivo deve espelhar uma política da concorrência mais 

ampla, isto é, deve evitar a repetição da conduta ilícita pelo agente. Isso porque eventuais 

práticas anticoncorrenciais efetivadas pelo agente, mesmo quando interrompidas, podem 

continuar a causar efeitos, causando danos permanentes à concorrência e estendendo 

eventuais benefícios auferidos pelo agente infrator após a cessão da conduta ou criando 

incentivos para que outros agentes de mercado pratiquem atos similares no futuro.  

A Lei brasileira tem dispositivos expressos tanto para evitar a conduta – quando 

menciona que a finalidade da Lei é a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem 

econômica (art. 1o) – quanto para não permitir a reincidência – quando determina que as 

multas cominadas serão aplicadas em dobro em casos de reincidência (art. 37, § 1o), bem 

como quando estabelece que, na aplicação das penas, levar-se-á em consideração, entre 

outros, a reincidência (art. 45, inciso VIII). 

 

 

3.2.2 Restabelecer a concorrência 
 

 

É evidente que, além de interromper a conduta e evitar a sua repetição, conforme 

mencionado no item anterior, a medida imposta pelo órgão de defesa da concorrência deve ser 

capaz de restabelecer o desequilíbrio promovido pelo(s) agente(s) infrator(es) ao mercado e, 

obviamente, aos consumidores.  
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 Nessa linha, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que os tribunais devem “[...] 

forçar a abertura à concorrência do mercado que foi fechado por práticas ilegais dos réus” 

(tradução nossa)99 como forma de defender o interesse público. 

 A Lei Antitruste brasileira não é diferente. Uma vez estabelecido o objetivo principal 

no art. 1o, isto é, a prevenção e a repressão contra a ordem econômica, orientada pelos ditames 

constitucionais, os mecanismos para assegurar o cumprimento são exatamente aqueles 

constantes nos artigos 37 e 38, variando entre penalidades pecuniárias e medidas 

comportamentais e estruturais, ambos com objetivos de restabelecer um mercado resultante de 

processo concorrencial natural, vale dizer, sem falhas de mercado oriundas de práticas ilícitas. 

 

 

3.2.3 Dissuasão 

 

 

Como dito anteriormente, trata-se de um efeito relevante da penalidade. A dissuasão 

deve ser aquela suficiente para que o agente punido não venha a reincidir na prática ilícita ou 

que terceiros não venham a promover as mesmas – ou similares – práticas cometidas pelo 

agente diretamente envolvido e punido. Vale lembrar que o efeito dissuasório não pode ser 

nem tão brando – sob pena de que a insuficiente punição leve ao cometimento dos ilícitos 

anticoncorrenciais –, nem tão excessivo – sob pena de que o excesso possa prejudicar o 

próprio funcionamento do mercado na medida em que os agentes, equivocadamente, passem a 

agir de maneira tal a evitar “suposta” punição e acabem prejudicando os interesses dos 

consumidores por deixarem de competir (por exemplo, ao deixar de abrir uma fábrica própria, 

ou de expandi-la, ou, ainda, de adquirir instalações de um terceiro).  

 

 

                                                 
 

 

99 “A public interest served by such civil suits is that they effectively pry open to competition a market that has 
been closed by defendants' illegal restraints”. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Suprema Corte. 
International Salt Co. v. United States. 1947, 332 U.S. 401. p. 332. Disponível em: 
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/332/392/case.html>. Acesso em: 2 dez. 2014. 
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3.2.4 Compensação/Restituição 
 

 

A Lei no 12.529/2011, em seu art. 1o, deixa claro que seu objetivo é promover a 

prevenção e a repressão das 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. Ademais, o parágrafo 

único do mesmo artigo dispõe que a coletividade é a titular dos bens jurídicos protegidos. 

Em linha com tal objetivo, o § 3o do art. 28 da referida lei determina que o produto da 

arrecadação das multas aplicadas pelo Cade será destinado ao Fundo de Defesa de Direitos 

Difusos. Esse fundo, vinculado ao Ministério da Justiça, foi criado em 24 de julho de 1985 

pela Lei no 7.347, e regulamentado pela Lei no 9.008, de 21 de março de 1995, tendo como 

objetivo a reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 

de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, decorrentes de infração à ordem 

econômica e a outros interesses difusos e coletivos100.  

Não obstante, a lei também prevê no art. 47 que os prejudicados poderão ingressar em 

juízo para, além de obter a cessação de práticas que constituam infração da ordem econômica, 

pleitear o recebimento de indenização por perdas e danos sofridos. 

Dessa forma, a lei concretiza os objetivos externados na exposição de motivos que 

ressaltou que “[u]ma política antitruste ativa é parte essencial de uma bem sucedida economia 

de mercado, constituindo um instrumento de defesa do consumidor e promoção da eficiência 

econômica”101. Em suma, a política antitruste encerra duplo objetivo, isto é, além de proteger 

a livre iniciativa e a livre concorrência, também protege o consumidor. 

 

 

 

                                                 
 

 

100 BRASIL. Ministério da Justiça. Fundo de Defesa dos Interesses Difusos. Disponível em: 
<http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ2148E3F3ITEMIDDE78DD2407B243ED892558C2D3EB1DE6PT
BRIE.htm>. Acesso em: 1 dez. 2014. 

101 BRASIL. Planalto. EM no 00107-A – MJ/MF/MP,2005. Parágrafo 29, p. 4. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/projetos/EXPMOTIV/EMI/2005/107%20A%20-
%20MJ%20MF%20MP.htm>. Acesso em: 8 dez. 2014. 
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3.2.5 “Disgorgement”  
 

 

A tradução literal do termo contida no dicionário significa “ato de dar algo (como 

lucros obtidos ilegalmente) a pedido ou por obrigação legal” (tradução nossa)102. Esse 

conceito parte do princípio de que uma empresa não pode e não deve reter nenhum benefício 

econômico decorrente do ato ilegal ou da prática anticoncorrencial.  

O “disgorgement” é “delineado para privar o criminoso de seu enriquecimento sem 

causa e para dissuadir outros de futuras violações” (tradução nossa)103. Esta, a dissuasão, 

opera na medida em que o agente, ao desistir ou ter de devolver eventuais lucros obtidos 

ilegalmente, terá menos incentivos para a prática dos atos anticoncorrenciais.  

Em alguns países, operacionaliza-se por meio de imposição de sanções monetárias, 

ainda que outros países busquem individualizar e penalizar o agente econômico infrator 

exatamente pelos benefícios financeiros auferidos a partir da prática ilegal104, especialmente 

em casos de abuso de poder econômico, conforme consta do relatório da OCDE: 

                                                 
 

 

102 “The act of giving up something (such as profits illegaly obtained) on demand or by legal compulsion”. 
GARNER, Bryan A. Black’s Law Dictionary . 8. ed. St. Paul: West-Thompson, 2007. p. 501. 

103 “[…] designed to deprive a wrongdoer of his unjust enrichment and deter others from future violations”. 
AMERICAN BAR ASSOCIATION. Section of Antitrust Law. Premerger Coordination: The Emerging Law 
of Gun Jumping and Information. Paperback, [s. l.], 4 dez. 2006. p. 120. 

104 Um exemplo típico de “disgorgement” foi o caso Mylan ocorrido nos EUA. “This case illustrates how 
disgorgement works. In Mylan,108 the US FTC sued the second largest generic drug manufacturer in the US 
for violating section 5 of the FTC Act, which prohibits unfair methods of competition.109 Mylan was the 
leading producer and seller of two popular anti-anxiety sedative drugs. It signed long-term exclusive supply 
contracts with the only suppliers of a chemical necessary to produce the drugs. Having foreclosed the market 
from its competitors, Mylan proceeded to raise its prices. 

      The price for one drug shot up from $13.60 per 1000 units to $378.40 per 1000, while the other drug went 
from $22.72 to $740.00 per 1000.110 Robert Pitofsky, Chairman of the FTC at the time, characterized the 
number of ensuing complaints received by the Commission as almost unprecedented.111 The FTC estimated 
that Mylan had collected roughly $120 million in extra profits (before adding interest) as a result of 
monopolizing the market. 

      As Pitofsky later explained, an order that did nothing more than terminate Mylan’s exclusive contracts would 
have allowed the company to keep its illegal profits, subject only to private actions for damages. But because 
most of the people who paid the inflated prices for Mylan’s drugs bought them from pharmacies rather than 
directly from Mylan, they were barred from seeking damages under American federal antitrust law. The FTC 
therefore decided to test its theory that it was entitled to seek disgorgement 

      under the FTC Act. 112. The Commission’s view was validated by the court, and a settlement followed 
under which Mylan agreed to surrender $147 million to a special fund, from which payments were made to 
the victims of Mylan’s overcharges. Mylan also accepted injunctive relief barring it from engaging in similar 
conduct again”. ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 
Policy Roundtables: Remedies and Sanctions in Abuse of Dominance Cases. [S. l.]: OCDE, 2006. p. 48-49. 
Disponível em: <http://www.oecd.org/competition/abuse/38623413.pdf>. Acesso em: 1 dez. 2014.. 



82 
 
 

 
 

 

As agências de fiscalização americanas, por exemplo, não impõem multas por 
violações de monopolização. Elas enfatizam que uma grande quantidade 
julgamentos caso a caso seria necessária para determinar se uma conduta 
anticompetitiva unilateral foi ilegal. Elas, portanto, consideram inadequado aplicar 
multas porque é muito difícil decidir se houve uma violação em primeiro lugar. 
Curiosamente, a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (Federal Trade 
Commission – FTC) considerou oportuno buscar a restituição, ao invés de multas, 
em certos casos de conduta unilateral. 
Autoridades em outros países, como a França, regularmente aplicam multas ou 
sobretaxas em casos de abuso de posição dominante. Elas assim fazem porque tal 
conduta impede a concorrência no futuro, a menos que seja dissuadido e porque 
desejam fazer a empresa infratora restituir seus ganhos ilícitos (tradução nossa)105. 
 

Embora o disgorgement esteja bastante atrelado aos atos de abuso de poder econômico, 

especialmente nos Estados Unidos, a Lei no 12.529/2011 traz o conceito no art. 37, inc. I, ao 

mencionar que a multa estipulada nunca será inferior à vantagem auferida, quando for 

possível sua estimação. Isto é, a multa imposta deverá ser no mínimo suficiente para que a 

empresa não retenha nenhum benefício econômico decorrente do ilícito anticoncorrencial, 

deixando clara a possibilidade de a autoridade buscar o exato valor. Ocorre que a busca por tal 

valor pode ser bastante complexa, envolvendo vários fatores que dependerão de ampla busca 

de informações com a empresa representada e no mercado. 

 

3.3 Casos internacionais e nacionais relativos a desinvestimentos 

 

 

Tecidas as considerações anteriores, mostra-se relevante trazer à análise alguns casos 

que, a nosso ver, iluminam de alguma forma a questão do desinvestimento de ativos ocorrida 
                                                 
 

 

105 “The US enforcement agencies, for example, do not impose fines for monopolization violations. They 
emphasize that a great deal of case-by-case judgment is required to determine whether unilateral anti-
competitive conduct was unlawful. They therefore consider it inappropriate to impose fines because it is so 
difficult to decide whether there was a violation in the first place. Interestingly, the US Federal Trade 
Commission has deemed it appropriate to seek disgorgement, as opposed to fines, in certain unilateral 
conduct cases. Authorities in other countries, such as France, regularly impose fines or surcharges in abuse of 
dominance cases. They do so because such conduct could impede competition in the future unless it is 
deterred and because they wish to make the abusive firm disgorge its unlawful gains”. ORGANIZAÇÃO 
PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Policy Roundtables: Remedies and 
Sanctions in Abuse of Dominance Cases. [S. l.]: OCDE, 2006. p. 9. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/competition/abuse/38623413.pdf>. Acesso em: 1 dez. 2014. 
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no caso concreto objeto desse trabalho. Dessa maneira, foram escolhidos alguns casos 

amplamente tratados pela doutrina (ex. caso Microsoft), e outros citados no Processo 

Administrativo no 08012.011142/2006-79 (Cartel do Cimento) os quais serviram como 

fundamento da decisão para aplicação das medidas de desinvestimentos de ativos – 

denominadas pelo conselheiro-relator como “desconcentração econômica estrutural” – (exs. 

casos Standard Oil (1911), Paramount (1948), AT&T (1982) BAA (2011)). Embora pela 

leitura do voto do conselheiro-relator se possa concluir que as citadas experiências 

estrangeiras106 tenham tido sucesso107, a análise mais acurada dos casos trazidos demonstram 

que em verdade se está distante de qualquer consenso nesse sentido, não se permitindo, 

portanto, que se possa extrair a partir dos citados exemplos uma espécie de postulado que 

legitime a aplicação de medidas estruturais como a melhor solução para se garantir a 

concorrência, especialmente no caso concreto sob análise, pelos motivos que serão vistos 

adiante neste trabalho. Ainda, em relação à experiência internacional, trouxemos o exemplo 

de um determinado caso que embora seja decorrente de uma investigação de mercado 

realizada pela autoridade do Reino Unido nos setores de cimento, concreto, agregados e 

escória, foram aplicadas medidas de desinvestimento como instrumento de punição às 

condutas praticadas pelos agentes. O objetivo nesses casos é verificar em que contexto as 

operações de desinvestimento se deram, de que forma e, na medida do possível, se tais 

medidas surtiram os efeitos desejados. 

Em seguida são trazidos alguns exemplos nacionais de casos relevantes de conduta 

coordenada para que se permita avaliar como o Cade agiu em situações similares ao caso 

concreto, e quais medidas e de que forma foram aplicadas às empresas condenadas por cartel 

anteriormente. 

Ao final foram colacionados outros exemplos de casos nacionais importantes de 

concentração nos quais medidas estruturais (além das comportamentais) foram impostas. 

                                                 
 

 

106 Deve-se ressalvar que os exemplos trazidos pelo conselheiro-relator se referem à conduta unilateral. 
107 “Item 997 – Como se vê desses exemplos, ao longo de décadas, nos mais variados setores atingindo as mais 

variadas empresas, os mais diversos países praticaram decisões de desconcentração econômica por meio de 
desinvestimentos para atingir um ambiente concorrencialmente saudável, que estava sendo envenenado por 
uma estrutura fora do controle, vertida unicamente à própria reprodução abusando de seu poder”. BRASIL. 
Ministério da Justiça. Cade. Processo Administrativo no 08012.011142/2006-79. Voto do conselheiro-
relator Alessandro Octaviani Luis. p. 18.157/18.178. Disponível em: 
<http://www.cade.gov.br/Documento.aspx?83a7708793a0b1b062b341d152ff56ea46095ae75bcc58a66ebf55
dd7edf76cf65ed7ec9>. Acesso em: 7 jan. 2015. 



84 
 
 

 
 

Nesse caso, verificar-se-á que eventuais medidas são aplicadas somente após o cumprimento 

de um procedimento específico, no qual é avaliado um amplo espectro de questões 

mercadológicas e econômicas atreladas aos ativos que são objeto do ato de concentração.    

Cumpre consignar ainda que o motivo pelo qual não se trouxe exemplo nacional de 

desinvestimentos de ativos decorrentes de processos de conduta se dá pelo fato de que o caso 

concreto objeto desse trabalho é inédito, não havendo, portanto, qualquer precedente de 

conduta coordenada no âmbito nacional que tenha gerado desconcentração econômica 

estrutural. 

 

 

3.3.1 Casos internacionais 
 

 

3.3.1.1 Condutas unilaterais 
 

 

3.3.1.1.1 Standard Oil of New Jersey vs. United States, Supreme Court of United States, 
1911; 221, U.S. 1.  

 

 

Embora o caso Standard Oil108 seja bastante antigo, a relevância de sua análise decorre 

do fato de que foi e ainda é exaustivamente citado pelos diversos especialistas e doutrinadores 

da área do Direito Concorrencial. Além disso, o passar do tempo proporciona a oportunidade 

de se avaliar os efeitos e o funcionamento do método de intervenção escolhido pela 

autoridade.  

O Departamento de Justiça Americano (Department of Justice – DoJ) alegou que a 

companhia de John D. Rockefeller havia monopolizado a refinação e a comercialização de 
                                                 
 

 

108 “The Standard Oil Company was formed in Ohio in 1870 by John D. Rockefeller and associates. In its earliest 
years, the company refined and marketed crude oil produced in Pennsylvania, Ohio, and Indiana. Over time, 
however, it expanded to a large number of surrounding states and developed transportation and production 
facilities for the processing of crude oil from a number of states”. CRANDALL, Robert. The failure of 
structural remedies in sherman act monopolization cases. [S. l.]: AEI-Brookings, 2001. p. 13. Disponível 
em: 
<http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2001/3/monopoly%20crandall/03_monopoly_cran
dall.pdf>. Acesso em: 8 dez. 2014. 
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produtos petrolíferos nos Estados Unidos por meio de várias táticas anticoncorrenciais, 

incluindo a compra de suas concorrentes, a espionagem corporativa, preço discriminatório 

etc109. Após a decisão em favor do governo, o Tribunal Distrital ordenou a dissolução da 

empresa, fragmentando-a em dezenas de empresas, um total de trinta e oito, as quais se 

tornaram empresas independentes, entre seus próprios acionistas.  

 Em sede de recurso, os acionistas da empresa alegaram que a fragmentação da 

empresa era inviável porque a natureza da indústria exigia que as empresas relacionadas à 

exploração de petróleo fossem integradas, sendo que o desinvestimento traria prejuízos não 

apenas para os acionistas, mas também para a indústria (que se tornaria menos eficiente) e a 

economia, tendo como consequência um provável aumento de preços do petróleo, além de 

causar desempregos. 

A Suprema Corte manteve a condenação de desinvestimento e o desmembramento das 

empresas, tendo registrado que as práticas ilegais da Standard Oil tinham contribuído para o 

estabelecimento e a manutenção de seu monopólio.  

 Para alguns110, a fragmentação da Standard Oil alcançou o objetivo desejado ou, ao 

menos, não sofreu os danos que os acionistas diziam que o seu desmembramento poderia 

causar à empresa e ao mercado, já que a indústria continuou a produzir os seus produtos e 

serviços. Atribuíram o sucesso à implementação das medidas estruturais que desmembrou 

várias filiais em empresas independentes, as quais se tornaram negócios independentes e 

autossuficientes. Ademais, condições de demanda de mercado teriam colaborado para que 

essas empresas independentes pudessem se firmar no setor. Alegam ainda que o 

                                                 
 

 

109 “Complaints about Standard Oil’s business practices took a number of forms. First, it was alleged that 
Standard Oil used ruthless practices in negotiating transportation contracts with railroads through its South 
Improvement Company and later in denying independents access to its own pipelines. Second, Standard Oil 
was alleged to have used selective predatory price cuts to drive rivals from the market. Third, public 
authorities and the public in general feared that Standard Oil’s secretive organization—the Standard Oil 
“Trust”- gave it unspecified market power. Finally, it was alleged that Standard Oil used its trust form of 
organization to effect a price-fixing conspiracy, complete with profit “pools.” The lower court ruled that 
Standard had violated Sections 1 and 2 of the Sherman Act by engaging in a massive restraint of trade 
through the Standard Oil Trust and monopolizing interstate commerce in petroleum products”. CRANDALL, 
Robert. The failure of structural remedies in sherman act monopolization cases. [S. l.]: AEI-Brookings, 
2001. p. 19. Disponível em: 
<http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2001/3/monopoly%20crandall/03_monopoly_cran
dall.pdf>. Acesso em: 8 dez. 2014. 

110 COMANOR, William; SCHERER, F.M. Rewriting History: The Early Sherman Act Monopolization Cases. 
International Journal of Economics and Business, [s. l.], v. 2, n. 2, p. 263-290, 1995. 
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desmembramento propiciou aos acionistas – membros da família Rockefeller – aumento 

substancial no valor das ações das empresas independentes.  

 Para outros, não se pode atribuir à medida de fragmentação da Standard Oil os 

eventuais ganhos de eficiência, na medida em que um fator de mercado, aumento na demanda 

por produtos de petróleo, foi o elemento decisivo para a sustentação das novas empresas. 

Willian Kovacic menciona que a fragmentação da empresa conseguiu apenas transformar um 

monopolista gigante em vários monopolistas regionais menores:  

 

Embora a implementação da decisão judicial da Standard Oil procedeu sem 
interrupções significativas, os efeitos da eficiência econômica da solução inspiraram 
fortes debates entre os comentaristas. Alguns observadores caracterizaram o 
resultado como insignificante, achando que a reestruturação da Standard Oil criou 
uma série de monopólios regionais que continuaram a dominar suas áreas históricas 
de atuação (tradução nossa)111. 

  

Por fim, e talvez mais importante, Crandall, ao avaliar a evolução do mercado 

americano de petróleo e derivados desde seu nascedouro, menciona que, quando do início do 

processo aberto em face da Standard Oil, o mercado já vinha sofrendo alterações relevantes.  

Mesmo antes da decisão final que determinou a fragmentação da empresa, esta já vinha tendo 

sua posição dominante seriamente afetada, perdendo mercado progressivamente, tendo 

concluído que: 

 

A indústria do petróleo estava se tornando muito mais competitiva ao longo dos 
primeiros anos do século 20 – enquanto o caso da Standard Oil estava sendo julgado 
– em grande parte porque novos operadores no Meio-Oeste, Litoral do Golfo, e 
Califórnia foram bem-sucedidos em obter uma grande parcela da produção das 
refinarias e vendas. A Standard Oil pode ter tido êxito em engajar-se em táticas de 
exclusão no Leste nos primeiros anos da indústria, mas não teve êxito em estender 
estas práticas para o Oeste. Simplesmente não há evidência de que a decisão judicial 
da Standard Oil, que criou 38 empresas semi-independentes com a dissolução do 
Truste da Standard Oil – teve efeito na produção ou preços da indústria americana 
de petróleo. 

                                                 
 

 

111 “Although the implementation of Standard Oil decree proceeded without significant disruptions, the 
economic efficiency effects of the remedy have inspired sharp disputes among commentators. Some 
observers have characterized the outcome as largely insignificant, finding that the restructuring of Standard 
Oil created a series of essentially regional monopolies that continued to dominate their historical service 
areas”. KOVACIC, William E. Designing Antitrust Remedies for Dominant Firm Misconduct. Connecticut 
Law Review, v. 31, n. 4, p. 1285-1319, 1999, p. 1300. Disponível em: 
<http://www.heinonline.org/HOL/Print?collection=journals&handle=hein.journals/conlr31&id=1297>. 
Acesso em: 30 dez. 2014. 
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Quaisquer que sejam os méritos do caso do governo para a indústria pré-1900, 
parece que o caso já foi rejeitado por desenvolvimentos competitivos no início de 
1900. Como no caso da IBM, que ocorreu mais de 60 anos depois, o caso da 
Standard Oil envolveu alegações de abuso de monopólio, cujos efeitos foram 
certamente tomados por condições de mercado com mudanças rápidas. A decisão 
judicial poderia ter funcionado para restaurar a concorrência antes de 1900, mas em 
1911 a indústria de petróleo era muito diferente e a decisão judicial não era mais 
necessária (tradução nossa)112. 
 

 Além disso, vale lembrar que, quando a Standard Oil se formou, não havia controle 

efetivo de concentração na formação de um trust (no sentido econômico), conforme explica 

Calixto Salomão: 

 

Tão citado quanto pouco estudado é o famoso caso Standard Oil. Mencionado como 
paradigma do ataque estrutural os monopólios, esse precedente deve ser 
corretamente compreendido em suas causas e consequências. Ao fazê-lo, descobre-
se que, na verdade, o Standard Oil Case nada mais é que uma forma indireta de 
controle das concentrações. Ocorre que, à época, a legislação americana não 
dispunha de regras para o controle das concentrações. A principal acusação no 
referido caso era exatamente a formação de um trust (no sentido econômico) através 
da compra de participação em diversas empresas. Essas várias aquisições não tinham 
sido controladas, à época, em sua legalidade. Era, por isso, possível e necessário à 
Corte fazer um controle superveniente dessas concentrações e do poder no mercado 
irregularmente adquirido113. 
 

Nesse sentido, as conclusões que podem ser tiradas desse caso são: (i) os efeitos do 

desinvestimento não foram aqueles esperados, nem pelos acionistas da empresa e tampouco 

pelo governo, causando incerteza quanto aos eventuais ganhos de eficiência; (ii)  nesse caso 

específico, os desinvestimentos demonstraram que devem ser realizados nas plantas de 

maneira a propiciar seu pleno funcionamento, bem como manter a sua autonomia e 

                                                 
 

 

112 “The oil industry was becoming much more competitive throughout the first few years of the 20th century—
as the Standard Oil case was being litigated—in large part because new entrants in the Midwest, Gulf Coast, 
and California were successful in obtaining a large share of refinery output and sales. Standard may have 
engaged successfully in exclusionary tactics in the East in the early years of the industry, but it was not 
successful in extending these practices westward. There is simply no evidence that the Standard Oil decree, 
which created 38 quasi independent companies by dissolving the Standard Oil Trust—had much effect on 
output or prices in the U.S. oil industry. Whatever the merits of the government’s case for the pre-1900 
industry, it appears that the case had already been mooted by competitive developments in the early 1900s. 
As with the IBM case, brought more than 60 years later, the Standard Oil litigation involved allegations of 
monopoly abuses whose effects were surely being overtaken by rapidly-changing market conditions. The 
decree might have worked to restore competition prior to 1900, but by 1911 the oil industry was very 
different and the decree was not needed”. CRANDALL, Robert. The failure of structural remedies in 
sherman act monopolization cases. [S. l.]: AEI-Brookings, 2001. p. 26-27. Disponível em: 
<http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2001/3/monopoly%20crandall/03_monopoly_cran
dall.pdf>. Acesso em: 8 dez. 2014.  

113 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 122. 
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independência; (iii)  as alienações não criaram novos concorrentes, mas, sim, monopolistas 

menores, os quais, pela relação havida entre eles, continuaram a respeitar um o mercado do 

outro, isto é, a divisão do mercado; (iv) que as rápidas mudanças nas condições de mercado é 

que foram as responsáveis pela formação de uma concorrência (natural) no setor e não as 

medidas de desinvestimentos impostas pelo governo; (v) o caso de fragmentação da Standard 

Oil ocorreu, e de certa forma foi legitimado, pelo fato de que, quando da formação da 

empresa, não havia uma forma de controle de concentração.  

 

 

3.3.1.1.2  United States v. Paramount Pictures, Inc. et al., 334 U.S. 131; 68 S. Ct. 915; 92 L. 
Ed. 1260; 1948 U.S. LEXIS 2850; 77 U.S.P.Q. (BNA) 243; 1948 Trade Cas. 
(CCH) P62,244114 

 

 

  O caso Paramount teve início em 1938. Os acusados eram oito empresas, sendo cinco 

“grandes” distribuidores – que possuíam cadeias de instalações para exibição (integração 

vertical) –, e três distribuidores “menores”. Essas empresas controlavam cerca de 95% do 

comércio de filmes no início dos anos de 1940 e dois terços dos lançamentos de longa-

metragem, os quais eram divididos entre os principais distribuidores e suas infraestruturas de 

exibição. 

Esses cinco grandes distribuidores expunham, além dos filmes próprios, também certo 

percentual de seus rivais. Cada um deles possuía locações/arrendamentos recíprocos e 

substanciais das instalações para exibição dos filmes. Além disso, havia grande número de 

teatros independentes, por meio dos quais as oito empresas acusadas exibiam seus filmes. 

Esse sistema representava cerca de 50% dos aluguéis das salas de exibição no início da 

década de 1940. 

 Das oito empresas acusadas, sete tinham acordos e contratos de longo prazo com os 

principais atores e diretores, embora tais tipos de acordos estivessem em declínio. Os poucos 

                                                 
 

 

114 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. United States v. Paramount Pictures, Inc. et al. Disponível em: 
<https://soma.sbcc.edu/users/davega/filmst_101/FILMST_101_LEGAL_CASES/USvsParamount.pdf>. 
Acesso em: 30 dez. 2014. 
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produtores independentes da época eram obrigados a distribuir seus filmes por meio de um 

dos onze distribuidores nacionais. 

 As empresas foram acusadas de várias práticas ilegais em detrimento da concorrência, 

tais como: fixação de preços mínimos, ajuste quanto aos termos de licenciamento para 

exibição dos filmes, exclusão de filmes de produtores independentes, controle de estreias de 

filmes em salas de exibição de suas propriedades, reserva e divisão de mercado, 

implementação de estratégias para discriminação de preços, acordos entre distribuidores e 

cadeias de cinema inteiras, acordos com cláusulas restritivas ou condicionantes etc. 

 Ainda que, inicialmente, a Corte Distrital tenha optado por impor apenas medidas 

comportamentais, cessando contratos e práticas considerados anticoncorrenciais, a Suprema 

Corte, em revisão do caso, determinou que a Corte Distrital reconsiderasse a questão do 

desinvestimento de ativos. 

Por conta da decisão da Suprema Corte, dois dos principais distribuidores entraram em 

acordo para fragmentação de ativos entre seus distribuidores e instalações de teatro/cinema. 

Os outros três maiores foram obrigados a alienar as suas cadeias de cinema, mantendo-as 

segregadas das empresas de distribuição. 

 Com a aplicação da medida de desinvestimento – desverticalização entre 

distribuidores e instalações de teatro/cinema –, esperava-se que as práticas anticompetitivas e 

colusivas das oito empresas acusadas cessassem e, com isso, se trouxesse mais competição ao 

setor, traduzida em: abertura de espaços para um maior número de proprietários de 

cinemas/teatros, os quais poderiam escolher quais filmes passariam e por quanto tempo;  

melhores contratos com melhores preços e condições aos proprietários de cinemas/teatros e 

distribuidores independentes; melhor acesso aos distribuidores independentes aos  

cinemas/teatros; entrada de novos distribuidores; queda no market share das oito empresas 

acusadas; queda dos preços aos consumidores etc.   

 Ocorre que, após as medidas impostas, constatou-se que nenhum dos objetivos foi 

alcançado a partir das medidas de desinvestimentos, mas, sim, decorreram de mudanças 

significativas do próprio mercado, conforme aponta Crandall:  

 

Uma das principais complicações na análise do desenvolvimento da indústria 
cinematográfica após a decisão da Paramount foi a mudança repentina nos hábitos 
de entretenimento nas famílias americanas que ocorreram depois de 1948. A 
introdução da televisão como meio de massa neste tempo exato levou a um declínio 
dramático na venda de ingressos de teatro. As vendas no teatro diminuíram por mais 
de dois terços entre 1948 e 1958, e por outros 50% entre 1958 e 1967. Como 
resultado, vários teatros fecharam, mas um excesso de capacidade teatral 
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permaneceu até 1967. Como nos casos da Standard Oil e Alcoa, mudanças 
inesperadas nas condições de mercado tiveram enormes impactos que os criadores 
de decretos não podiam prever (tradução nossa)115. 
 

 O autor ainda informa que os preços médios pagos pelos consumidores aumentaram 

significativamente ao longo dos anos seguintes, sendo certo que a medida de desinvestimento 

obtida pelo Departamento de Justiça americano com o objetivo de pôr fim ao suposto “cartel 

Paramount” não alcançou o efeito desejado, mas, ao contrário, os preços reais para admissão 

aos cinemas/teatros aumentaram substancialmente, e conclui:  

 

Assim, as decisões judiciais da Paramount não tiveram sucesso na introdução de 
uma nova concorrência ou novos concorrentes na distribuição de filmes teatrais. 
Depois de vinte anos, os sete sobreviventes do caso da Paramount continuaram a 
dominar quase três quartos de todos os arrendamentos teatrais nos Estados Unidos. 
[...]. Assim, os distribuidores capturaram aproximadamente dois terços do aumento 
real nos preços de ingressos de teatro neste período. Certamente, este não é o 
resultado que se esperaria de uma decisão que acabou com práticas de conluio entre 
distribuidores. [...]. Em suma, o mercado parece não ter previsto o efeito devastador 
da televisão, reagindo muito mal à alienação forçada dos teatros! (tradução nossa)116. 

 

Assim, é forçoso concluir que: (i) parte das medidas de desinvestimentos foi alcançada 

mediante acordo realizado entre a empresa e o governo; (ii)  houve alteração significativa no 

setor, decorrente de um processo natural do próprio mercado (natureza da demanda), que não 

                                                 
 

 

115 “A major complication in analyzing the development of the motion-picture industry after the Paramount 
decision was the sudden change in the entertainment habits of U.S. households that occurred after 1948. The 
introduction of television as a mass medium at precisely this time led to a dramatic decline in theatrical 
admissions. Total theatrical admissions fell by more than two-thirds between 1948 and 1958, and by another 
50 percent between 1958 and 1967.100 As a result, large numbers of theaters closed, but substantial excess 
theater capacity remained in 1967. As in Standard Oil and Alcoa, unanticipated changes in market conditions 
had enormous impacts that the designers of the decrees could not foresee”. CRANDALL, Robert. The 
failure of structural remedies in sherman act monopolization cases. [S. l.]: AEI-Brookings, 2001. p. 75. 
Disponível em: 
<http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2001/3/monopoly%20crandall/03_monopoly_cran
dall.pdf>. Acesso em: 8 dez. 2014. 

116 “Thus, the Paramount decrees did not succeed in introducing new competition or new competitors in 
theatrical motion picture distribution. After twenty years, the seven survivors of the Paramount litigation 
continued to account for nearly three-fourths of all U.S. theatrical rentals. [...]. Thus, the distributors captured 
approximately two-thirds of the real increase in theater ticket prices in this period. Surely, this is not the 
result one would have expected from a decree that ended collusive practices among distributors. […]. In 
short, the market does not appear to have foreseen the devastating effect of television, reacting very badly to 
the forced divestiture of theaters! (CRANDALL, 2001, p. 51)”. CRANDALL, Robert. The failure of 
structural remedies in sherman act monopolization cases. [S. l.]: AEI-Brookings, 2001. p. 51. Disponível 
em: 
<http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2001/3/monopoly%20crandall/03_monopoly_cran
dall.pdf>. Acesso em: 8 dez. 2014. 
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teve ligação com as medidas estruturais impostas; (iii)  as medidas de desinvestimento 

impostas, que tinham por objetivo principal interromper as condutas colusivas (“suposto 

cartel”), não foram capazes de alterar o movimento natural estratégico das empresas e, (iv) 

tampouco conseguiram introduzir novos concorrentes no mercado que pudessem trazer 

redução dos preços ao consumidor.  

 

 

3.3.1.1.3  United States v. Microsoft Corp.: (i) 97 F. Supp. 2d 59 (D.D.C 2000); (ii) 253 F. 3d  
34 (D.C Circ. 2001); e (iii) 231 F. Supp. 2d 144 (D.D.C. 2002)117  

 

 

O caso, ou casos, Microsoft, embora ainda estejam sendo objeto de discussão judicial 

nos EUA e na Comissão Europeia, têm despertado grande curiosidade em todo o mundo, 

podendo-se extrair dele(s) lições relevantes no que concerne à utilização de medidas 

estruturais e comportamentais impostas à empresa devido à constatação do abuso de posição 

dominante. 

A curiosidade decorre não apenas do fato de ser um caso relativamente recente, mas 

também porque demonstra a dificuldade de se estabelecerem medidas estruturais e 

comportamentais em um setor em que a inovação tecnológica é rapidamente alterada em tão 

curto espaço de tempo.   

Nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça (Department of Justice – DoJ) 

considerou que a Microsoft cometeu abuso de posição dominante por meio de práticas 

anticoncorrenciais adotadas para garantir o monopólio da empresa. Tais práticas foram 

concretizadas a partir do desenvolvimento de um sistema operacional118 próprio (o Windows), 

que vinculava à sua utilização os computadores pessoais Intel e um sistema de navegador na 

internet próprio (o Microsoft Explorer), bem como limitava ou impossibilitava a utilização de 

                                                 
 

 

117 Disponível em: <www.usdoj.gov.atr/cases/ms_index.htm>. Acesso em: 28 dez. 2014; e na obra de GAVIL, 
Andrew I.; KOVACIC, William E.; BACKER, Jonathan B. Antitrust Law in Perspective: Cases, Concepts 
and Problems in Competition Policy. 2. ed. United States of America: Thomson West, 2002.  

118 “Um sistema operacional é, basicamente, uma forma de interface ou conexão entre os computadores e os 
programas que podem ser utilizados pelo usuário (os chamados “softwares aplicativos”, ou simplesmente 
“aplicativos”). O sistema operacional comanda esses programas, e só os programas compatíveis com o 
sistema operacional podem ser úteis aos usuários”. SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. 
São Paulo: Malheiros, 2013. p. 495. 
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softwares que não fossem produzidos para serem utilizados exclusivamente na plataforma 

Windows, isto é, dificultava a utilização de softwares produzidos para serem utilizados 

também em outros sistemas operacionais. Ademais, a estratégia da empresa envolveu outros 

fabricantes de computadores, vinculando-os ao seu sistema operacional e softwares por meio 

de contratos-padrão denominados CPU License, tendo como consequência direta uma 

diminuição das alternativas para os consumidores em relação à escolha tanto do sistema 

operacional quanto de softwares. Em suma, a Microsoft não só criou incompatibilidades 

técnicas com sistemas operacionais que não eram de sua propriedade, como também se 

utilizou de sua posição no mercado para impor seu sistema operacional e softwares aos 

fabricantes de computadores e, consequentemente, aos consumidores119. 

Em um primeiro momento, o governo americano concluiu que a empresa praticou atos 

anticoncorrenciais, bem como tentou manter de forma ilegal o seu monopólio. Em 

consequência, a Microsoft foi condenada tendo-lhe sido imposta uma combinação de medidas 

estruturais – tal como a divisão da Microsoft em duas empresas (uma de “sistema 

operacional” e outra de “softwares aplicativos”) –, e comportamentais – tais como: (i) 

abertura das vendas e customização pelas compradoras do sistema operacional Windows, (ii) 

o fornecimento de informações técnicas necessárias à compatibilização entre os softwares 

aplicativos da Microsoft  e de concorrentes, (iii)  o impedimento da Microsoft de prejudicar 

programas concorrentes, dentre outras.  

Em sede recursal, o tribunal de apelação reverteu a condenação de tentativa de 

monopolização. Quanto às medidas estruturais e comportamentais impostas, o tribunal de 

apelação reformou a decisão do juiz distrital porque, entre outras razões, a corte distrital não 

tinha justificado adequadamente as medidas impostas. Não obstante a corte de apelação não 

tenha descartado a alienação de ativos (desinvestimento/fragmentação), julgou que, para que a 

alienação fosse considerada apropriada, deveria haver uma conexão causal entre as práticas 

excludentes da Microsoft e a posição da empresa no mercado (quanto aos sistemas 

operacionais para PC), isto é, que o comportamento considerado ilegal tenha propiciado ou 

                                                 
 

 

119 Para mais detalhes sobre a estratégia e a história da Microsoft, verificar: HOVENKAMP, Herbert. Antitrust . 
5. ed. United States of America: Thomson West, 2011. p. 150 (“Tying arrangements”), p. 152 (“Predatory 
Product Innovation”), p. 155 (Rasing Rivals’ Costs) e p. 209 (“Technological ties”); SAGERS, Christopher 
L. Antitrust . 2. ed. New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2014. p. 190 (“Exclusionary Conduct”), p. 
195 (”Role Intent”), p. 218-220 (“Exclusionary Innovation”), p. 223 (“Business Justification”) e SALOMÃO 
FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 495-500. 
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contribuído para a manutenção do monopólio da empresa no mercado120. Assim, acrescentou 

a corte de apelação: 

 

[N]ós concluímos que as soluções do Tribunal Distrital devem ser revertidas por três 
motivos independentes: (1) o tribunal falhou ao realizar uma audiência sobre 
soluções quando haviam fatos disputados; (2) o tribunal não providenciou motivos 
adequados para suas soluções decretadas; e (3) este Tribunal revisou o escopo da 
responsabilidade da Microsoft e é impossível determinar até qual extensão isso 
deveria afetar as provisões de soluções (tradução nossa)121. 

 

Por tal motivo, a corte de apelação não manteve a cisão da Microsoft em duas empresas, 

tendo mencionado, nesse contexto, que “[a] alienação é uma solução que é imposta apenas 

com muita cautela, em parte porque sua eficácia em longo prazo raramente é certa (tradução 

nossa)122. 

Após o Departamento de Justiça americano desistir de requerer as medidas estruturais, 

o caso seguiu com um acordo envolvendo apenas medidas comportamentais123, que visavam, 

na maioria, às mesmas medidas impostas pela corte distrital, a saber: (i) impedir que a 

Microsoft utilizasse táticas praticadas para neutralizar as ameaças competitivas apresentadas 

pela Netscape e Java124; (ii)  obrigar a Microsoft a licenciar o sistema operacional Windows 

em uma base não discriminatória; (iii)  obrigar a Microsoft a divulgar especificações de 

interfaces e protocolos de comunicação usados por determinados softwares da Microsoft para 

que os aplicativos concorrentes pudessem interoperar com o Windows; (iv) proibir a 

Microsoft de realizar acordos que restringiam a capacidade de usar certos softwares que não 

eram de sua propriedade, bem como de realizar qualquer retaliação contra as empresas que 

eventualmente utilizassem softwares de rivais. 

                                                 
 

 

120 United States v. Microsoft Corp.,  253 F. 3d 80 (D.C Circ. 2001). 
121 “[w]e conclude that the District Court’s remedies must be vacated for three independent reasons: (1) the court 

failed to hold a remedies-specific evidentiary hearing when there were disputed facts; (2) the court failed to 
provide adequate reasons for its decreed remedies; and (3) this Court has revised the scope of Microsoft’s 
liability and its impossible to determine to what extent that should affect the remedies provisions”. GAVIL, 
Andrew I.; KOVACIC, William E.; BACKER, Jonathan B.. Antitrust Law in Perspective: Cases, Concepts 
and Problems in Competition Policy. 2. ed. United States of America: Thomson West, 2002. p. 755. 

122 “[d]ivestiture is a remedy that is imposed only with great caution, in part because its long-term efficacy is 
rarely certain”. United States v. Microsoft Corp.,  253 F. 3d 84 (D.C Circ. 2001). 

123 United States v. Microsoft Corp., 231 F. Supp. 2d 144 (D.D.C. 2002). 
124 “Java”: permitia qualquer aplicativo ler todos os sistemas operacionais, incluindo o Windows; e “Netscape”: 

navegador de rival da Microsoft que tinha a mesma função do Windows Explorer.  
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Mais uma vez, tais medidas impostas à Microsoft têm sido objeto de intenso debate, 

não podendo ter-se como certo se as medidas comportamentais impostas foram ou não 

suficientes e adequadas ao caso, havendo defensores para ambos os lados.   

O fato é que, dada a peculiaridade do mercado de alta tecnologia, muitas medidas 

aplicadas à Microsoft tiveram de ser ajustadas ao longo do tempo, implicando um 

acompanhamento vigoroso (difícil e custoso) por parte do governo americano. Os resultados 

obtidos aparentemente não confirmam que as medidas adotadas foram as mais corretas, já que 

muitas delas simplesmente não puderam ser cumpridas pela Microsoft125.   

 

 

3.3.1.1.4 British Airports Authority (BAA) 
 

 

O Governo do Reino Unido privatizou, em 1987, a empresa estatal British Airports 

Authority (BAA), responsável pelos aeroportos de Gatwick, Heathrow, e Stansted, na área de 

Londres; e Aberdeen, Edinburgh, Glasgow, e Prestwick, na Escócia. O objetivo principal do 

governo foi privatizá-los para uma única empresa, a qual deveria atender ao crescimento 

esperado da demanda e proporcionar concorrência entre companhias aéreas. 

Após 20 anos da privatização, constatou-se que a capacidade de atendimento estava 

inadequada, muito aquém da esperada. Nessa época, foi instaurada uma comissão pela 

Competition Commission (autoridade administrativa responsável pela aplicação da legislação 

antitruste no Reino Unido) para averiguar a situação dos citados aeroportos, tendo emitido um 

relatório126 sobre o assunto. As conclusões do relatório estão a seguir. 

Os membros da comissão levantaram que sete aeroportos da BAA, juntos, respondem 

por mais de 60% de todos os passageiros que utilizam os aeroportos no Reino Unido. Os mais 

significativos, Heathrow, Gatwick, Stansted e Southampton, respondem por 90% do 

                                                 
 

 

125 Para mais detalhes, verificar o relatório acerca do caso. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Departamento 
de Justiça. Joint Status Report on Microsoft’s Compliance with the Final Judgments. 2006. p. 8. 
Disponível em: <www.usdoj.gov/atr/cases/f214500/214518.htm>. Acesso em: 28 dez. 2014. 

126 COMPETITION COMISSION. BAA airports market investigation: a report on the supply of airport 
services by BAA in the UK. 2009. Disponível em: 
<http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100111133411/http:/www.competition-
commission.org.uk/rep_pub/reports/2009/fulltext/545.pdf>. Acesso em: 12 dez. 2014. 
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movimento de passageiros nos aeroportos do sudeste da Inglaterra, e Edimburgo, Glasgow e 

Aberdeen, por 84% do movimento de passageiros na Escócia.  

Vários problemas nos aeroportos investigados foram registrados pela comissão, em 

particular a falta de investimentos na capacidade das pistas e terminais, a saturação dos 

terminais e altas taxas, além da má qualidade do serviço prestado.  

Em 2009, após as investigações realizadas, a Competition Commission concluiu que a 

propriedade dos aeroportos sob o comando da BAA, na Inglaterra e na Escócia, causava 

efeitos adversos sobre a concorrência, em conexão com a oferta de serviços aeroportuários 

fornecidos pela BAA. Havia uma série de outras características dos mercados relevantes que 

davam origem aos efeitos adversos sobre a concorrência, a saber: (i) a posição do Aeroporto 

de Heathrow como o único aeroporto-hub significativo no sudeste ou mesmo no Reino Unido; 

(ii)  a posição geográfica do aeroporto de Aberdeen (relativamente isolado) combinada com 

outros fatores, indicava que sua área de influência comportava mais de um aeroporto; (iii)  

aspectos do sistema de planejamento; (iv) aspectos da política do governo; (v) atual sistema de 

regulamentação para os aeroportos. 

Isto é, a comissão concluiu que, devido à falta de concorrência, os aeroportos 

administrados pela BAA, comparados a outros aeroportos europeus, eram menos eficientes. 

 Sob o argumento de que o aumento da concorrência levaria a maiores investimentos, 

maior qualidade nos serviços e redução dos custos para os passageiros, a comissão 

determinou, como solução, um pacote de medidas estruturais e comportamentais, a saber: (i) a 

alienação dos aeroportos de Stansted e Gatwick para diferentes compradores; (ii)  a alienação 

de qualquer um dos aeroportos de Edimburgo ou Glasgow; (iii)  um reforço nos processos de 

consulta e fornecimento de informações relativos à qualidade dos serviços no aeroporto de 

Heathrow, até que um novo modelo/sistema de regulação seja introduzido; (iv) em relação a 

Aberdeen, colher informações e fazer consultas com partes interessadas sobre as despesas de 

capital; e (v) recomendações ao Ministério dos Transportes (DFT) em relação à regulação 

econômica dos aeroportos.  

Quanto ao aeroporto de Prestwick, este foi vendido em 1991; o de Gatwick, embora 

tenha sido objeto de análise pela comissão, a BAA já tinha anunciado a sua venda em 17 de 
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setembro de 2008127, previamente ao resultado final apurado pela Competition Commission, 

em 2009; Edimburgo foi vendido em 23 de abril de 2012; e a alienação do aeroporto de 

Stansted foi questionada judicialmente, tendo-se alegado que se tratava de desinvestimento 

desproporcional. No entanto, a obrigação de alienação foi mantida pela corte (decisão de 01 

de fevereiro de 2012), bem como pelo tribunal de recurso (decisão de 26 de julho de 2012). O 

aeroporto Stansted foi finalmente vendido128.  

Em suma, a experiência em relação ao BAA demonstrou: (i) que o Estado, detentor do 

monopólio do setor e, portanto, interventor direto no setor aeroportuário, optou, dentro do 

processo de privatização desenhado pelo próprio Estado e por motivos peculiares decorrentes 

de sua competência, em que passaria à posição de regulador, que a privatização ocorresse para 

uma única empresa, sem que houvesse o desmembramento da estrutura do setor; (ii)  trata-se 

de um setor regulado e com alto interesse público envolvido; (iii)  que os desinvestimentos 

ocorridos foram complexos e causaram custos adicionais (públicos e privados) decorrentes da 

discussão judicial acerca do assunto; (iv) que o desinvestimento não decorreu de um caso de 

abuso de poder dominante, mas da ineficiência da BAA em prestar os serviços; (v)  o 

desinvestimento proposto tomou por base um longo (dois anos), amplo e exaustivo estudo 

econômico e técnico acerca dos aeroportos, em que foram verificados os mercados 

envolvidos, os interesses das partes relacionadas (passageiros, empresas aéreas, governo e 

BAA), a substituibilidade, a capacidade de desenvolvimento dos aeroportos, o sistema 

regulatório do país, a performance da BAA ao longo dos anos e os impactos advindos da sua 

ineficiência e, pautados em dados e fatos, os eventuais impactos dos desinvestimentos para o 

setor; (vi) aparentemente houve falha no planejamento da privatização na medida em que não 

se privilegiou a competição intraeroportos, bem como na própria regulação do setor, que, 

devido ao processo de privatização escolhido, não foi capaz de estabelecer medidas que 

reduzissem assimetrias de informações entre a BAA e o órgão regulador, não estipulou 

critérios claros para um plano de investimento face à demanda estimada dos anos 

                                                 
 

 

127 A venda concretizou-se em 21 de outubro de 2009. 
128 Sobre a venda dos aeroportos e valores envolvidos, as informações foram extraídas do artigo de PEREIRA 

NETO, Caio Mário da Silva; CASAGRANDE, Paulo Leonardo; MORAES, Joaquim Nogueira Porto; 
LANCIERI, Filippo Maria. Pro-Competition Rules in Airport Privatization: International Experience and the 
Brazilian Case. Mimeografado. 
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subsequentes à privatização etc. Sendo assim, o estado optou aparentemente por rever a 

política de privatização do setor regulado. 

 

 

3.3.1.2 Conduta coordenada 
 

 

3.3.1.2.1  Aggregates, cement and ready-mix concrete market investigation: Aggregate 
Industries UK Limited, Cemex UK Operations Limited, Hanson and 
HeidelbergCement AG (Hanson), Lafarge Aggregates Limited, Lafarge Cement 
UK Lirnited e Anglo American (Tarmac)129 

 

 

Em janeiro de 2014 o governo do Reino Unido concluiu uma investigação de mercado 

iniciada em janeiro de 2012 acerca do mercado de agregados, cimento e concreto envolvendo 

a maior parte das empresas cimenteiras do país: Aggregate Industries UK Limited, Cemex 

UK Operations Limited, Hanson and HeidelbergCement AG (Hanson), Lafarge Aggregates 

Limited, Lafarge Cement UK Lirnited e Anglo American (Tarmac). Dentre as citadas, as três 

maiores empresas eram a Lafarge130, Hanson131 e Cemex132.  

Segundo a autoridade britânica, foi encontrado um arranjo coordenado de estruturas e 

condutas no mercado de cimento que causaram aumento no preço do cimento para as 

concreteiras e revendedores independentes, no mercado à jusante composto pelos maiores 

fabricantes de materiais utilizados na construção civil. Ademais, apontou que tal ilícito 

impactou a oferta de escória.  

A Competition Commission investigou diferentes formas pelas quais poderia se 

caracterizar danos à concorrência, em cada mercado relevante: (i) poder unilateral de 

mercado, (ii) coordenação, (iii) integração vertical e comportamento exclusionário e (iv) 

aspectos de política e de regulação que possam eliminar, restringir ou distorcer a competição. 

                                                 
 

 

129 UNITED KINGDOM. Gov.Uk. Competition and Markets Authority case. Aggregates, cement and ready-
mix concrete market investigation. Disponível em: <>.  Acesso em: 25 set. 2015. 

130 Lafarge: quatro fábricas de cimento, duas de moagem e uma permissão para construção de mais uma fábrica 
de cimento. 

131 Hanson: três fábricas de cimento. 
132 Cemex: duas fábricas de cimento e uma de moagem. 
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Com relação ao mercado de agregados, a Competition Commission verificou que a 

capacidade das empresas de exercer poder de mercado unilateral ou de coordenação era 

susceptível de variar em função das condições de concorrência em diversas áreas locais, por 

exemplo, o nível de concentração. Por isso, grande parte da avaliação da concorrência pela 

autoridade considerou mercados concentrados com objetivo de compreender o âmbito 

geográfico dos mercados de agregados locais, a identidade dos fornecedores e o nível de 

concentração nesses mercados, promovendo a comparação dos resultados obtidos em todos os 

mercados locais a fim de avaliar a existência de características generalizadas entre os 

mercados que pudessem demonstrar o exercício do poder de mercado unilateral ou 

coordenação. 

Para chegar a uma conclusão sólida acerca das características do mercado de 

agregados, a Competition Commission examinou aspectos da estrutura do mercado, dos 

resultados do mercado e de eventuais condutas, do impacto dos desenvolvimentos recentes no 

mercado, bem como realizou entrevistas telefônicas com clientes e analisou documentos 

obtidos dos principais fornecedores de agregados em relação às suas operações dentro de suas 

áreas de atuação. A pesquisa foi realizada em mercados locais e em áreas específicas.  

Os resultados das pesquisas demonstraram que, embora se tenham encontrado níveis 

relativamente elevados de concentração em duas áreas pesquisadas, a presença de produtores 

de agregados independentes gerava pressão suficiente sobre os preços para baixo, apesar da 

diminuição da competição local decorrente da consolidação dos produtores de agregados. Seja 

como for, tomado os documentos e as informações colhidas, a autoridade concluiu que não 

havia evidências para caracterizar o exercício do poder de mercado unilateral. 

Em relação à possibilidade de coordenação, a autoridade entendeu que alguns aspectos 

do fornecimento de agregados para construção deixavam ao menos alguns mercados locais 

suscetíveis à coordenação. Esses aspectos incluíam as elevadas quotas de mercado detidas 

pelos principais fornecedores em alguns mercados locais, a homogeneidade do produto, os 

obstáculos à entrada em produção de agregados primários, relações estruturais entre as 

empresas e o comportamento relativo ao anúncio de preço (embora nenhum padrão desse 

comportamento tenha restado claro). 

Apesar das citadas condições facilitadoras que a autoridade encontrou em relação à 

possibilidade de coordenação entre os agentes investigados, descobriram que havia vários 

fatores que reduziam essa preocupação nos mercados locais, tais como: (a) diferenciação 

geográfica de produtos agregados; (b) variação larga em condições competitivas (por 
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exemplo, o número e a identidade dos fornecedores) de uma área local para a outra; e (c) os 

retornos financeiros relativamente modestos (em geral) e queda das margens – mesmo dos 

principais fornecedores – em suas operações de agregados. Nesse sentido, a autoridade 

entendeu que o resultado dos estudos realizados no caso de agregados sugeriu a possibilidade 

de haver a coordenação nos mercados locais. 

Dessa forma, concluiu a autoridade que não foram encontradas evidências indicando 

problemas generalizados de concorrência em vários mercados locais (seja como resultado do 

poder de mercado unilateral ou como coordenação).  

Cabe destacar que a Competition Commission considerou os desenvolvimentos 

recentes do mercado, incluindo a formação da Lafarge Tarmac e HCM, constatando a 

inexistência de impacto material sobre a avaliação realizada no mercado de agregados, 

embora a participação na produção da Lafarge Tarmac fosse considerada a maior no mercado 

agregados. 

Com relação ao setor de produção de cimento, a Competition Commission, ao 

empreender a sua avaliação, examinou aspectos da estrutura, dos resultados e das condutas 

havidas nos mercados de cimento, bem como o impacto dos desenvolvimentos recentes no 

respectivo mercado. 

Os dados sobre os resultados do mercado indicaram que a concorrência nos mercados 

de cimento não estava funcionando de forma eficaz. Esta evidência incluiu: (a) a rentabilidade 

avaliada numa base global, demonstrando que a rentabilidade econômica excedeu o custo de 

capital médio durante o período de avaliação de seis anos, apesar da queda de demanda 

durante este período e o fato de que este período não cobriu a totalidade de um ciclo de 

negócios; (b) as margens de lucro variável (e, para três dos quatro produtores, as margens 

EBITDA) mantiveram-se estáveis ou aumentaram entre 2007 e 2011, apesar de 36% de queda 

na demanda de cimento entre 2007 e 2009 e o aumento dos custos. Embora os preços tenham 

caído entre 2009 e 2012, notou-se que houve aumento geral dos preços durante o período de 

2007-2012, com um pico de aumento constatado em 2009; (c) Os aumentos não decorreram 

apenas a partir de mudanças em ações anuais de vendas (o máximo para qualquer fornecedor 

principal foi de quatro pontos percentuais) durante o período 2007-2012 (apesar da queda 

significativa da demanda entre 2007 e 2009); (d) discriminação de preços. 

Para ajudar a interpretar os resultados do mercado, a Competition Commission avaliou 

um grande corpo de prova documental obtido a partir das empresas. Descobriram que estes 

documentos fornecidos continham evidências diretas de coordenação pela Lafarge, Hanson e 
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Cemex e/ou uma abordagem estratégica realizada pelas empresas na atividade desenvolvida 

no mercado com objetivo de coordenação para atingimento da estabilidade do mercado. 

Documentos também forneceram evidências de exemplos de concorrência entre os 

produtores. 

As características encontradas pela autoridade no mercado de cimento do Reino Unido 

foram as seguintes: (i) alta concentração, (ii) significativo grau de transparência acerca dos 

dados de vendas e produção, ganhos e perdas, e relacionamento com clientes e fornecedores, 

(iii) interações frequentes entre os principais produtores de cimento e (iv) falta de 

complexidade dos produtos e de ambiente competitivo. Outros fatores constatados pela 

autoridade que tornariam a estrutura suscetível a ações que afastariam a livre concorrência são 

as elevadas barreiras à entrada e à importação, bem como a integração vertical nas operações 

a jusante. 

Com relação ao cimento importado, notou-se que a quota coletiva de vendas de 

cimento permaneceu pequena em torno de 12,5% e os volumes totais importados não tinham 

aumentado ao longo do período entre 2007 e 2012. Embora não houvesse provas de que os 

produtores do Reino Unido considerassem o cimento importado como uma ameaça 

competitiva, a força da pressão concorrencial de cimento importado foi limitada, pois: (a) os 

produtores do país tinham uma vantagem substancial de custo sobre os importadores de 

cimento, por clientes e nas margens; (b) os custos mais altos enfrentados pelos importadores 

de cimento; e (c) constatou-se que os produtores tomaram medidas específicas para prejudicar 

a viabilidade de cimento importado, tais como a aplicação de pressão para impedir os 

fornecimentos de cimento a importadores independentes, a compra de terminais, a 

alavancagem de contatos com importadores em outros mercados, e a prática de preços 

diferenciados (menor preço) aos clientes dos importadores de cimento. 

A autoridade do Reino Unido destacou que foram encontradas evidências de que três 

produtores de cimento, Cemex, Hanson e Lafarge, se aproveitaram da suscetibilidade do 

mercado para promover práticas anticoncorrenciais, tais como o estabelecimento de quotas de 

vendas como o ponto focal, a capacidade de atingir e monitorar a coordenação etc. 

Segundo a autoridade antitruste, os desenvolvimentos mais significativos que 

colaboraram para a configuração da coordenação entre as principais empresas foram a saída 

da Tarmac como um concorrente independente no início de 2013 (o menor produtor do Reino 

Unido com apenas uma única planta – que entendeu estar fora do grupo de coordenação das 

empresas) e a entrada de CMH ao mesmo tempo. Tais acontecimentos resultaram em aumento 
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do número de participantes (e produtores) no mercado de cimento do país, e a alteração da 

capacidade de produção de cimento total.  

Segundo a autoridade antitruste, houve uma combinação de características estruturais 

e de conduta nos mercados de cimento a granel e ensacado do Reino Unido, a saber: (i) 

elevada concentração; (ii) transparência em relação a vendas, shares de produção, ganhos, 

perdas e relações entre fornecedores e consumidores; (iii) elevadas barreiras à entrada 

(incluindo limitações à importação de cimento); (iv) homogeneidade do produto; (v) 

características e comportamento dos clientes (em especial, a regularidade de compras, 

compras em locais fixos, concentração da base de clientes e abastecimento único para um 

local de trabalho particular); (vi) integração vertical do cimento com operações a jusante. 

Com relação às condutas, foram destacadas as seguintes: (i) foco estratégico em 

manter a estabilidade do mercado entre os membros do grupo de coordenação; (ii) permuta 

paritária para equilibrar participações; (iii) comportamento de anúncio preço (o que facilita o 

paralelismo de preços, e suaviza a resistência dos clientes aos aumentos de preços); (iv) 

utilização de vendas cruzadas como um mecanismo de transparência, sinalização e, na 

ocasião, o balanceamento de ação; e (v) ações em relação aos importadores para além de uma 

concorrência normal no preço e serviço. 

Concluiu que essas características estruturais e de conduta se combinaram para dar 

lugar a um à coordenação entre as empresas Cemex, Hanson e Lafarge (naquele momento 

Lafarge Tarmac), gerando elevação dos preços acima do normal, especialmente aos 

consumidores independentes. 

Concernente à escória granulada de alto forno (subproduto obtido a partir da 

transformação de minério de ferro em ferro gusa, utilizado como aditivo/insumo para a 

fabricação de determinados tipos de cimento), resumidamente, a autoridade do Reino Unido 

entendeu que ficou caracterizada ações por parte das empresas Lafarge-Tarcac e Hanson, 

resultando em preços mais elevados tanto para a obtenção do insumo quanto para a produção 

de determinados tipos de cimento. Tal conclusão deu-se pelos seguintes fatores: (a) ampla 

participação da Lafarge-Tarmac e Hanson (eram dois dos três maiores produtores de cimento 

e detentores dos direitos de produção decorrentes de todas as plantas de produção de escória 

granulada de alto forno no Reino Unido), tanto na cadeia de abastecimento da escória 

granulada de alto forno quanto nos mercados de cimento; (b) entrada da Lafarge na Tarmac 

(joint venture) e manutenção de uma série de acordos de exclusividade de longo prazo com os 

produtores de aço no Reino Unido para o fornecimento de toda a sua produção de escória de 
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alto forno; (c) da Lafarge-Tarmac e Hanson deterem acordo de exclusividade para 

fornecimento pela Lafarge-Tarmac para a Hanson de escória de alto forno (GFS) granulada 

(GBS) para que esta, por sua vez, fosse responsável também por toda a produção do insumo 

derivado da escória (GGBS), utilizados na fabricação de cimento. 

Com relação ao mercado de concreto, foram examinamos aspectos da estrutura do 

mercado, os resultados do mercado e condutas, bem como o impacto dos desenvolvimentos 

recentes ocorridos no mercado. 

A análise indicou que: (a) os cinco maiores produtores, em conjunto, eram 

responsáveis por dois terços do concreto no Reino Unido, mas o grau de concentração em 

mercados locais para o concreto pareceu ser limitado; (b) a base de clientes para o concreto 

foi relativamente fragmentada em comparação com cimento e agregados, e os clientes tendem 

a comprar concreto em uma base próxima do projeto (construção); (c) embora nem todos os 

produtores de concreto locais possam ser capazes de abastecer os clientes que necessitam de 

grandes volumes do produto para um projeto específico, esses clientes também eram 

suscetíveis de ter algum poder como compradores, além de terem outras opções para 

aquisição do produto, tais como elaboração de concorrência para um complexo industrial ou 

mesmo o autoabastecimento, caso os fornecedores de concreto não pudessem participar da 

concorrência devido à distância de suas bases; (d) os obstáculos à entrada e à expansão foram 

baixos; (e) os retornos financeiros para a operação de concreto tinham se deteriorado muito 

desde 2007, e as operações entre as maiores concreteiras se mostraram deficitárias a partir de 

2008 até e 2011 (inclusive); (f) para cada um dos grandes produtores, as margens (a nível 

divisional) tinham apresentado erosão ao longo do período de 2007 a 2011, incluído outros 

produtores.  

Dessa forma, a autoridade entendeu que o eventual exercício de poder de mercado 

unilateral e conduta coordenada era improvável. Consideraram que o fornecimento de 

concreto no país parecia ter poucas características estruturais em relação ao caso de agregados 

ou cimento que pudessem dar origem a preocupações sobre condutas coordenadas, pois: (i) 

embora os maiores produtores possuíssem grande parcela de participação na produção do 

concreto, não foram encontradas  evidências que detinham, em conjunto, quotas elevadas em 

mercados locais; (ii) ausência de barreiras à entrada e expansão na produção do concreto; (iii) 

alta complexidade para se manter coordenação em um mercado tão fragmentado (mercado de 

concreto); (iv) presença de queda na rentabilidade das operações dos maiores produtores 

desde 2007, bem como erosão de suas margens. 
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Destacaram ainda, ao final, que os desenvolvimentos recentes do mercado, incluindo a 

formação da Lafarge-Tarmac e HCM, não geraram impacto material sobre a avaliação 

competitiva dos mercados de concreto no Reino Unido. 

Quanto à integração vertical entre empresas de agregados, cimento e concreto, a 

preocupação residia em eventual comportamento de exclusão pelas empresas integradas 

(verticalizadas) em relação às rivais133, circunscrita à oferta de cimento (em vez de agregados) 

para os rivais em mercado de concreto.  

A autoridade destacou que as provas não apontavam na direção de qualquer 

entendimento generalizado, mencionando: (a) quanto ao fornecimento de concreto: a quota 

coletiva de fornecimento de concreto no Reino Unido realizada por produtores independentes 

tinha crescido de 21% em 2005 para 27% em 2011 (com maior crescimento em 2012); (b) 

referente à entrada e saída de produtores independentes de concreto: embora tenha havido 

alguma saída por produtores independentes de concreto no período entre 2007 e 2010, os 

maiores produtores fecharam mais concreteiras (centrais de produção de concreto) do que os 

produtores independentes durante esse período. Além disso, enquanto houve saída do 

mercado pelas maiores entre 2007 e 2010, houve uma pequena entrada por parte de 

produtores independentes; e (c) concernente ao comportamento de preços dos maiores 

produtores relacionados com concreto: não havia provas de que o preço de cimento pago 

pelos produtores de concreto independentes tinha aumentado mais do que o preço médio a 

jusante, sugerindo ainda a redução da margem dos produtores de concreto sobre os custos do 

cimento no período entre 2007 e 2011.  

Nesse sentido, a autoridade entendeu que não havia razão para aprofundar as 

investigações na busca de eventual prática anticoncorrencial em mercados locais. 

Realizada a análise, a autoridade impôs um pacote de soluções (remédios) que 

compreenderam três elementos principais:  

(a) a alienação de uma fábrica de cimento Lafarge-Tarmac com medidas de apoio: a 

autoridade determinou a escolha pela Lafarge-Tarmac do ativo a ser desinvestido entre 

as fábricas de cimento de Cauldon e de Tunstead. Determinou ainda, como apoio à 

                                                 
 

 

133 Quando uma empresa verticalmente integrada restringe o acesso dos seus rivais para os clientes ou para um 
insumo essencial. Se a estratégia for bem-sucedida, os rivais podem ser excluídos do mercado (exclusão 
total) ou ser incapaz de competir (exclusão parcial) de forma eficaz. 



104 
 
 

 
 

medida de desinvestimento: (i) inclusão das instalações de concreto no pacote de 

alienação, devendo o comprador da fábrica de cimento alienada ser capaz de adquirir 

um certo número limitado de unidades de concretagem da Lafarge-Tarmac; (ii) 

adequação do adquirente, devendo esse respeitar os critérios para aquisição da 

Competition Commission e não ser produtor de cimento; (iii) obrigações para 

implementação da alienação, tais como: a nomeação de um administrador para 

proteção do pacote de alienação até à conclusão da alienação.  

(b) duas medidas destinadas a reduzir a transparência nos mercados de cimento 

(medidas de redução de transparência): (i) restrições sobre a publicação de dados sobre 

o mercado de cimento no Reino Unido. Para cada conjunto de dados mensais, 

trimestrais e anuais do mercado de cimento do Reino Unido que é atualmente 

publicado pela Associação dos Produtos Minerais (APM) e do Departamento de 

Negócios, Inovação e Habilidades (BIS), deve haver um intervalo de tempo não 

inferior a três meses a partir do momento em que os dados se referem, antes que os 

dados possam ser tornados públicos; (ii) proibição da prática de emissão de cartas e 

documentos com anúncio preços genéricos.  

(c) medidas para promover a concorrência na cadeia de abastecimento de escória de 

alto forno granulada, incluindo a alienação de uma fábrica pela Hanson: determinação 

de que a Hanson venda uma de suas três instalações de produção de escória de alto 

forno, em Port Talbot, ou Scunthorpe, ou Purfleet, devendo privilegiar a instalação que 

oferecer menor risco associado (ou que possam ser geridos adequadamente). Em apoio 

à alienação, determinaram-se as seguintes medidas: (i) acesso ao GBS (um tipo de 

insumo de escória). A Lafarge-Tarmac deve ser obrigada a continuar com o seu 

contrato de fornecimento de GBS com o adquirente da planta GGBS (outro tipo de 

escória) em uma base segura e rentável; (ii) adequação do adquirente, devendo esse 

respeitar os critérios para aquisição da Competition Commission e não ser produtor de 

cimento; (iii) obrigações para implementação da alienação, tais como: a nomeação de 

um administrador para proteção do pacote de alienação até à conclusão da alienação. 

A escolha das plantas a serem desinvestidas observou vários aspectos econômicos e 

operacionais. Segundo a autoridade antitruste, foram realizados estudos que consideraram: (i) 

as maiores fábricas de cimento dentre os três maiores produtores (Lafarge, Hanson e Cemex); 

(ii) a necessidade de se criar um novo concorrente efetivo, embora tendo em conta as 

capacidades competitivas das partes que sofreriam o desinvestimento e sua capacidade de 
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competir de forma robusta após a alienação; (iii) o fato de que a Lafarge – que opera o maior 

número de fábricas de cimento e tem a maior capacidade de produção de cimento no Reino 

Unido -, em comparação com possíveis desinvestimentos por qualquer um dos outros dois 

produtores dos três maiores de cimento, ter maior capacidade de competir de forma robusta 

após a alienação de uma única fábrica de cimento, além do fato de que o novo entrante teria 

maior capacidade de competir efetivamente; (iv) o alcance geográfico em relação aos clientes 

de cada fábrica que poderia ser desinvestida; (v) os dados de vendas das empresas a serem 

alienadas, e outros.  

O objetivo principal do desinvestimento era: (a) permitir ao comprador que o ativo de 

cimento desinvestido (Lafarge-Tarmac) fosse capaz de competir de forma robusta pós-

alienação; (b) resultar na criação de um concorrente independente e eficaz considerável; e (c) 

reduzir a capacidade e os incentivos da Lafarge-Tarmac (líder do cartel e com maior 

capacidade de produção no país) para suportar os custos de coordenação. 

As empresas alegaram e trouxeram evidências no seguinte sentido: (i) que a 

Competition Commission não havia tentado determinar o número ideal de concorrentes que 

iria produzir o resultado mais benéfico para os consumidores, e que a suposição da autoridade 

foi a de que a introdução de mais um concorrente seria suficiente para quebrar a alegada 

coordenação; (ii) que houve ausência de testes rigorosos em relação ao argumento de que o 

desinvestimento realmente seria capaz de eliminar ou reduzir a coordenação (e na medida em 

que irá fazê-lo à luz de outros remédios); (iii) que seria arbitrário assumir que a existência de 

cinco produtores de cimento iria necessariamente impedir a coordenação, quando a própria 

Competition Commission havia mencionado que a entrada da HCM não tinha como evitar a 

coordenação; (iv) que a entrada de um quinto produtor de cimento garantiria uma perturbação 

no mercado era insuficiente para considerar o remédio como eficaz; (v) que se esse tipo de 

remédio era realmente necessário, apenas uma fábrica deveria ser alienada; (vi) que embora a 

alienação de uma fábrica afete apenas um produtor (Lafarge), outras fábricas não deveriam 

ser alienadas sob o argumento de que cada produtor fosse igualmente afetado pelo remédio do 

desinvestimento, já que não só não seria efetiva na abordagem do órgão antitruste, mas 

também imporia desnecessariamente ônus sobre a Cemex e outros produtores, além de ser 

desproporcional. 

Embora o órgão antitruste tenha chegado, inicialmente, a intenção de desinvestir maior 

número de fábricas (mais de uma) com objetivo de aumentar a concorrência no setor, 

percebeu, após os estudos, que um número muito limitado de fábricas de cimento poderia 
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fornecer uma base adequada para alienação, especialmente quando se leva em conta o 

impacto de uma alienação na capacidade competitiva do desinvestimento alienado, e a 

necessidade de se agir proporcionalmente. Logo, considerou que apesar da alienação de mais 

de uma fábrica de cimento poder maximizar a possibilidade de nova concorrência, as 

considerações de eficácia, praticidade e da proporcionalidade sugeriram fortemente que 

nenhuma planta deveria ser alienada além de uma única.  

Com relação ao mercado de concreto, as empresas alegaram: (i) não havia necessidade 

de se incluir no pacote de alienação todas as centrais de concreto, se a própria Competition 

Commission entendeu que uma única fábrica de cimento seria suficiente para venda; (ii) que 

as barreiras de entrada eram baixas e um eventual comprador poderia entrar no mercado não 

só por aquisição, mas também por construção própria de fábricas; (iii) que a compulsoriedade 

na venda dos ativos de concreto poderia impactar no valor dos ativos, os quais seriam 

vendidos por valores abaixo do preço de mercado; (iv) que haveria outras alternativas para o 

eventual comprador da fábrica de cimento vender seu concreto, por meio de contratos que 

garantissem uma rota para o mercado a jusante.   

Segundo a autoridade antitruste, o racional utilizado para determinar a venda de um 

determinado número de centrais de concreto era garantir ao comprador que tivesse uma 

plataforma inicial para competir (correspondente ao máximo de 15% da capacidade de 

cimento produzido da fábrica de cimento alienada), como um novo operador, tendo um menor 

grau de integração vertical com os produtores de cimento do Reino Unido. Essa abordagem 

seria uma maneira de viabilizar o pacote de desinvestimento, reduzindo o risco do comprador 

que teria uma demanda garantida. Após a implementação, o comprador teria possibilidade de 

sair do mercado de concreto, se assim desejasse. 

Por vários aspectos de ordem prática, especialmente a complexidade de um eventual 

adquirente em negociar com múltiplas partes e a facilidade na valoração dos ativos a serem 

desinvestidos no concreto pela vendedora da fábrica de cimento, a Competition Commission  

concluiu que as plantas de concreto da Lafarge-Tarmac seriam as mais práticas e adequadas 

para incluir dentro de um pacote de alienação da fábrica de cimento, e ainda manteria a 

capacidade competitiva da Lafarge-Tarmac nos mercados de cimento e concreto.  

É importante destacar que embora nesse caso se tenha chegado à conclusão pelo 

desinvestimento de ativos decorrente de condutas, as medidas impostas foram precedidas de 

análise criteriosa não só acerca do setor e do mercado conforme anteriormente referido, mas 

sobretudo quanto ao próprio pacote de remédios a ser aplicado e seus possíveis efeitos.  
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Portanto, o órgão antitruste emitiu documento denominado “notice of possible 

remedies134” para que as empresas envolvidas e terceiros pudessem manifestar-se acerca de 

possíveis sanções que seriam aplicadas às empresas partícipes do suposto ilícito 

concorrencial. Dessa forma, foi garantido às empresas o exercício da ampla defesa e do 

contraditório, na medida em que, antes da decisão final, manifestaram seu entendimento em 

relação à “decisão provisória sobre os remédios” (provisional decision on remedies), isto é, 

trouxeram ao processo argumentos acerca dos possíveis efeitos dos remédios a serem 

aplicados; outras empresas correlatas ao setor (indústrias de agregados, construção e 

engenharia) manifestaram-se acerca das soluções a serem implementadas. Tal providência, 

não só permitiu maior participação dos próprios envolvidos no processo e de terceiros que 

eventualmente pudessem ser afetados pelas medidas, mas também reduziu a assimetria de 

informações entre o órgão antitruste e o setor envolvido, permitindo o estabelecimento de 

sanções de desinvestimento proporcional (adequada) aos partícipes do cartel. 

Dessa forma, nesse caso específico, pode-se concluir que: (i) não houve penalidade de 

caráter pecuniário; (ii) as medidas de caráter estrutural impostas foram precedidas de ampla 

análise econômica dos mercados de cimento, concreto, agregados e de escória; (iii) o órgão 

antitruste adotou procedimento específico para promover o desinvestimento, permitindo aos 

envolvidos o exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como a participação de 

terceiros no referido procedimento; (iv) embora a autoridade tenha entendido que deveria 

haver um maior número de entrantes no mercado de cimento e concreto para se estabelecer 

maior concorrência e que, por isso, seria aconselhável o desinvestimento de um maior número 

de ativos de cimento, as considerações de eficácia, praticidade e de proporcionalidade 

sugeriram que nenhuma fábrica deveria ser alienada além de uma única (da Lafarge-Tarmac). 

                                                 
 

 

134 UNITED KINGDOM. Gov.Uk. Aggregates, cement and ready-mix concrete market investigation. Notice 
of possible remedies under Rule 11 of the Competition Comission Rules of Procedure. Disponível em: 
<https://www.gov.uk/cma-cases/aggregates-cement-and-ready-mix-concrete-market-investigation>. Acesso 
em: 25 set. 2015. Em tal documento, além da apresentação do caso investigado, das partes envolvidas e dos 
possíveis remédios a serem aplicados e seus critérios, há uma série de questionamentos endereçados para 
responder aos temas acerca: do remédio para desinvestimento no setor de cimento por um ou mais dos três 
maiores produtores; do remédio para desinvestimento no setor de concreto, por um ou mais dos três maiores 
produtores; da criação de um grupo de compradores para o cimento; da proibição dos produtores de cimento 
fazerem anúncios genéricos de preços de cimento; da restrição de publicação de informações do setor no 
âmbito público e privado; da  recomendação à União Europeia para limitar o uso dos créditos de carbono em 
relação às empresas investigadas no Reino Unido; das medidas estruturais de desinvestimento; e de outros 
tipos de remédios alternativos. 
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3.3.2 Casos nacionais 

 

 

3.3.2.1 Atos de conduta 

 

 

3.3.2.1.1 Processo Administrativo no 08012.002127/2002-14 (denominado Cartel das Britas – 
Sindipedras, Basalto, Constran, Embu, Holcim, Iudice, Lafarge, Khouri, Mendes 
Júnior, Minerado Pedrix, Panorama, Paupedra, Pedreira Dutra, Pedreira Mariutti, 
Pedreira Santa Isabel, Pedreiras São Matheus, Pedreira Sargon, Sarpav/Minerpav) 

 

 

   A partir de uma denúncia anônima recebida em 3 de abril de 2002 pela SDE, iniciou-

se a investigação acerca da formação de suposto cartel no mercado de pedra brita na região de 

São Paulo, formado por 1 sindicato e 17 empresas: Sindipedras, Basalto, Constran, Embu, 

Holcim, Iudice, Lafarge, Khouri, Mendes Júnior, Minerado Pedrix, Panorama, Paupedra, 

Pedreira Dutra, Pedreira Mariutti, Pedreira Santa Isabel, Pedreiras São Matheus, Pedreira 

Sargon, Sarpav/Minerpav. Em 21 de julho de 2003 houve a instauração do processo 

administrativo em face das empresas.   

 Segundo o processo administrativo era no sindicato do setor – Sindipedras – que se 

organizavam e controlavam as atividades relativas ao cartel: trocas de informações sensíveis 

por meio informatizado; contribuição mensal para administração do “esquema”; realização de 

reuniões para o fim ilegal; implementação de instrumentos de monitoramento e controle dos 

participantes; estabelecimento de penalidades aos participantes que desrespeitassem as regras 

estabelecidas pelo grupo etc.  

 Em julho de 2005, o Plenário do Cade decidiu pela condenação da maior parte dos 

envolvidos por incursão no art. 21, e incisos, da Lei no 8.884/94, a: (i) pagamento de multas 
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que variavam entre 15% e 20% do faturamento no ano de 2002135 e 300 Ufir ao Sindicato 

(Sindipedras); (ii)  publicação em jornal da decisão de condenação; (iii) não realização de 

parcelamento de tributos federais e cancelamento de incentivos fiscais ou subsídios públicos 

às empresas.  

Dessa decisão, algumas empresas ajuizaram ações visando à suspensão da decisão do 

Cade e a consequente anulação.  

Assim, nesse caso específico: (i) a penalidade principal aplicada foi de caráter 

pecuniário, com multas estipuladas no patamar entre 15% (para as empresas participantes, não 

líderes) e 20% (para as empresas líderes) do valor do faturamento bruto no seu último 

exercício, excluídos os impostos; (ii)  não foram impostas medidas de caráter estrutural; (iii)  o 

caso foi levado ao Judiciário com objetivo de ser reformado. 

 

 

3.3.2.1.2 Processo Administrativo no 08012.004086/2000-21 (denominado Cartel de 
Vergalhões de Aço – Gerdau S/A, Cia. Siderúrgica Belgo-Mineira e Siderúrgica 
Barra Mansa S/A) 

 

 

 A denúncia que deu origem ao processo apontou para suposta prática de cartel pelas 

três principais siderúrgicas do país, dominantes do mercado de aços longos com cerca de 

90%136 do setor, especificamente em relação ao aço longo tipo vergalhão.  

As condutas imputadas referiam-se a conluio e a divisão de mercado com objetivo de 

evitar competição entre concorrentes, tal como a discriminação de preços com objetivo de 

assegurar a divisão de mercado e fixação de preços mínimos nas revendas aos distribuidores 

independentes137. Segundo o órgão antitruste, as práticas dos atos anticoncorrenciais se 

                                                 
 

 

135 BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Guia Prático do CADE. A defesa da concorrência no Brasil. 3. ed. 
ampliada, revisada e bilíngue. São Paulo: CIEE, 2007. p. 69. Disponível em: 
<http://www.cade.gov.br/publicacoes/guia_cade_3d_100108.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2015. Nesse 
documento, nota-se que apenas uma das empresas condenadas pagou a multa imposta, sendo esta a maior 
multa recolhida ao Fundo de Direitos Difusos até 2007.  

136 Gerdau (45%), Belgo-Mineira (35%), Barra Mansa (10%). 
137 Foram juntados aos autos documentos em formato de planilhas que determinavam as cotações de preços por 

construtora e fornecedora (divisão de clientes) e a relação de construtoras que caberiam ser atendidas por 
cada uma das siderúrgicas pertencentes ao cartel. 
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viabilizaram também pela adoção de estratégias que envolviam aquisições de empresas 

produtoras de vergalhões pelas representadas – propiciando crescimento elevado da 

concentração horizontal no seguimento de aços longos tipo vergalhão –, bem como pela 

verticalização do setor com a criação de distribuidoras diretas de vergalhões.  

Nesse sentido, o parecer conclusivo da Secretaria de Defesa Econômica (SDE)138 

apontou que as condições clássicas para formação de cartel foram encontradas no mercado de 

vergalhões, sendo essas as seguintes: (a) número reduzido de empresas, na medida em que as 

três empresas que eram partes no processo representavam mais de noventa por cento do 

mercado e, portanto, com alta possibilidade do exercício de poder de mercado; (b) produto 

homogêneo, na medida em que estruturas metálicas e aço protendido não eram capazes de 

substituir o aço tipo vergalhão; (c) baixo custo de monitoramento do cartel, em virtude do 

número pequeno de empresas envolvidas; (d) ausência de estímulo à deserção, uma vez que o 

cartel fixava preços mínimos para revenda; (e) estruturas de custos semelhantes entre as 

empresas; (vi) tecnologia de produção madura e semelhante; e (f) estabilidade na participação 

de mercado.           

 Em novembro de 2005, foi publicada a decisão na qual o Plenário do Cade decidiu 

pela condenação das empresas envolvidas por incursão no art. 21, incisos I, III e VII, da Lei 

no 8.884/94, aplicando-lhes as seguintes penalidades: (i) recolhimento, dentro do prazo de 60 

(sessenta) dias úteis a contar da publicação do presente acórdão, do valor de 7% (sete por 

cento) do faturamento bruto de cada uma das empresas condenadas, todos apurados no 

exercício anterior à instauração do Processo Administrativo, isto é, no ano de 1999, excluídos 

os impostos; (ii)  publicação, às expensas e por cada uma das representadas individualmente, 

em meia página de jornal de grande circulação no mercado relevante definido, de extrato da 

presente decisão, por dois dias seguidos e em duas semanas consecutivas; (iii)  abstenção da 

prática de divisão de mercado, por meio da fixação de preços de revenda aos seus 

distribuidores e compradores diretos, sob pena de reincidência; (iv) abstenção de qualquer 

ação retaliatória aos distribuidores que optarem pelo abastecimento alternativo de seus 

estoques no mercado internacional, sob pena de reincidência; (v) aplicação de multa diária no 

                                                 
 

 

138 BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Processo Administrativo no 08012.004086/2000-21 (Cartel de Aços 
Vergalhões). Conselheiro-relator Luiz Alberto Esteves Scaloppe. Disponível em: <http://www.cade.gov.br>. 
Acesso em: 28 ago. 2015. 
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valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil duzentos e cinco reais), correspondente a 50.000 

UFIR, com fulcro no art. 25 da Lei no 8.884/1994, no caso de descumprimento das 

determinações. 

Assim, nesse caso específico: (i) a penalidade aplicada de caráter pecuniário, com 

multas estipuladas no patamar de 7% do valor do faturamento bruto no seu último exercício 

antes da instauração do processo, excluídos os impostos; (ii)  não foram impostas medidas de 

caráter estrutural; (iii)  foram impostas medidas de caráter comportamental, como a abstenção 

de práticas anticoncorrenciais; (iv) o caso foi levado ao Judiciário com objetivo de ser 

reformado. 

 

 

3.3.2.2 Atos de concentração 
 

 

3.3.2.2.1 Ato de Concentração no 08012.005789/2008-23 e 53500.012477/2008 (participação 
societária Brasil Telecom e Telemar – Oi) 

 

 

O ato de concentração, de relatoria do conselheiro Vinicius Marques de Carvalho, 

tratou da viabilização da aquisição, pela Telemar Norte Leste S/A, do controle acionário da 

Brasil Telecom S/A, tendo como resultado o controle indireto dessa empresa pelo Grupo 

Telemar Oi139.  

  O caso envolvia, além das partes requerentes e do órgão concorrencial (Cade), o fato 

de estar inserido em ambiente de mercado regulado. 

A regulação do setor de telecomunicações ocorreu no início da segunda metade da 

década de 1990, por iniciativa do governo central, o qual encaminhou uma proposta de 

emenda constitucional com objetivo de quebrar o monopólio estatal no referido setor, o que 

acabou se concretizando em 15 de agosto de 2005, por meio da Emenda Constitucional no 8. 

Logo após, vieram leis subsequentes que passaram a tratar do tema, culminando com a Lei no 

9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações), a qual criou a Anatel (Agência Nacional de 

                                                 
 

 

139 BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Parecer PROCADE. Disponível em: 
<http://www.cade.gov.br/temp/t21201514593803.PDF>. Acesso em: 2 jan. 2015. 
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Telecomunicações). Foi, portanto, a partir desses marcos legais que o governo passou a 

introduzir a concorrência no setor. 

Nesse caso, houve intenso debate acerca do assunto objetivando verificar se o ato de 

concentração poderia aumentar o exercício de poder de mercado dos participantes e se dele 

decorriam possíveis danos ao bem-estar econômico, bem como quanto à interação entre 

regulação e defesa da concorrência. Ainda que muitas questões levantadas nesse caso tenham 

sido de cunho eminentemente regulatório, o Cade, após proceder a ampla análise do setor de 

telecomunicações a partir de dados técnicos e de mercado140, bem como da constatação de 

fatos – na visão do órgão – que caracterizavam a insuficiência de regulação141,  entendeu que 

a concentração poderia causar impacto concorrencial.  

Ao final, o Cade estabeleceu uma série de medidas comportamentais às empresas para 

que a operação fosse aprovada, tais como: a criação de uma gerência comercial específica 

responsável pela oferta de interconexão, exploração da indústria e oferta de atacado; 

obrigação de criar processos específicos para atendimento comercial a outros prestadores de 

serviços; criação de sistemas de divulgação e informação para controles e para diversas outras 

finalidades, inclusive para atendimento às necessidades de clientes e prestadores de serviços; 

criação de um sistema de monitoramento pelo Cade de condutas da empresa em relação ao 

mercado etc.  

Essas medidas só foram alcançadas por meio de um acordo, negociado entre as partes 

interessadas e o órgão de defesa da concorrência, denominado TCD (Termo de Compromisso 

de Desempenho), conforme explica Vinícius Marques de Carvalho:  

 

Feitos estes comentários, o CADE considerou que assinatura de um TCD, sob 
determinadas condições seria o remédio adequado para amenizar essas preocupações 
relativas à discriminação no mercado de atacado e seria proporcional sua aplicação. 
[...]. Não se verificou razoável impor – via controle de estruturas – uma medida que 
suscita uma série de controvérsias, em especial relacionadas à engenharia de redes 
(isto sem mencionar a discussão sobre a adequação da medida, ou seja, se de fato o 
grau de rivalidade das entradas feitas via construção de rede própria é superior ou 
inferior à rivalidade de entrada via desagregação de redes). Certamente, esta é uma 
discussão que deve ser feita em profundidade. Todavia, compreendeu-se que a arena 

                                                 
 

 

140 Análise do mercado relevante, tipos de linhas de telecomunicações (EILD – Exploração Industrial de Linhas 
Dedicada), acessos a linhas etc. 

141 A conclusão é de que havia ausência de regulação para implantação de um Modelo de Custos Incrementais de 
Longo Prazo – LRIC, limitação de aplicação do LRIC a transmissões de até 2 Mbps e falta de regulação 
apropriada no atacado para internet. 
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adequada para o debate não deveria ser um ato de concentração, cujo nexo de 
causalidade era, ao menos em parte, preexistente à operação, e que não envolve 
todas as empresas do setor (podendo, portanto, gerar uma regulação assimétrica no 
setor)142. 
 

Em suma: (i) o ato de concentração se passou em ambiente regulado; (ii)  houve a 

assinatura TCD (Termo de Compromisso de Desempenho), fruto de um acordo entre os 

envolvidos; (iii)  não foram aplicadas medidas estruturais. 

 

 

3.3.2.2.2 Ato de Concentração no 53500.012487/2007 (aquisição de participação minoritária: 
Grupo Telefônica e Tim)143 

 

 

Esse caso trata da aquisição indireta de ações minoritárias da Telecom Itália S.p.A. 

(controlador da Tim no Brasil) pela Telco S.p.A. (sociedade da qual participa, entre outras 

empresas, o Grupo Telefônica, controlador da Vivo e da Telesp). Na estrutura final societária, 

a Telefônica passou a deter 46,17% da Telco, que, por sua vez, era proprietária de 23,74% da 

Telecom Itália (o restante das ações dessa empresa, 74,21%, distribuídas entre acionistas 

menores e negociadas em bolsa). Logo, nesse modelo, a Telefônica passou a ter participação 

societária minoritária indireta na Tim do Brasil. 

Primeiramente, deve-se destacar que o ato de concentração em questão trata de 

operação ocorrida em setor regulado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). 

Assim, a operação foi submetida à aprovação do citado órgão, bem como do órgão de defesa 

da concorrência. 

No âmbito da Anatel, houve aprovação da operação com imposição de restrições com 

objetivo de manter a separação das atividades entre a Vivo (controlada pelo Grupo 

Telefônica) e a Tim (controlada pela Telecom Itália). Uma questão relevante nesse caso é que 

a Anatel, ao apontar a necessidade de separação entre as atividades das duas empresas, 

                                                 
 

 

142 CARVALHO, Vinícius Marques de. CASTRO, Ricardo Medeiros de. Sistema de Monitoramento de 
Condutas como Remédio para Problemas Estruturais Verticais: Estudo de Caso da Operação Brasil 
Telecom/Oi. GILBERTO, André Marques et al. (Org.). Concentração de Empresas no Direito Antitruste 
Brasileiro. Teoria e Prática dos Atos de Concentração. São Paulo: Singular, 2011. p. 495. 

143 RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. A proteção da ordem econômica no setor de telecomunicações: 
atuação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 257, maio/ago. 2011.   
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determinou que estas apresentassem, no prazo de seis meses, um plano de soluções no sentido 

de assegurar o cumprimento de tal objetivo144. Para tanto, houve uma negociação conjunta 

entre as empresas e a Anatel com objetivo de viabilizar a operação, mediante a apresentação 

de novas propostas pelas empresas e a inserção de ajustes complementares pelo órgão 

regulador. Ao final, tendo o acordo sido concretizado pelos envolvidos (empresas e Anatel), 

foi publicado o Ato no 3.804, de 07 de julho de 2009145, no qual constou uma série de 

restrições que objetivavam restringir o controle e evitar trocas de informações sensíveis e 

influências recíprocas, a saber: (i) determinação para que as empresas do Grupo Telecom 

Itália146 e do Grupo Telefônica no Brasil entreguem cópias das atas de reuniões da 

Administração e do Conselho à Anatel; (ii)  determinação de que os membros do Conselho de 

Administração apresentem compromissos de não participação em discussões e votações de 

qualquer assunto relativo às atividades das empresas, reciprocamente; (iii)  determinação de 

que as empresas do Grupo Telecom e do Grupo Telefônica  apresentem informações 

referentes à celebração de contratos entre as empresas controladas por cada grupo; (iv) 

proibição recíproca para as empresas de elegerem administradores que atuem em ambas 

simultaneamente; (v) proibição de a Telefônica participar, votar ou vetar em qualquer 

deliberação da Telco, ou de qualquer outra controlada direta ou indiretamente pela Telecom 

Itália, sobre matérias relacionadas ao mercado de telecomunicações brasileiro; (vi) 

determinação à Superintendência de Serviços Públicos e à Superintendência de Serviços 

Privados que realizem procedimentos anuais de fiscalização.  

Na esfera de ação do Cade, o conselheiro-relator Carlos Ragazzo avaliou: (i) as 

restrições impostas à operação pela Anatel; (ii) a estrutura de governança societária desenhada 

                                                 
 

 

144 Consta no “Ato n.º 68.276, de 31 de outubro de 2007”, que a Anatel resolve, em seu art. 5o, “[e]stabelecer 
prazo de 6 (seis) meses para que as partes submetam à aprovação da Anatel mudanças na proposta atual que 
garantam a total desvinculação entre a VIVO S.A. e as empresas do Grupo TIM no Brasil (TIM CELULAR 
S.A. e TIM NORDESTE S.A)”. 

     BRASIL. Governo Federal. Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). Ato no 68.276, de 31 de 
outubro de 2007. Disponível em: 
<http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPub..&filtro=1&documentoPat
h=206020.pdf>. Acesso em: 7 jan. 2015. 

145 BRASIL. Diário Oficial da União (DOU). Ato no 3.804, de 7 de julho de 2009. Disponível em:  
<http://www.jusbrasil.com.br/diarios/720605/pg-52-secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-de-13-07-2009>. 
Acesso em: 7 jan. 2015. 

146 Telecom Itália Sparkle S.p.A., Telecom Itália Sparkle Luxembourg S.A., Latin American Nautilus Ltd., TIM 
Brasil Serviços e Participações S/A, TIM Participações S.A., TIM Celular S.A., TIM Nordeste S.A., Latin 
American Nautilus Brasil Participações Ltda. e Latin American Nautilus Ltda. 
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para a operação e a natureza da participação societária da Telefônica na Telecom Itália; (iii)  o 

poder de controle e a influência relevante da Telefônica sobre a Telecom Itália (se isso 

poderia causar efeitos anticompetitivos substanciais no mercado brasileiro). Para tanto, 

avaliou as características dos mercados envolvidos na operação e as características específicas 

da transação e da estrutura de participações societárias dos agentes atuantes nesse mercado.  

Após o conselheiro-relator finalizar a análise de que os remédios impostos pela Anatel 

abarcavam em grande parte as preocupações levantadas pelo Cade e pela própria Agência, 

aplicou mais dois remédios complementares: (i) determinou maior robustez na medida para 

evitar troca de informações entre a Telefônica e a Telecom Itália relativamente aos negócios 

no Brasil; (ii)  definiu que o monitoramento das condicionantes impostas às empresas fosse 

realizado não apenas pela Anatel, mas também pelo Cade. Nesse sentido, foi realizado um 

TCD (Termo de Compromisso de Desempenho), no qual constavam a consolidação de todas 

as restrições impostas pela Anatel e pelo Cade, bem como as penalidades pelo 

inadimplemento.    

Dessa forma, pode-se resumir o caso da seguinte maneira: (i) trata-se de um setor 

regulado e com alto interesse público envolvido; (ii) foi realizada análise detalhada dos 

mercados envolvidos na operação, das características específicas da transação e da estrutura 

de participações societárias dos agentes; (iii) o ato de concentração teve sua aprovação 

condicionada a uma série de limitações; (iv) após ampla negociação entre as empresas, a 

Anatel e o Cade, houve a assinatura TCD (Termo de Compromisso de Desempenho); (v) não 

foram aplicadas medidas de desinvestimento. 

 

 

3.3.3 Conclusão parcial 
 

 

Conforme pondera Gesner Oliveira “[u]ma análise jurisprudencial não pode se limitar 

a mencionar os casos em que determinada tese tenha sido utilizada. Interessam sobretudo as 
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circunstâncias específicas de cada um deles e em que medida é possível extrair ensinamentos 

para a aplicação da lei brasileira”147.   

De forma sintetizada, o que se pôde constatar da análise dos citados casos foi o 

seguinte.  

 No que tocam os casos abuso de poder dominante, os casos demonstraram que a 

fragmentação ou os desinvestimentos realizados não surtiram os efeitos desejados e tampouco 

alcançaram os ganhos almejados, especialmente a redução de preços. Em alguns deles, as 

medidas não propiciaram maior competição no mercado e, se a competição aumentou, foi 

decorrente de outros fatores ligados às mudanças naturais nas condições de mercado. Além 

disso, as medidas de desinvestimento implicaram altos custos de implementação. Outrossim, 

em alguns casos em que houve a imposição de desinvestimentos, as empresas pertenciam a 

uma situação clara de monopólio, onde a alienação de ativos (desinvestimento) era a única 

forma de desconstitui-lo, ou o setor envolvido era regulado, portanto, com características 

próprias decorrentes de seu planejamento - antes de monopólio exclusivo do Estado -, e com 

interesse público completamente distinto dos setores explorados pela iniciativa privada.  

Concernente aos casos de conduta coordenada (cartel) pôde-se verificar que as multas 

são as penalidades mais comuns e na maior parte das vezes a penalidade mais relevante 

aplicada como forma de punição às empresas e dissuasão de comportamentos 

anticoncorrenciais. Além das multas, quando necessário, o órgão de defesa da concorrência 

impôs medidas de caráter comportamental. Vale consignar que ao que tudo indica a lógica 

utilizada na sanção para esses casos de cartel é exclusivamente punir a conduta ilegal 

praticada pelo agente econômico infrator no limite da finalidade da pena e da dissuasão, isto 

é, sem alterar as condições estruturais do mercado (a exemplo da redução da participação de 

cada agente ou da limitação à capacidade de crescimento). O único caso de desinvestimento 

de ativos decorrente de conduta coordenada foi no direito estrangeiro, que além de não impor 

sanção pecuniária, adotou procedimento específico promovendo prévia análise econômica dos 

mercados sob investigação e permitindo aos envolvidos o exercício da ampla defesa e do 

contraditório, bem como a participação de terceiros no referido procedimento. 

                                                 
 

 

147 Ato de Concentração no 83/96, Conselheira Relatora Lúcia Helena Salgado. DUTRA, Pedro. A 
Concentração do Poder Econômico. Jurisprudência Anotada. São Paulo: Renovar, 1999. v. 2. p. 1137. 
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Concernente aos casos de atos de concentração, pela própria natureza, os 

desinvestimentos ocorreram após ampla e prévia análise de mercado e de estruturas 

societárias, fato esse que não está presente nos processos relativos a cartel. 

É importante ressaltar que as medidas de desinvestimentos ocorridas nos casos 

anteriormente citados se concretizaram por meio de acordos no âmbito administrativo ou 

judicial (nos Estados Unidos).  

Por fim, constatou-se que tanto em casos de abuso de posição dominante quanto em 

casos de cartel, as decisões foram levadas a juízo, sem que houvesse, desse modo, uma 

aplicação célere da decisão, para além do fato da geração de custos adicionais.  
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4 DESINVESTIMENTOS NO ESTUDO DE CASO 
 

 

4.1 Fundamentos dos votos 
 

 

Como visto, retomando o caso em estudo neste trabalho, para o relator, os requisitos 

do artigo 45 da Lei no 12.529/2011 foram verificados, isto é: (i) a gravidade da conduta de 

cartel, em decorrência dos diversos efeitos nocivos, tais como o aumento de preços, a 

transferência de renda dos consumidores para as empresas cartelizadas e a criação de barreiras 

à entrada de novos concorrentes, os quais causaram danos sociais e econômicos; (ii) a 

consciência do ilícito praticado para obter vantagem indevida descaracterizando a boa-fé dos 

infratores; (iii) a obtenção de vantagens indevidas por meio do superfaturamento dos preços 

de seus produtos e elevação da margem de venda; (iv) a consumação da infração, diante do 

fato de que  os agentes envolvidos passaram anos implementando as estratégias do cartel; (v) 

a lesão à livre concorrência decorrente do fato de que os integrantes do cartel não 

concorriam, combinavam o preço entre si - afetando uma enormidade de bens e serviços –, 

aumentavam artificialmente o preço dos bens insubstituíveis, e outros; (vi) gerou indubitáveis 

efeitos econômicos negativos aos consumidores, aos concorrentes e à economia como um 

todo; e (vii) em relação à situação econômica dos infratores, verificou-se que os grupos 

econômicos envolvidos na conduta eram, há anos, os líderes nos mercados de cimento e de 

concreto, e movimentaram bilhões de reais por ano. Nesse sentido entendeu que as penas 

deveriam ser elevadas para que efetivamente gerassem efeitos dissuasórios e pedagógicos. 

 Para tanto, justificou o desinvestimento no fato de que o cartel nos mercados de 

cimento e concreto teria ocorrido ao longo de vários anos, tendo gerado uma estrutura de 

mercado ilícita, que se concretizou pela aquisição de concorrentes, distribuídos entre os 

participantes do suposto conluio. Por tal motivo entendeu que somente uma alteração de 

cunho estrutural no mercado seria capaz de produzir mudanças nas estratégias concorrenciais 

das empresas e criar uma pressão competitiva, desestimulando a colusão entre os agentes, ao 

mesmo tempo em que atenderia o objetivo constitucional de instituir um cenário 

concorrencial no mercado de cimento e concreto. 
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Assim, substancialmente, o voto do conselheiro-relator fundamentou a aplicação da 

sanção de desinvestimentos na gravidade dos fatos e no interesse público geral148. Após citar 

algumas experiências estrangeiras (por exemplo, Standard and Oil (1911), Paramount (1948), 

AT&T (1982), BAA (2011), e outras), concluiu da seguinte forma:  

 

Item 997 – Como se vê desses exemplos, ao longo de décadas, nos mais variados 
setores atingindo as mais variadas empresas, os mais diversos países praticaram 
decisões de desconcentração econômica por meio de desinvestimentos para atingir 
um ambiente concorrencialmente saudável, que estava sendo envenenado por uma 
estrutura fora do controle, vertida unicamente à própria reprodução abusando de seu 
poder. 
As soluções são diversificadas, compondo um ecossistema institucional mais 
próximo à multiplicidade do que as soluções únicas ou best practices, justamente 
porque cada mercado, em cada país, foi vítima de um específico tipo de atentado 
contra a concorrência.  
De toda maneira, o sentido é uno: ilícitos continuados podem gerar estruturas que 
não são removíveis com multas somente, dado o seu enraizamento e poder 
econômico, demandando a recomposição das forças competitivas com medidas de 
desconcentração. 
998. Em todos os casos acima narrados, construiu-se uma estrutura no mercado, que 
passou por diversos mecanismos, a bloquear o processo de concorrência. Somente a 
aplicação de multas não traria o processo concorrencial de volta, era necessário 
recriar o processo de concorrência, desconcentrando o setor por meio de alienação 
de ativos para concorrentes efetivos. Cada mercado e país foi objeto de específicas 
medidas, mas todas apresentaram a mesma finalidade. 
999. Sendo assim, tal como ocorreu nos diversos mercados elencados acima, é 
razoável e necessária a aplicação de penalidade estrutural no mercado de cimento e 
concreto brasileiro, que ocasione o desinvestimento forçado de ativos de empresas 
participantes do cartel. 

 

 Concernente ao montante a ser desinvestido, o conselheiro-relator destacou que 

deveria ocorrer em volume e escala de expressão suficientes para não serem sufocados ou 

“massacrados pelo gigantismo do cartel com quase 90% da produção nacional” 149. Dessa 

forma, determinou percentuais de desinvestimento de ativos que no seu entender seriam 

suficientes para desorganizar o cartel e colocar as empresas envolvidas sob pressão 

competitiva, trazendo competitividade ao mercado, conforme registrou150: 

 

                                                 
 

 

148 BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Processo Administrativo no 08012.011142/2006-79. Voto do 
conselheiro-relator Alessandro Octaviani Luis. p. 18.157/18.178. Disponível em: 
<http://www.cade.gov.br/Documento.aspx?83a7708793a0b1b062b341d152ff56ea46095ae75bcc58a66ebf55
dd7edf76cf65ed7ec9>. Acesso em: 7 jan. 2015. 

149 Ibid. p. 18.164.  
150 Ibid. p. 18.164-18.177. 
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1009. Como se percebe, abre-se espaço para que concorrentes efetivos entrem com 
um total de 24% da capacidade do mercado, o que se considera uma escala mínima 
viável para ofertar pressão para um cartel que hoje detém quase 90% da produção 
nacional. Poder-se-ia, inclusive, apontar que o resultado da desconcentração é 
modesto em demasia, porém tal medida não está isolada, mas compõe um conjunto 
de medidas que deve ser visto sistematicamente. A retomada dessa porcentagem da 
capacidade instalada, através de tais desinvestimentos, por empresas não cartelistas, 
pressionará os membros do cartel, recompondo parte do ambiente concorrencial. 
1010. Outra premissa importante é que tais ativos tenham presença nacional. 
Podendo, em segundo plano, jogar um papel de pressão regionalizada e local. Por 
isso, obrigatoriamente os ativos da Votorantim não poderão ser fatiados, indo 
necessariamente para um único comprador, o que trará ao menos um grande 
competidor nacional.  Os demais conjuntos de ativos terão maior flexibilidade, 
podendo ser adquiridos por um ou vários compradores, dando origem a distintos 
focos de pressão contra os cartelistas. Com um grande ator e outros focos menores 
de pressão, o arranjo folgado do cartel perde sua plena estabilidade e tranquilidade 
nociva, pois os entrantes, em várias dimensões e localidades, estarão imprimindo 
dinâmica de competição. 
[...] 
1013. A proporção de aproximadamente 30% para desconcentração da Votorantim 
em relação às aproximadamente 20% das demais empresas levando ao total de 24% 
do total do mercado, deve-se à posição da Votorantim no mercado e no cartel, com 
sua posição preponderante. 
[...] 
1021. Após a execução de tais mandamentos, se os adquirentes forem entrantes 
ainda não instalados, o mercado brasileiro poderá estar estruturado de acordo com 
um dos cinco cenários abaixo. Acaso os adquirentes sejam já instalados, basta fazer 
a soma com suas respectivas capacidades para a criação do cenário151. 

                                                 
 

 

151 O conselheiro-relator elaborou cinco cenários, por meio de cinco quadros, nos quais entendeu que o mercado 
deveria se enquadrar. Em suma, a participação de mercado em percentual estabelecido a partir da capacidade 
total instalada no mercado deveria ser a seguinte:  

      Cenário 1 – (a) Votorantim: 27,93%; (b) Adquirente 1: 15,46%; (c) Intercement: 11,75%; (d) João Santos: 
8,25%; (e) Lafarge: 7,95%; (f) Holcim: 5,23%; (g) CP Cimento: 4,55%; (h) Adquirente 2: 4,03%; (i) CSN 
3,66%; (j) Cimentos Liz: 2,61%; (k) Ciplan: 2,61%; (l) Adquirenete 3: 2,28%; (m) Adquirente 4: 1,68%; (n) 
Outros: 2,03%. TOTAL 100%; 

      Cenário 2 – (a) Votorantim: 27,93%; (b) Adquirente 1: 15,46%; (c) Intercement: 11,75%; (d) João Santos: 
8,25%; (e) Lafarge: 7,95%; (f) Adquirente 2: 6,30%; (g) Holcim: 5,23%; (h) CP Cimento: 4,55%; (i) CSN 
3,66%; (j) Cimentos Liz: 2,61%; (k) Ciplan: 2,61%; (l) Adquirenete 3: 1,68%; (m) Outros: 2,03%. TOTAL 
100%; 

      Cenário 3 – (a) Votorantim: 27,93%; (b) Adquirente 1: 15,46%; (c) Intercement: 11,75%; (d) João Santos: 
8,25%; (e) Lafarge: 7,95%; (f) Adquirente 2: 5,7%; (g) Holcim: 5,23%; (h) CP Cimento: 4,55%; (i) CSN 
3,66%; (j) Cimentos Liz: 2,61%; (k) Ciplan: 2,61%; (l) Adquirente 3: 2,28%; (m) Outros: 2,03%. TOTAL 
100%;  

      Cenário 4 – (a) Votorantim: 27,93%; (b) Adquirente 1: 15,46%; (c) Intercement: 11,75%; (d) João Santos: 
8,25%; (e) Lafarge: 7,95%; (f) Holcim: 5,23%; (g) CP Cimento: 4,55%; (h) Adquirente 2: 4%; (i) Adquirente 
3: 3,9%; (j) CSN 3,66%; (k) Cimentos Liz: 2,61%; (l) Ciplan: 2,61%; (m) Outros: 2,03%. TOTAL 100%;  

      Cenário 5 – (a) Votorantim: 27,93%; (b) Adquirente 1: 15,46%; (c) Intercement: 11,75%; (d) João Santos: 
8,25%; (e) Adquirente 2: 8,24%; (f) Lafarge: 7,95%; (g) Holcim: 5,23%; (h) CP Cimento: 4,55%; (i) CSN 
3,66%; (j) Cimentos Liz: 2,61%; (k) Ciplan: 2,61%; (l) Outros: 2,03%. TOTAL 100%. 
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[...] 
1023. Trata-se de intervenção estrutural de desconcentração modesta e razoável, que 
entendo pertinente para recompor os incentivos concorrenciais que o cartel subtraiu 
ilicitamente. 
[...] 
1026. Em suma, a consequência dessa medida – que enxerga no cimento, e não no 
concreto, a variável sem a qual não há alteração na estrutura do setor – é trazer 
concorrência para o setor como um todo (pois se desagrega, em alguma medida, o 
controle férreo que o cartel exerce sobre a variável-chave desse mercado: tonelagens 
de cimento), sem, é claro, alterar a rentabilidade do setor como um todo, que 
continua nos patamares mais altos da economia brasileira, comparável, como se viu, 
à do setor de bancos.  

 

Nesse sentido, conselheiro-relator concluiu pelo desinvestimento de ativos aos agentes 

econômicos, na seguinte proporção: 

 

Tabela 1 – Decisão para desinvestimento do conselheiro-relator152 

 

Fonte: BRASIL, 2014. 
Nota: tabela elaborada pelo autor, a partir do voto do conselheiro-relator. 
 

O voto do conselheiro-revisor, o qual prevaleceu ao do conselheiro-relator no 

julgamento final pelo Plenário, acabou por manter as medidas estruturais em relação aos 

ativos de prestação de serviços de concretagem, ainda que tenha discordado da alienação dos 

ativos no setor de cimento. 

Para o conselheiro-revisor, a sofisticação da conduta se deu quando as cimenteiras 

pretenderam igualar a participação de mercado entre cimento e concreto, ou seja, pretenderam 

alterar a estrutura da cadeia produtiva de cimento por meio da verticalização do setor, e não 

apenas elevar artificialmente o preço do cimento vendido ao consumidor (ou impedir a queda 

                                                                                                                                                         
 

 

  
152 (i) A Soeicom S/A (atual Empresa de Cimentos Liz S/A) não foi condenada ao desinvestimento tendo em 

vista insuficiência de provas que levasse à sua condenação. (ii) A Lafarge Brasil S/A deixou de ser 
condenada ao desinvestimento de ativos devido a realização de TCC (Termo de Cessão de Conduta). (iii) A 
Cia. de Cimento Itambé não foi condenada ao desinvestimento de ativos pelo conselheiro-relator. 

 

Empresas Redução (%) da capacidade instalada 
da empresa no "cimento"

Equivalência (%) da capacidade instalada no 
mercado de "cimento"

Redução (%) da capacidade 
instalada no mercado de 
"concretagem"

Votorantim 35% equivalente à 15% da capacidade instalada no mercado 35%
Camargo Correa (InterCement) 25% equivalente à 4% da capacidade instalada no mercado 25%
Cimpor 25% equivalente à 4% da capacidade instalada no mercado 25%
Holcim 22% equivalente à 2% da capacidade instalada no mercado 22%
Itabira 22% equivalente à 3% da capacidade instalada no mercado 22%
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desse preço). Argumentou que teria sido por meio da referida estratégia de integração de 

concreteiras que as empresas teriam melhorado o fluxo de informações sensíveis, controlado o 

canal de distribuição e exercido influência sobre decisões estratégicas de potenciais 

concorrentes. Mencionou ainda que quando a integração não era realizada por meio de 

aquisição de ativos de prestação de serviços de concretagem, a estratégia era colocada em 

prática pela compra de participações acionárias aparentemente minoritárias. Por fim, destacou 

o relevante movimento de trocas de ativos (swap) entre as empresas com objetivo de 

preservar a divisão regional previamente estabelecida, mantendo o mesmo volume produzido 

na conformação anterior do mercado. Nessa direção, concluiu: 

 
Item 617 – Entendo que as concreteiras foram o pilar para o controle do mercado de 
cimento, razão pela qual devem ser objeto mais importante dessa intervenção 
antitruste. Concluo que essa é uma medida adequada de promoção à concorrência, 
tendo em vista que a integração vertical entre cimenteira e concreteiras e o swap de 
ativos de prestação de serviços de concretagem foram os itens que o Cartel mais 
zelou em manter durante todos esses anos. A retirada desses ativos do poder das 
cartelistas é urgente e imprescindível à retomada da concorrência em cimento e 
concreto153. 

 

Concernente ao tipo do remédio a ser utilizado, igualmente ao conselheiro-relator, 

entendeu que remédios comportamentais e multas não seriam suficientes, pois as associações 

empresariais e as aquisições realizadas com fins ilícitos permaneciam até os dias atuais, 

motivo pelo qual a medida mais apropriada para se alcançar a efetiva dissuasão do cartel do 

cimento e o desfazimento da teia estrutural ilegal somente seria possível pela imposição de 

medidas estruturais, conforme consignou: 

 

595. Concordo, portanto, com o Relator, no sentido da veemente necessidade de se 
desestruturar o cartel que moldou a estrutura de cimento no Brasil por décadas. A 
minha parcial divergência com o Relator é quanto a alguns dos critérios de aplicação 
desses remédios para que, de fato, sejam considerados como medidas de promoção à 
concorrência e de desarticulação dessa complexa estrutura entranhada nos mercados 
de cimento e concreto. Entendo, tal como o Relator, que os remédios são 
indispensáveis no caso em análise, porém divirjo somente no foco de aplicação das 
medidas de desinvestimento. Proponho, portanto, que os remédios estruturais sejam 
divididos em dois eixos, nos termos expostos no tópico seguinte: (i) venda de 
participações minoritárias e descruzamento de participações societárias nos setores 

                                                 
 

 

153 BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Processo Administrativo no 08012.011142/2006-79. Voto do 
conselheiro-revisor Márcio de Oliveira Júnior. p. 18.670. Disponível em: 
<http://cade.gov.br/gravacoes/audio/2014/sessao36.asp>. Acesso em: 7 jan. 2015. 
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de cimento e concreto, e (ii) venda de concreteiras e cimenteiras utilizadas para 
articular a conduta anticompetitiva154. 

  

Embora o conselheiro-revisor tenha registrado que a estimativa precisa dos danos 

decorrentes do cartel do cimento dependeria de dados a serem apresentados por cada 

prejudicado, o que seria inviável no âmbito do processo administrativo, e que “[o] cálculo do 

dano causado por um cartel é uma tarefa indiscutivelmente complexa pelo fato de envolver 

diversas variáveis, muitas delas das quais são difíceis de precisar”, entendeu que os remédios 

estruturais a serem aplicados e o cálculo das estimativas do superfaturamento mínimo do 

cartel do cimento alcançavam o percentual de 20%.  

Para tanto, tomou por base, em primeiro lugar, um determinado estudo da OCDE155, 

do ano de 2002, que analisou os resultados de dezesseis casos de cartéis internacionais em 

diversos setores, não se incluindo o setor de cimento, dentro de um total de trinta e oito cartéis 

relatados, sendo que o resultado apontou que prejuízo total causado por qualquer cartel 

variava, em média, entre 15% e 20%, embora também tenha consignado que cada caso tenha 

variado sensivelmente a depender do produto cartelizado. Em seguida, argumentou que o 

percentual de 20% se justificaria também pelo fato de que a Lei de Defesa da Concorrência 

determina que é essa a participação mínima para se garantir suficiente rivalidade de um 

agente de mercado.   

Dessa forma, o conselheiro-revisor propôs as seguintes penas de desinvestimento: 

 

 

 

 

 

                                                 
 

 

154 Ibid. p. 18.659. 
155 Tais casos contemplaram os seguintes setores: alimentos congelados (Austrália), instalação de dispositivos de 

proteção contra incêndios (Austrália), serviço de remoção de neve (Canadá), serviço de fiação elétrica 
(Dinamarca), eletrodos de grafite (Comissão Europeia), concreto (Alemanha), sinalização em rodovias 
(Alemanha), cabos elétricos (Alemanha), equipamentos para hidroelétricas (Noruega), farinha de trigo 
(Eslováquia), associação de hotéis (Espanha), açúcar (Espanha), lisina (EUA), ácido cítrico (EUA), eletrodos 
de grafite (EUA) e construção de estação de tratamento de água (EUA).  
ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Report on the 
nature and impact of hard core cartels and sanctions against cartels under national competition laws. 
[S. l.]: OCDE, 2012. Disponível em: <http://www.oecd.org/competition/cartels/2081831.pdf>. Acesso em: 
15 ago. 2015.  
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Tabela 2 – Decisão para desinvestimento do conselheiro-revisor156 

 

Fonte: BRASIL, 2014. 
Nota: tabela elaborada pelo autor, a partir do voto do conselheiro-revisor. 

 

Assim, a determinação de desinvestimento em ativos e participação societária no caso 

sob análise foi bastante significativa, na medida em que se impôs alienações de ativos no 

âmbito de um processo administrativo que objetiva a apuração de conduta sem, contudo, 

considerar as peculiaridades de cada agente econômico e do respectivo mercado.  

 Nesse sentido, o pioneiro caso endereça uma série de questões que serão analisadas a 

partir desse momento. 

 

 

4.2 Considerações acerca do desinvestimento 
 

 

Conforme se viu anteriormente, não há consenso na doutrina e tampouco nos órgãos 

estrangeiros de defesa da concorrência acerca da aplicação forçada de medidas estruturais de 

desinvestimentos, tanto no campo do abuso do poder de mercado quanto no âmbito de 

condutas coordenadas, a exemplo do cartel.  

 No que se refere ao poder de mercado (ou ao abuso deste), apresentou-se uma série de 

exemplos em que tais medidas foram utilizadas, especialmente nos Estados Unidos, com 

                                                 
 

 

156 (i) A Soeicom S/A (atual Empresa de Cimentos Liz S/A) não foi condenada ao desinvestimento tendo em 
vista insuficiência de provas que levasse à sua condenação. (ii) A Lafarge Brasil S/A deixou de ser 
condenada ao desinvestimento de ativos devido a realização de TCC (Termo de Cessão de Conduta). 

 

Empresas
Redução (%) da capacidade 
instalada da empresa no 
"cimento"

Redução (%) da capacidade 
instalada no mercado de 
"concretagem"

Votorantim Imposta a alienação de apenas um 
determinado ativo de cimento 

20%

Camargo Correa (InterCement) 20%
Cimpor 20%
Holcim 20%
Itabira 20%
Itambé 20%
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resultados contestados pelos estudiosos do assunto. Aliás, em relação ao assunto, Calixto 

Salomão adverte que são  

 

[q]uase inexistentes outros sistemas jurídicos que se proponham a um ataque 
estrutural às posições de poder no mercado. Quando há regras prevendo tal tipo de 
sanção, as mesmas são limitadas no tempo, destinadas a sanar situações específicas 
de crise, e mesmo assim de aplicação prática limitada157. 

 

Seja como for, o que se pôde verificar é que, em várias situações, ou o 

desinvestimento havido não foi capaz de transformar o mercado alvo em um ambiente 

competitivo, ou não pôde ser atribuída à medida de desinvestimento a introdução de 

competição em determinado setor, mas antes à mudança natural do próprio setor, tanto 

decorrente de alterações na estratégia empresarial dos agentes econômicos quanto em virtude 

do avanço tecnológico. 

 Calixto Salomão assevera que, do ponto de vista da política econômica, há uma séria 

preocupação que a desconcentração forçada envolve, especialmente em casos de monopólio 

(poder de mercado), na medida em que muitas vezes a manutenção das estruturas é necessária 

para garantir ganhos de eficiência, de escala e adaptação às características estruturais do 

mercado158. 

Não será, evidentemente, nenhum pensamento teratológico dizer que esse mesmo 

desassossego recai sobre os casos de desinvestimentos forçados decorrentes de condutas 

coordenadas. O fato é que os resultados de uma intervenção desconcentrativa são 

absolutamente incertos, tanto do ponto de vista prático quanto de política econômica, 

conforme arremata Calixto Salomão ao mencionar que “[a] exagerada ênfase no controle 

estrutural pode ter consequências extremamente negativas, proibindo a formação de estruturas 

eficientes para o mercado e, em última análise, benéficas para o consumidor”159. 

 Para que se possa aplicar o desinvestimento em casos de condutas, há uma série de 

fatores que devem ser necessariamente observados, conforme se verá a seguir.    

 

 

                                                 
 

 

157 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 125. 
158 Ibid. p. 126. 
159 Ibid. p. 135. 
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4.3 Estipulação da sanção e os requisitos legais 
 

 

Os critérios para aplicação de penalidades decorrem do art. 45 da Lei no 12.529/2011, o 

qual prescreve que na aplicação das penas levar-se-á em consideração: (i) a gravidade da 

infração; (ii)  a boa-fé do infrator; (iii)  a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator; (iv) a 

consumação ou não da infração; (v) o grau de lesão, ou perigo de lesão, à livre concorrência, à 

economia nacional, aos consumidores, ou a terceiros; (vi) os efeitos econômicos negativos 

produzidos no mercado; (vii) a situação econômica do infrator; e (viii)  a reincidência. 

 Não se quer, neste trabalho, por não ser seu objetivo, discorrer acerca de cada um dos 

requisitos anteriormente mencionados. O que se intenciona é apenas demonstrar que a 

autoridade administrativa não só não poderá se furtar a observá-los na prolação da decisão 

administrativa como também, ao fazê-lo, deverá justificar pormenorizadamente a imposição 

ou não de cada um dos critérios para cada um dos administrados envolvidos no processo 

administrativo. Caso contrário, o laconismo servirá para que a autoridade pince qualquer 

sanção, entre as diversas previstas em lei, e a aplique de maneira plana e rasa aos 

administrados, isto é, sem levar em conta as circunstâncias e as características de cada um 

deles, o que é absolutamente incompatível com a gravidade das penas constantes na Lei de 

Defesa da Concorrência. 

Nesse sentido, vale fazer breve digressão ao Direito Penal, que é fonte para o Direito 

Administrativo no que concerne ao tema das sanções administrativas. É certo que estas, antes 

de responderem aos anseios da celeridade processual e da punição a qualquer custo, devem 

garantir respostas justas e coerentes, motivo pelo qual os ensinamentos decorrentes do 

garantismo penal servem de balizas. Francisco Zardo, ao tratar da responsabilização objetiva 

da pessoa jurídica, aponta o quão relevante e útil a interseção dos dois ramos do Direito 

(Penal e Administrativo) é para a garantia dos direitos fundamentais e, em última análise, da 

própria utilidade da sanção administrativa:    

 

Aqui, importa destacar que a referida proposta de responsabilização administrativa 
não decorre da inexistência de dignidade penal do bem jurídico ofendido. Antes, 
deve-se à suposta ineficácia e morosidade da jurisdição penal. Assim, para se 
esquivar das garantias fundamentais asseguradas aos acusados, o Estado prefere o 
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atalho da responsabilização administrativa, ignorando que tais garantias devem 
vigorar também nessa seara. Tudo para proporcionar respostas rápidas à sociedade, 
mesmo que não seja a resposta certa, haja vista que a possível punição de quem não 
concorreu para o ilícito, além de revelar-se injusta, esvazia a utilidade da sanção160

. 
 

 O art. 59 do Código Penal estabelece as circunstâncias judiciais que o juiz deverá levar 

em conta para o estabelecimento da pena-base, que são: (i) a culpabilidade, (ii)  os 

antecedentes, (iii)  a conduta social, (iv) a personalidade do agente, (v) os motivos, (vi) as 

circunstâncias e (vii) consequências do crime, bem como o (viii)  comportamento da vítima. É 

com base nessas circunstâncias que o juiz estabelecerá, conforme seja necessária e suficiente 

para reprovação e prevenção do crime, a pena-base.  

A apreciação esmiuçada das circunstâncias é dever irrenunciável do magistrado, pois, 

conforme menciona Guilherme Nucci, “[m]ensurar a pena-base, de maneira particularizada a 

cada acusado, de modo a individualizá-lo, conforme o que fez de acordo com seus atributos 

próprios, é meta fundamental do magistrado, na sentença condenatória”161. O autor propõe a 

adoção de um sistema de pesos a cada circunstância, baseado na análise da legislação penal 

como um todo coerente, em que se evidenciam alguns tópicos sempre presentes. Nesse 

sentido, ele desenha a relevância e os pesos a serem atribuídos a cada um dos oito itens 

anteriores, por exemplo:  

 

[a] projeção dos pesos atribuídos aos elementos do art. 59 em escala de pontuação 
forneceria o seguinte: personalidade = 2; motivos = 2; conduta social = 1; 
circunstâncias do crime = 1; consequências do crime = 1; comportamento da vítima 
= 1. O total de pontos é 10. Logo, ilustrando na fixação da pena-base de um furto 
simples, cuja variação da pena de reclusão é de 1 a 4 anos, teríamos: a) 10 pontos 
negativos = 4 anos de pena-base; 5 pontos negativos = 2 anos e 6 meses de pena-
base; 3 pontos negativos = variação de 1 ano e 6 meses a 2 anos de pena-base; 
nenhum ponto negativo = 1 ano de pena base162. 

  

Enfim, embora Guilherme Nucci saliente que tal mecanismo não deva ser 

empreendido matemática e mecanicamente, arremata que “[o] importante é a motivação, 

baseada em provas, formando um conjunto sólido e evitando-se a aplicação da pena 

                                                 
 

 

160 ZARDO, Francisco. Infrações e Sanções em Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2014. p. 58. 

161 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 405. 
162 Ibid. p. 406/407. 
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padronizada, sem lastro constitucional”163. Em linha com o entendimento de que a motivação 

do julgador deve atender aos princípios e às regras de natureza constitucional, Rene Ariel 

Dotti afirma que  

 

[o] art. 59 do CP estabelece um roteiro para a fixação da pena que tem um caráter de 
discricionariedade. Porém, uma discricionariedade que não se confunde com 
arbitrariedade. Enquanto a primeira é vinculada às determinações legais, a segunda 
é expressão da vontade individual do autor do ato164. 

 

No que se refere ao Direito Concorrencial, admitir-se a aplicação da penalidade de 

desinvestimento sem o sopesar de cada um dos requisitos individualmente e para cada um dos 

defendentes, ou fazendo-o de maneira genérica e insuficiente, especialmente em um processo 

no qual se busca a caracterização de um cartel, é o mesmo que condenar a decisão 

administrativa à nulidade, por ser arbitrária, sem motivação adequada e sem individualização 

da pena a cada um dos partícipes.  

O que se quer dizer com isso é que a análise de cada critério constante no art. 45 da 

Lei no 12.529/2011, à luz dos objetivos da norma como um todo, evitará não apenas a 

perniciosa aplicação da “pena padronizada”, mas também dará maior transparência à decisão 

administrativa e propiciará uma base mais sólida para que critérios sejam desenhados na 

aplicação das penalidades.   

A Lei no 12.529/2011 prevê no art. 37, § 1o, que, em caso de reincidência, as multas 

cominadas serão aplicadas em dobro. A reincidência também é mencionada no art. 45, inc. 

VIII, como um dos elementos a ser levado em consideração na aplicação das penas. Nesse 

sentido, analogicamente valendo-se dos ensinamentos Guilherme Nucci acima referidos, ao 

ler os dois artigos de maneira integrada e coerente, evidencia-se que a reincidência é um dos 

oito fatores (ou incisos) do art. 45 que merecem maior peso em relação aos demais.  

Ora, se a reincidência é elemento que fundamenta dobrar-se a pena de multa, ela 

também não deve ser um elemento necessário para aplicação da pena de desinvestimento de 

ativos? Isto é, já que a pena de alienação de ativos e participações societárias em rival é a 

penalidade extrema, última ratio a ser aplicada, se uma empresa não é reincidente, a pena de 

                                                 
 

 

163 Ibid. p. 408. 
164 DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal. Parte Geral. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 

642. 
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desinvestimento é justa? Não deveria ser aplicada apenas em caso de reincidência, justamente 

para se guardar coerência com o alerta da lei de que somente em caso de reincidência a sanção 

será agravada? É justo aplicar o desinvestimento tanto para a empresa reincidente quanto para 

aquela que for primária? Como fica se, em um grupo de empresas defendentes em processo de 

conduta, apenas uma delas (ou parte delas) for reincidente? Qual será a pena de 

desinvestimento justa a ser aplicada aos reincidentes, o dobro das demais empresas?  

Evidentemente não se pretende chegar a respostas precisas para tais questionamentos, 

mesmo porque em uma leitura literal do art. 38, inc. V, a lei de defesa da concorrência prevê a 

penalidade de desinvestimento sempre que assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse 

público geral (independentemente da reincidência) e, além disso, a reincidência já possui 

punição específica contida no art. 37, § 1o, que menciona que a pena pecuniária será aplicada 

em dobro ao agente econômico, podendo levar a conclusão que não se admite, portanto, 

outras penalidades excedentes para a figura da reincidência.  

Ocorre que, a nosso ver, o artigo 45, inc. VIII não limita a reincidência à penalidade 

pecuniária em dobro contida no art. 37, § 1o, mas ao contrário, dá à reincidência maior 

relevância em relação à prática de atos anticoncorrenciais, de maneira que impor penalidade 

de desinvestimento de ativos a um agente econômico sem se levar em consideração o 

elemento da primariedade do agente, ou ainda, condená-lo ao desinvestimento na mesma 

proporção que um agente econômico reincidente, é fazer diminuir a importância que a própria 

lei de defesa da concorrência desejou dar à figura da reincidência.       

 À luz dessas considerações, parece acertada a posição de Calixto Salomão que, ao 

tratar da sanção de desinvestimento, resume:  

 

Na lei brasileira, a fragmentação é uma sanção última a comportamentos abusivos e 
repetidos, e não a uma determinada estrutura, pela sua simples existência. O art. 38 
insere-se no capítulo III, intitulado “Das Penas”. Essas penas são aplicáveis, como 
deixa claro o caput do art. 37, como sanção às infrações da ordem econômica. Não 
parece, portanto, que a pena deva ou possa ser aplicada em ausência de certos 
requisitos estabelecidos no art. 45 para determinação da gravidade da infração. 
Assim, por exemplo, com o requisito da reincidência. Não parece razoável 
aplicar pena tão grave quanto a fragmentação compulsória da empresa em 
decorrência de apenas uma infração da ordem econômica (grifo nosso)165. 

 

 
                                                 
 

 

165 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 130. 
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4.4 Intervenção do Estado na economia e livre iniciativa: limites 
 

 

Esse tópico procura tentar entender os limites aos quais o órgão de defesa da 

concorrência deve atender na aplicação de uma sanção de desinvestimentos que gera reflexos 

na moldura do setor.  

O conselheiro-relator declarou em seu voto o seguinte: “faz-se necessária, portanto, 

uma alteração estrutural no mercado que produza mudanças estratégicas concorrenciais das 

empresas [...]”166.  

Tal declaração, entre outras, fez com que vários especialistas da área concorrencial 

questionassem os limites que o órgão deveria ter na sua atuação, como aquele feito pelo ex-

conselheiro do Cade, Olavo Chinaglia, que questionou: “qual o papel do Cade: fazer tutela da 

concorrência conforme os fatos sejam apresentados ou ter um papel mais amplo, o de 

estabelecer um modelo de organização industrial que ele considera ideal? Tenho resistência 

sobre a ideia de que o Cade tenha papel tão amplo”167.   

Ao tratar da ordem econômica, a Constituição Federal cuida, dentre outros, de dois 

pontos relevantes, a intervenção do Estado na Economia e a livre iniciativa.  

O art. 170 da Constituição Federal elenca os princípios que regem a ordem econômica 

e financeira tais como a livre iniciativa, valorização do trabalho humano, soberania nacional, 

a propriedade privada, a função social da propriedade, a livre concorrência, a defesa do 

consumidor, a defesa do meio ambiente, a redução das desigualdades regionais e sociais, a 

busca do pleno emprego, o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 

constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. O citado 

artigo ressalta ainda que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 

                                                 
 

 

166 BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Processo Administrativo no 08012.011142/2006-79. Conselheiro-
relator Alessandro Octaviani Luis. p. 18.158. Disponível em:  
<http://www.cade.gov.br/Documento.aspx?83a7708793a0b1b062b341d152ff56ea46095ae75bcc58a66ebf55
dd7edf76cf65ed7ec9>. Acesso em: 7 jan. 2015. 

167 VALOR ECONÔMICO. Decisão inédita do CADE sobre cimento deverá ir à Justiça. Valor Econômico, [s. 
l.], 12 mar. 2014. Disponível em: <http://www.valor.com.br/impresso/20140312/empresas_citadas>. Acesso 
em: 12 mar. 2014.  

      Disponível em: 
<http://www.veirano.com.br/por/contents/view/decisao_inedita_do_cade_sobre_cimento_devera_ir_a_justica
>. Acesso em: 12 nov. 2014. 
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econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos 

em lei. 

Esses princípios, e outros da Constituição Federal, estão entrelaçados entre si. Por 

exemplo, a redução das desigualdades regionais e sociais (art. 170, VII) está intimamente 

atrelada à erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais e 

regionais (art. 3o, III) – objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil –, que, por 

sua vez, são conectados aos direitos sociais da educação, da saúde, do trabalho, da moradia, 

do lazer, da segurança, da previdência social, da proteção à maternidade e à infância, da 

assistência aos desamparados (art. 6o). Da mesma forma, a soberania nacional como princípio 

da ordem econômica e financeira (art. 170, I) deve ser lida à luz do princípio fundamental da 

soberania (art. 1o, I), ou ainda, o princípio da livre iniciativa (art. 170, caput) que, além de 

espelhar um dos princípios gerais da atividade econômica, constitui um dos fundamentos da 

República ligados aos valores sociais do trabalho e livre iniciativa (art. 1o, IV). 

Dessa forma, tanto a intervenção do Estado na economia quanto a livre iniciativa não 

são absolutos e encontram limites, um no outro ou no próprio conjunto de regramento e 

princípios constitucionais. 

 

 

4.4.1 Intervenção do Estado na economia 
 

 

Inicialmente cabe consignar que os debates que tratam do exercício do poder do 

Estado de regulamentar a economia, os motivos e as interfaces entre a regulação e defesa da 

concorrência (competências entre órgãos do próprio Poder Público) apresentam diversos 

aspectos jurídicos doutrinários e práticos relevantes mas que transcendem o objeto desse 

trabalho, e certamente mereceriam trabalho monográfico específico, motivo pelo qual não 

serão tratados aqui168.  

                                                 
 

 

168 Para maiores informações acerca das principais teorias State Action Doctrine e Pervasive Power Doctrine, 
bem como acerca da imunidade antitruste, verificar: SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. 
São Paulo: Malheiros, 2013. p. 269-289. 

      Da mesma forma, a respeito das fronteiras entre a regulação e defesa da concorrência, verificar o texto de 
PEREIRA NETO, Caio Mário da Silva; PRADO FILHO, José Inacio Ferraz de Almeida. Espaços e 
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Para esse trabalho, o importante é ressaltar que a sanção aplicada pela autoridade 

antitruste para punir práticas anticoncorrenciais não pode ser utilizada como meio para 

promoção do dirigismo pelo Estado, que pode ocorrer, por exemplo, quando o órgão antitruste 

passa a atuar ilegalmente como agência reguladora de um setor não regulado. 

É certo que a Constituição Federal não veda a intervenção do Estado na economia, ao 

contrário, permite que o Estado exerça tal prerrogativa, mas em hipóteses bem definidas. São 

três as funções possíveis do Estado na economia169: (i) como agente direto da atividade 

econômica: por meio da prestação de serviços públicos170 (art. 175 da Constituição Federal) 

ou para exploração da atividade econômica171 (nesse caso sujeitando-se às regras do Direito 

Concorrencial (art. 173, §4o, da Constituição Federal e art. 31 da Lei no 12.529/2011)); (ii) 

como agente normativo da atividade econômica: por meio da edição de leis, regulamentos etc, 

inclusive para atuar visando substituir o sistema concorrencial ou criar hipóteses de 

imunidade antitruste; e (iii) como agente fiscalizador da atividade econômica (exercício do 

poder de polícia): cabendo ao Estado fiscalizar tanto se as regras concorrenciais estão sendo 

aplicadas conforme a legislação quando não houver qualquer tipo de normatização que vise a 

substituição pelo Estado das regras concorrenciais, quanto em situações em que há 

regulamentação específica, pelo Estado, com objetivo de substituir o sistema concorrencial172 

(ex. agências reguladoras, concessões de serviço público173 etc.).  

                                                                                                                                                         
 

 

Interfaces entre Regulação e Defesa da Concorrência: a posição do Cade, 5 out. 2013, p. 1/33. 
Mimeografado.  

169 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 270. 
170 A prestação de serviços públicos pode ocorrer de forma direta (pelos órgãos despersonalizados integrantes da 

Administração) ou indireta (a) pela outorga a entidades com personalidade jurídica própria, mediante lei (art. 
37, XIX, CF), ou (b) pela delegação à iniciativa privada, mediante licitação e ato negocial (concessão, 
permissão), da prestação do serviço (art. 175, CF).  

171 No caso da exploração da atividade econômica pelo Estado, cabe consignar que somente lhe é permitida em 
caráter de exceção, isto é, por imperativo da segurança nacional, relevante interesse coletivo (ambos 
constantes no art. 173, caput, da Constituição Federal) ou ainda monopólio outorgado à União (art. 177, da 
Constituição Federal). 

172 Nesse caso, quando o objetivo é substituir o sistema concorrencial, Calixto Salomão ensina que “[p]ara que o 
poder regulamentar possa se exercer sem consideração dos princípios concorrenciais é necessário que a 
competência atribuída ao órgão regulamentar seja extensa o suficiente para excluir a aplicação do direito 
concorrencial. Isso se verifica quando a lei claramente substitui o sistema concorrencial pela regulamentação, 
declarando expressamente esse é o objetivo e/ou oferecendo os meios para tal. Esse último requisito é 
fundamental. É preciso que a determinação das variáveis fundamentais econômicas (quantidade e preço) seja 
posta a cargo do órgão regulador. Mas não é só, é preciso que haja fiscalização eficaz do cumprimento das 
regras sobre preços e quantidades estabelecidas pelo órgão regulamentar”. SALOMÃO FILHO, Calixto. 
Direito Concorrencial. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 274. 

173 “Nelas há, normalmente, a criação de verdadeiro monopólio de produção ou prestação de serviço pelo 
particular. Contrapartida necessária é a substituição do auto controle do sistema de mercado pelo sistema 



133 
 
 

 
 

 
Assim, como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado pode (e 

deve) exercer, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo 

este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado (art. 174 da 

Constituição Federal). Nesse sentido ensina Celso Antônio Bandeira de Mello que a 

intervenção do Estado na economia: 

 

(a) ora dar-se-á através de seu ‘poder de polícia’, isto é, mediante leis e atos 
administrativos expedidos para executá-las, como ‘agente normativo e regulador da 
atividade econômica’ – caso no qual exercerá funções de ‘fiscalização’ e em que o 
‘planejamento’ que conceber será meramente ‘indicativo para o setor privado’ e 
‘determinante para o setor público’, tudo conforme prevê o art. 174; (b) ora ele 
próprio, em casos excepcionais, como foi dito, atuará empresarialmente, mediante 
pessoas que cria com tal objetivo; e (c) ora o fará mediante incentivos à iniciativa 
privada (também supostos no art. 174), estimulando-a com favores fiscais ou 
financiamentos, até mesmo a fundo perdido174. 
 

 

Note-se que o planejamento que se refere o autor é meramente indicativo ao setor 

privado, vale constar, são diretrizes estatais que não são compulsórias aos agentes 

econômicos, demonstrando uma clara opção por parte do Estado por um regime de economia 

de mercado e intervenção mínima175. Mais uma vez se mostra pertinente a lição de Celso 

Antônio Bandeira de Mello ao escrever: 

                                                                                                                                                         
 

 

regulamentar, que passa a estabelecer as variáveis relevantes, tais como o preço e, frequentemente, até a 
quantidade a ser produzida. A qualidade do serviço é normalmente objeto de fiscalização pelo próprio órgão 
governamental dotado do poder regulamentar. No exemplo anterior, não é a noção de serviço público, mas 
sim os poderes conferidos ao órgão administrativo que permitem concluir pela não aplicação do direito 
concorrencial.” SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 275. 

174 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo . 21. ed. São Paulo: Malheiros, 
2006. p. 757. 

175 Nesse sentido, o conselheiro Ricardo Villas Bôas Cueva adverte quanto ao papel do Cade ao aplicar medidas 
de desinvestimento de ativos: “Os remédios podem ser estruturais ou comportamentais. Os primeiros 
implicam, em regra, um desinvestimento visando preservar a concorrência mediante o reforço da posição de 
um concorrente já existente ou mediante a criação de um novo concorrente. Para ser efetivo, um 
desinvestimento exige a venda de pacote de ativos para um comprador apto a exercer a rivalidade, através de 
um processo de venda eficaz. (...) As duas secretarias, por outro lado, propuseram a adoção de remédios 
estruturais, que consistiriam na venda de ativos, sobretudo minas e/ou participações societárias em portos ou 
ferrovias. Não obstante o fundado receio de que os atos de concentração sob exame venham a ensejar o abuso 
de posição dominante exercida pela CVRD, tais propostas parecem-me desconformes às diretrizes acima 
elencadas e ao princípio da intervenção mínima da Administração. O princípio da intervenção mínima do 
Estado incide em todas as áreas que o exercício do poder de polícia pode gerar danos não justificados por um 
ganho de bem estar social aos entes privados. Como as intervenções de política pública podem compreender 
várias alternativas nem sempre compatíveis ou equivalentes entre si, deve-se sempre escolher a alternativa 
menos gravosa para o administrado. Este, ao a seu turno, pauta suas atividades pelo princípio da liberdade 
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Isso significa que a Administração Pública não tem título jurídico para aspirar a reter 
em suas mãos o poder de outorgar aos particulares o direito ao desempenho da 
atividade econômica tal ou qual; evidentemente, também faleceria poder de fixar o 
montante da produção ou comercialização que os empresários porventura intentem 
efetuar. De acordo com os termos constitucionais, a eleição da atividade que será 
empreendida assim como o quantum a ser produzido ou comercializado resultam de 
uma decisão livre dos agentes econômicos. O direito de fazê-lo advém diretamente 
do Texto Constitucional e descende, mesmo, da própria acolhida ao regime 
capitalista, para não se falar dos dispositivos constitucionais supramencionados. No 
passado ainda poderiam prosperar dúvidas quanto a isto; porém, com o advento da 
Constituição de 1988 tornou-se enfaticamente explícito que nem mesmo o 
planejamento econômico feito pelo poder público para algum setor de atividade ou 
para o conjunto deles pode impor-se como obrigatório para o setor privado. É o que 
se está estampado, com todas as letras, no art. 174: ‘Como agente normativo e 
regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de 
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público 
e indicativo para o setor privado. Em suma: a dicção categórica do artigo deixa 
explícito que, a título de planejar, o Estado não pode impor aos particulares nem 
mesmo atendimento às diretrizes ou intenções pretendidas, mas apenas incentivar, 
atrair os particulares, mediante planejamento indicativo que se apresente como 
sedutora para condicionar a atuação deles ativa privada. [...]. O frequente, o comum, 
é que as leis prevejam apenas fiscalização após o início da atividade e aplicação de 
sanções sempre que, no exercício da atuação econômica, haja transgressão das 
regras condicionadoras de seu regular desenvolvimento’176. 
 
 

E não é por outro motivo que o Poder Judiciário sustenta a legalidade da intervenção 

estatal na economia, conforme ensina Fernando Aguillar: 

 

Não se tem conhecimento de decisão de tribunais superiores no país que tenha 
sustentado que a intervenção estatal sobre a economia é proibida [...] Nem teria 
cabimento, porque toda a organização do mercado capitalista depende do Estado e 
do Direito. [...] Hoje em dia, não restam dúvidas sobre a possibilidade de 
intervenção do Estado no domínio econômico na disciplina de relações econômicas 
entre particulares, assim como nas relações entre particulares e o Estado, e essa 
intervenção pode ser realizada por meio de várias técnicas, dentre as quais a 
repressão a abusos (polícia econômica) se inclui 177. 

 

Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal tem flexibilizado ainda mais as 

possibilidades intervenção do Estado na atividade econômica, notadamente quando o interesse 

                                                                                                                                                         
 

 

negativa, ou seja, tudo que não é proibido é permitido, e procurará, por conseguinte, maximizar sua 
utilidade”. BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Atos de Concentração no 08012.005226/2000-88, 
08012.005250/2000-17, 08012.000640/2000-09, 08012.001872/2000-76, 08012.002838/2001-08, 
08012.002962/2001-65, 08012.006472/2001-38 (julgamento conjunto) , Companhia Vale do Rio Doce e 
Casa de Pedra, 10 ago. 2005. Voto do conselheiro-relator Ricardo Villas Bôas Cueva. Disponível em: 
<http://www.cade.gov.br/>. Acesso em: 16 out. 2015. 

176 Ibid. p. 757-758 e 761. 
177 AGUILLAR, Fernando Herren. Direito Econômico. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 203. 
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público assim o exigir. Note-se que, vale consignar, ao tempo que o Poder Judiciário sustenta 

a intervenção do Estado na economia, o faz de forma restritiva: 

 

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DESNECESSIDADE DE 
SUBMISSÃO AO PLENÁRIO VIRTUAL, PARA EFEITO DE 
RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, 
QUANDO INVIÁVEL O APELO EXTREMO – (RISTF, ART. 323) – 
FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
LOCAL (CF, ART. 125, § 2º) – RECONHECIMENTO, PELA CORTE 
JUDICIÁRIA LOCAL, DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEI 
DISTRITAL QUE VEDA A INSTALAÇÃO DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 
EM DETERMINADAS ÁREAS, COMO ESTACIONAMENTOS DE 
SUPERMERCADOS – REGULAÇÃO ESTATAL DA ATIVIDADE 
ECONÔMICA EXCEPCIONALMENTE MOTIVADA POR RAZÕES DE 
ELEVADO INTERESSE SOCIAL E DE SEGURANÇA DA COLETIVI DADE 
– CIRCUNSTÂNCIA QUE LEGITIMA, EM FACE DE ATIVIDADE 
EMPRESARIAL DE RISCO, ATUAÇÃO NORMATIVA DO PODER PÚBLICO 
NO DOMÍNIO ECONÔMICO – DOUTRINA – PRECEDENTES – “AGRAVO 
REGIMENTAL” INTERPOSTO POR “AMICUS CURIAE” CONTRA A 
DECISÃO QUE JULGOU O PRÓPRIO RECURSO EXTRAORDINÁRIO –
INCOGNOSCIBILIDADE, PORQUE UNICAMENTE ADMISSÍVEL A 
IMPUGNAÇÃO RECURSAL PELO “AMICUS CURIAE” QUANDO DEDUZIDA 
CONTRA DECISÃO QUE NÃO LHE ADMITIU O INGRESSO NA CAUSA – 
FINALIDADE E PODERES PROCESSUAIS INERENTES À FIGURA DO 
“AMICUS CURIAE” – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – 
“AGRAVO REGIMENTAL” DA ABRAS (“AMICUS CURIAE”) NÃO 
CONHECIDO. [...] É por esse motivo – como tem advertido a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal (RTJ 173/807-808, Pleno, v.g.) – que não há, no sistema 
constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, 
mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do 
princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a 
adoção, por parte dos órgãos estatais competentes, de medidas restritivas das 
prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados, como na espécie, 
os termos estabelecidos pela própria Constituição (BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário 597.165 / DF, Relator Ministro Celso 
de Mello, Segunda Turma, Data do Julgamento: 28 out. 2014. DJe 09 dez. 2014, 
grifo nosso) 178. 

    
[A] possibilidade de intervenção do Estado no domínio econômico não exonera 
o Poder Público do dever jurídico de respeitar os postulados que emergem do 
ordenamento constitucional brasileiro. Motivos de ordem pública ou razões de 
Estado – que muitas vezes configuram fundamentos políticos destinados a 
justificar, pragmaticamente, ex parte principis, a inaceitável adoção de medidas 
que frustrem a plena eficácia da ordem constitucional, comprometendo-as em 
sua integridade e desrespeitando-a em sua autoridade – não podem ser 
invocadas para viabilizar o descumprimento da própria Constituição, que, em 
tema de produção normativa, impõe ao Poder Público limites inultrapassáveis, 
como aquele que impede a edição de atos legislativos vulneradores da 

                                                 
 

 

178 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ag.Reg. no Recurso Extraordinário 597.165 / DF. Relator Ministro 
Celso de Mello, Segunda Turma, Data do Julgamento: 28 out. 2014. DJe 09 dez. 2014. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7432871>. Acesso em: 30 ago. 2015. 
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intangibilidade do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada (grifo 
nosso) 179. 

 

Por enquanto, e para este trabalho, o importante é reter que o setor de cimento não é, 

no âmbito concorrencial, uma atividade regulada pelo Estado, ou seja, não existe qualquer 

limitação ou exclusão de aplicação dos princípios e regras concorrenciais constantes na Lei no 

12.529/2011 (Lei de Defesa da Concorrência), cabendo ao Estado, nesse setor, tão somente a 

fiscalização da atividade econômica a fim de promover 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 (art. 1o da citada lei). 

 
 
4.4.2 Livre iniciativa 

 

 

Conforme anteriormente mencionado, a livre iniciativa é um princípio fundamental do 

Estado brasileiro (art. 1º, IV, CF) e geral da ordem econômica (art. 170, caput, CF). Não 

obstante, deve ser interpretado em conjunto com os demais princípios e regras constitucionais. 

Em outras palavras, a livre iniciativa não se reveste de caráter absoluto na medida em que 

encontra limites em outros princípios constitucionais, nos direitos dos concidadãos, como o 

interesse público e a convivência das liberdades, devendo, portanto, todos coexistirem de 

maneira adjacente e harmônica. 

No âmbito do Direito Concorrencial, Calixto Salomão menciona: 

 

Livre iniciativa não é sinônimo de liberdade econômica absoluta. Note-se que opor o 
princípio da livre iniciativa à desconcentração implicaria, logicamente, dever aplicá-
lo também à concentração. [...]. O que ocorre é que o princípio da livre iniciativa 
inserto no caput do art. 170 da CF nada mais é que uma cláusula geral, cujo 
conteúdo é preenchido pelos incisos do mesmo artigo. Esses princípios claramente 

                                                 
 

 

179 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 205.193 / DF. Relator Ministro Celso de 
Mello, Segunda Turma, Data do Julgamento: 25 fev. 1997. DJe 6 jun. 1997. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28205193%2ENUME%2E+OU+2
05193%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/pjo2e5y>. Acesso em: 30 ago. 
2015. 
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definem a liberdade de iniciativa não como uma liberdade anárquica, porém social, e 
que pode, consequentemente, ser limitada180. 
 

 Nesse sentido, na medida em que livre iniciativa assegura o livre exercício da 

atividade econômica, também assegura a repressão ao abuso do poder econômico e proteção 

ao consumidor.  

Logo, a atividade do Estado, por meio do Cade, abrange dois aspectos relevantes: (i) 

um agir preventivo – quando atua por meio do controle de estruturas de mercado em casos de 

concentração (fusões), bem como quando promove a advocacia da concorrência – e, (ii)  

repressivo, quando combate o abuso do poder econômico que vise à dominação dos 

mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.  

A Portaria conjunta SEAE/SDE no 50, de 1 de agosto de 2001, que expediu o Guia 

para Análise Econômica de Atos de Concentração Horizontal, menciona que o papel da 

política antitruste não é controlar ou intervir discricionariamente em estruturas de mercado 

existentes, mas garantir condições para seu livre funcionamento e para a livre iniciativa dos 

agentes econômicos, e que o papel do controle de concentrações é avaliar os efeitos 

econômicos da operação, impedindo a consecução dos atos que causem prejuízos à eficiência 

econômica e/ou ao bem-estar social. Nesse sentido, o ex-conselheiro do Cade, César Mattos, 

assevera que: 

Os remédios não devem objetivar regulação ou planejamento setorial. A agência de 
concorrência não possui expertise e nem está equipada seja para a regulação setorial, 
seja para a implementação de política industrial, havendo outros segmentos do 
Estado em melhores condições institucionais para exercer tais tarefas. Conforme a 
OCDE (2004) as autoridades de concorrência resistem fortemente a se tornarem 
reguladores de fato pela ‘porta dos fundos’ dos remédios em fusões dado que eles, 
em geral, não possuem os recursos humanos, a cultura e o conjunto de instrumentos 
requeridos para tal papel181. 
 

Note-se que o princípio não intervencionista do Estado reforça o princípio da livre 

iniciativa e, no que concerne ao Direito Concorrencial, limita a competência do órgão 

antitruste à sua atuação apenas quando houver lesão ou potencial lesão à concorrência, dentro 

dos limites legais e em observância à regra da proporcionalidade.  

                                                 
 

 

180 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 127. 
181 MATTOS, César. Remédios em atos de concentração: a experiência internacional e o Brasil. In: OLIVEIRA, 

Amanda Flávio de; RUIZ, Ricardo Machado (Org.). Remédios Antitruste. São Paulo: Singular, 2011. p. 64. 
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Mais uma vez vale lembrar a advertência da ex-conselheira do Cade, Lúcia Helena 

Salgado, ao julgar o Ato de Concentração no 83/1996 (associação entre o Grupo Antárctica e a 

Anheuser Bush International Inc.): 

 

A política de concorrência, informada por um século de experiência, de debates, de 
erros, de acertos, não quer substituir o mercado. Ela contribui para compatibilizar o 
interesse privado de realização de lucro supra normal e o interesse público da 
pluralidade de oferta e da possibilidade de contestação de posições de mercado. Até 
porque o julgador é humano e falível e a experiência de tecnocracia arrogante, 
sustentada pelo autoritarismo, já nos demonstrou à sobeja os malefícios que daí 
podem resultar, o melhor caminho é valer-se da Lei182. 

 

 

4.4.3 Conclusão parcial 
 

O Cade tem como função e objetivo prevenir e reprimir as infrações contra a ordem 

econômica (art. 1, Lei no 12.529/2011), orientando-se pelos ditames constitucionais da 

liberdade de iniciativa (art. 170, caput), da livre concorrência (art. 170, IV) e da repressão ao 

abuso do poder econômico (173, § 4o), sem que sua atuação se caracterize pelo planejamento 

de determinado setor (art. 174).  

No caso da atividade de produção de cimento, ligada ao objeto do presente estudo, 

cumpre esclarecer que não se trata de serviço público prestado por empresa privada, ou 

tampouco atividade econômica sujeita a qualquer regulação pelo Estado que eventualmente 

pudesse criar regras objetivando a substituição do sistema concorrencial para proteção de 

interesse público. Ou seja, é um setor cujo exercício da atividade econômica submete-se às 

forças de mercado e, nesse particular, a fiscalização e aplicação das regras do sistema 

concorrencial é de competência do Cade.   

Ocorre que as garantias constitucionais não podem ser deixadas de lado ou 

relativizadas. A constatação da existência de um cartel não permite a aplicação de medida 

estrutural de desinvestimento em ativos desproporcional ou fora dos limites legais. Isso 

significa que a medida de desinvestimento não pode ter o condão de planejar um determinado 

                                                 
 

 

182 DUTRA, Pedro. A Concentração do Poder Econômico. Jurisprudência Anotada. São Paulo: Renovar, 1999. 
v. 2. p. 1026. 
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setor privado, muito menos para adequá-lo a uma modelagem de concorrência maior que 

aquela que naturalmente ocorreria, devendo a sanção administrativa guardar estrita 

proporcionalidade entre o ato ilegal cometido pelo administrado e a finalidade da punição. Em 

outras palavras, não é competência do órgão antitruste aplicar medidas estruturais aos 

particulares que tenham como objetivo o planejamento do setor, como bem assinala Calixto 

Salomão: 

 

Na matéria que aqui nos interessa a solução encontra no art. 174, caput. Ali fixam-se 
claramente os limites da influência do Estado na ordem privada e, 
consequentemente, os limites da livre iniciativa. Torna-se, então, claro que o Estado 
pode regulamentar a atividade privada até um ponto em que essa regulamentação 
não chegue a caracterizar planejamento econômico. Ora o planejamento econômico 
é exatamente ordenação pelo Estado dos fins da atividade econômica e dos meios 
mais aptos a obtê-los. Ao determinar a desconcentração, o Estado está, sem 
dúvida, definindo o modelo que quer para aquele setor (formado de empresas 
de uma dimensão determinada) e fixando os meios para que isso possa ocorrer. 
Trata-se de uma medida de organização industrial compulsória que se encaixa 
no conceito de planejamento econômico. Não pode, portanto, ser imposta ao 
setor privado (grifo nosso)183. 

 
 Não se pode concluir, tampouco, que o interesse público seria capaz justificar a 

intervenção estatal, não a ponto de remodelar o setor, substituindo as forças de mercado. O 

interesse público, que será tratado adiante e que por si só não justifica o desinvestimento, 

também possui limites.  

  

 

4.5 Interesse público 
 

 

Como visto no tópico anterior, o interesse público pode justificar, excepcionalmente, a 

intervenção do Estado na atividade econômica. Entretanto, a mera alegação acerca da 

existência de suposto interesse público, por si, não justifica a necessidade de imposição de 

medidas de desinvestimentos em caso de condenação de cartel, e tampouco autoriza a 

autoridade pública a aplicar tais remédios sem antes conseguir provar a existência de interesse 

público certo e definido que se preste a alcançar determinado objetivo.  

                                                 
 

 

183 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 128. 
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Ao proferir o voto no processo em análise, o conselheiro-relator fundamentou no 

interesse público a necessidade de se aplicar o desinvestimento de ativos, conforme assim 

expôs:  

 

[p]ara o alcance do objetivo constitucional de instituir, como instrumento da 
economia brasileira, um cenário concorrencial nos mercados em análise, devem 
ocorrer também medidas de cunho estrutural, fazendo incidir as hipóteses previstas 
na Lei de regência, art. 38, pois são duplamente exigidos pela gravidade dos fatos e 
pelo interesse público geral a ‘cisão de sociedade, transferência de controle 
acionário, venda de ativos, ou cessação parcial de atividades’, nos termos do art. 38, 
V, da lei de regência184.  

 

O Plenário acatou a fundamentação, estabelecendo um determinado percentual de 

desinvestimento de ativos de cimento (fábricas) e de concretagem (centrais). Em um primeiro 

momento para acompanhar integralmente o voto do relator e, em um segundo momento, 

quando o conselheiro-revisor proferiu seu voto, para reformular os desinvestimentos, de 

acordo com o que foi mencionado no início deste capítulo. 

Inicialmente cumpre consignar que o art. 38, caput, da Lei no 12.529/2011, indica que 

eventual penalidade de desinvestimento de ativos (art. 38, inc. V) poderá ser aplicada “quando 

assim o exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público geral”. Ou seja, além de não haver 

obrigação de incidência dos incisos do art. 38, é evidente que se a autoridade entender pela 

aplicação de tais penalidades, estará compelida à delinear concretamente o interesse público, 

além da gravidade dos fatos.   

 É sabido que “[n]ão é fácil definir ‘interesse público’, inclusive por sua natureza de 

conceito jurídico indeterminado, o que afasta uma exatidão de conteúdo. Mas a função 

primordial atribuída ao interesse público exige contornos mais precisos”185. É, em razão disso, 

que a doutrina especializada186 define interesse público a partir do que ele não é, ou seja: (i) 

                                                 
 

 

184 BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Processo Administrativo no 08012.011142/2006-79. Voto do 
conselheiro-relator Alessandro Octaviani Luis. p. 18.158. Disponível em: 
<http://www.cade.gov.br/Documento.aspx?83a7708793a0b1b062b341d152ff56ea46095ae75bcc58a66ebf55
dd7edf76cf65ed7ec9>. Acesso em: 7 jan. 2015. 

185 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo . São Paulo: Saraiva, 2005. p. 38.  
186 Acerca do tema, verificar:  

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo . São Paulo: Saraiva, 2005. p. 37-39. 
      BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo . 21. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006. p. 56-58. Para esse autor, o ‘interesse público’ “[n]ão se trata de uma noção tão simples que 
se imponha naturalmente, como algo de per si evidente que dispensaria qualquer esforço para gizar-lhe os 
contornos abstratos. [...] o que fica visível, como fruto dessas considerações, é que existe, de um lado, o 
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interesse público não se confunde com interesse do Estado – na medida em que este é apenas 

um instrumento para realização daquele; (ii) interesse público não se confunde com o 

interesse do aparato administrativo (por exemplo: não pagamento de dívidas próprias do 

Estado); (iii) interesse público não se confunde com o interesse do agente administrativo – 

também pelo fato de que interesses privados e egoísticos do agente não espelham o interesse 

público (por exemplo, agente público quer evitar a publicação de notícias que o prejudiquem). 

É justamente pelo fato de o interesse público compreender um conceito bastante fluido 

e elástico que deve a autoridade pública delimitar o uso da expressão na aplicação do remédio 

para o caso concreto. O que se defende é que a decisão, fundamentada em razão de interesse 

público, seja capaz de indicar os benefícios e as desvantagens que tal solução trará para a 

sociedade, além de demonstrar adequação da medida aos agentes econômicos. Por tal motivo, 

a exposição precisa da pluralidade de potenciais interesses deve ser profundamente avaliada.  

No caso concreto do cartel do cimento, o Plenário modificou seu posicionamento em 

relação às medidas de desinvestimento de maneira substancial entre o início do julgamento 

(com base no voto do conselheiro-relator) e a sua segunda fase (com base no voto do 

conselheiro-revisor), tanto no que diz respeito à direção quanto concernente à extensão. 

Na direção (natureza do mercado atingido) porque inicialmente o Plenário entendeu, 

por maioria (exceto o conselheiro-revisor, que não havia proferido seu voto), que os 

desinvestimentos, além das participações societárias em rivais, deveriam contemplar plantas 

do setor de cimento e concreto, simultaneamente; posteriormente, o Plenário (por maioria, 

exceto o conselheiro-relator e o conselheiro egresso do órgão187) entendeu que os 

desinvestimentos, além das participações societárias em rivais, deveriam limitar-se 

basicamente às plantas do setor de concreto.  

                                                                                                                                                         
 

 

interesse individual, particular, atinente às conveniências de cada um no que concerne aos assuntos de sua 
particular – interesse, este, que é o da pessoa e grupos de pessoas singularmente consideradas –, e que, de par 
com isto, existe também o interesse igualmente pessoal destas mesmas pessoas ou grupos, mas que 
comparecem enquanto partícipes de uma coletividade maior na qual estão inseridos, tal como nela estiveram 
os que precederam e nela estarão os que virão a sucedê-los nas gerações futuras. [...]. Donde o interesse 
público deve ser conceituado como o interesse resultante do conjunto dos interesses que os indivíduos 
pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade de membros da Sociedade e pelo simples fato de o 
serem”. Nesse sentido, o autor conclui que: (i) o interesse público não se confunde com o interesse do 
Estado, já que a pessoa estatal pode dominar-se por interesses que não são necessariamente interesses 
públicos, e (ii)  os particulares, mesmo quando desatendidos e objeto de agravo pessoal, gozam do direito de 
defender interesses públicos.   

187 Em 21 de fevereiro de 2014, tendo em vista o término de seu mandato, o conselheiro Ricardo Ruiz deixou de 
fazer parte do Cade. 
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Na extensão porque os percentuais de desinvestimentos nas centrais de concreto foram 

todos alterados em relação ao primeiro momento do julgamento, inclusive para condenar 

empresa que antes não havia sido condenada a nenhum desinvestimento188.   

 

 

4.5.1 Conclusão parcial 
 

 

O Cade, ao julgar o tema do desinvestimento de ativos (art. 38, inc. V, da Lei no 

12.529/2011) no caso concreto, cambaleou na definição da direção e da extensão do remédio. 

E isso se deu, em parte, pelo problema da falta de delimitação do interesse público, que foi 

feita apenas de maneira tangencial. 

“[N]ão se trata, sob qualquer hipótese, de colocar o interesse público em segundo 

plano, mas, outrossim, de zelar para que não se busque alcançá-lo por meios 

desnecessariamente onerosos aos valores da livre iniciativa, também albergados na 

Constituição Federal”189.   

A alusão genérica190 ao interesse público pela autoridade julgadora não contribuiu em 

nada para o estabelecimento de critérios mínimos para a eventual aplicação de remédios de 

desinvestimento. Ao contrário, na medida em que o Plenário impôs penalidade 

demasiadamente dissonante quanto ao caráter qualitativo (mercado atingido) e quantitativo 

(grandeza do desinvestimento) sem que tivesse havido qualquer alteração em relação aos fatos 

                                                 
 

 

188 Caso específico da Cia. de Cimento Itambé. 
189 ARAGÃO, Alexandre Santos de. O princípio da proporcionalidade no direito econômico. Revista de Direito 

Mercantil , São Paulo, ano 40, n. 121, jan./mar. 2001. p. 81. 
190 “O núcleo do direito administrativo não é o poder (e suas conveniências), mas a realização dos direitos 

fundamentais. Qualquer invocação genérica ao ‘interesse público’ deve ser repudiada como incompatível 
com o Estado Democrático de Direito. Essa postura não retrata alguma proposta individualista. Ao menos, 
não se trata de defender a supremacia do indivíduo em face da coletividade. Reconhece-se a integridade 
individual, mas de todos os indivíduos. O interesse da maioria é digno de maior proteção do que o interesse 
de uma quantidade menor de particulares. O que não se admite é a diluição dos direitos fundamentais 
(mesmo de minorias) em virtude da existência de um incerto e indefinido ‘interesse público’. A 
personalização do direito administrativo retrata a rejeição à supremacia da burocracia sobre a sociedade civil. 
Volta-se contra fenômeno usual: a propósito de identificar o ‘interesse público’, o agente público acaba por 
escolher a realização de fins mais convenientes ao aparato de administrativo (senão de suas próprias 
convicções pessoais). Isso é inadmissível, uma vez que a atividade administrativa tem de legitimar-se como 
via de realização dos interesses de todos os seres humanos”. JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito 
Administrativo . São Paulo: Saraiva, 2005. p. 46-47.  
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e informações no âmbito do processo, a falta de definição do interesse público cooperou para 

que se colocasse em dúvida a real existência da necessidade de aplicação de remédio dessa 

natureza, ao menos no caso concreto. 

Certo é que a realização do interesse público demanda que a autoridade identifique os 

contornos mínimos vinculados ao caso concreto para demonstrar a adequada medida à defesa 

da concorrência e à proteção do consumidor. Dessa forma, estará a evitar que remédios de 

desinvestimento sejam aplicados com base em meras conjecturas ou sem qualquer respaldo 

em critérios minimamente suficientes, compatíveis com o Estado Democrático de Direito. 

Caso contrário, o vago e impreciso interesse público poderá servir como fundamento, no 

limite, tanto para aplicar ao administrado penalidade de desinvestimento que venha acarretar o 

encerramento das atividades da empresa191, como para não lhe aplicar qualquer penalidade de 

igual natureza.  

 

 

4.6 Desvio de finalidade pela autoridade administrativa 
 

 

Conforme se verificou da Lei no 12.529/2011, o Cade detém duas competências 

distintas, uma atrelada ao controle estrutural e outra vinculada ao controle de condutas. 

Ocorre que há situações em que o limite dessa separação é bastante tênue, especialmente 

quando a própria lei permite a aplicação de medidas de desinvestimentos (art. 38, inc. V) em 

controle de condutas. 

Cabe aqui uma breve crítica à legislação atual. A lógica da Lei no 12.529/2011 – 

diferentemente do que ocorre no Direito Penal – é a de elencar uma série de infrações à ordem 

econômica no art. 36 e, em seguida, nos artigos seguintes 37 e 38, contemplar um catálogo de 

sanções, sem definir de modo preciso as hipóteses de sua aplicação. Tal situação proporciona 

um ambiente de discricionariedade bastante amplo à autoridade, principalmente quando não 

há em outro instrumento (por exemplo, resolução, portaria etc.) alguma orientação 

complementar à lei, motivo pelo qual a atuação da autoridade antitruste demanda cautela 

redobrada.   
                                                 
 

 

191 Mesmo que por via indireta, caso o desinvestimento seja tal que prejudique a continuidade da atividade 
econômica pelo agente. 
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Não obstante a lei permita a aplicação de medidas de desinvestimentos em sede de 

controle de condutas, à autoridade caberá, dentro de sua competência discricionária, empregar 

eventual sanção por desinvestimento delimitada por balizas estritamente rígidas, orientada 

pelo princípio da proporcionalidade e finalidade, para adequar a punição à gravidade da 

conduta. De acordo com o que explica Celso Antônio Bandeira de Mello:  

 

Em rigor, o princípio da finalidade não é uma decorrência do princípio da 
legalidade. É mais que isto: é uma inerência dele; está nele contido, pois 
corresponde à aplicação da lei tal qual é; ou seja, na conformidade de sua razão de 
ser, do objetivo em vista do qual foi editada. Por isso se pode dizer que tomar uma 
lei como suporte para prática de ato desconforme com sua finalidade não é aplicar a 
lei; é desvirtuá-la; é burlar a lei sob pretexto de cumpri-la. Daí porque os atos 
incursos neste vício – denominado ‘desvio de poder’ ou ‘desvio de finalidade’ – são 
nulos. Quem desatende ao fim legal desatende a própria lei192. 

 
Como é sabido, além da função preventiva, a sanção administrativa encerra claro 

objetivo de natureza punitiva, caracterizando-se também pelo cunho retributivo, embora não 

seja um fim em si próprio. Isto é, as sanções administrativas se caracterizam principalmente 

por ser “um mal infligido pela Administração a um administrado como consequências de uma 

conduta ilegal”193.  

Ao impor qualquer tipo de sanção, inclusive a de desinvestimento de ativos, a 

autoridade deve justificar a conexão entre a penalidade imposta e a finalidade desejada, 

conforme preceitua o art. 2º, parágrafo único, inc. VI, da Lei no 9.784/99194, sob pena de 

incorrer em intervenção ilegal na economia, conforme acima mencionado. O ato 

administrativo sancionador, ao indicar os fatos e os fundamentos jurídicos que o lastreia, deve 

                                                 
 

 

192 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo . 21. ed. São Paulo: Malheiros, 
2006. p. 103.   

193 Nesse sentido: GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho 
Administrativo , vol. II. 9. ed. Madrid: Civitas, 2004. p. 163.  

194 “Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, 
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, 
interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre 
outros, os critérios de: [...] VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições 
e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público; [...]”. 
BRASIL. Presidência da República. Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9784.htm. Acesso em: 29 ago. 2015. 
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demonstrar haver correlação lógica entre a suposta conduta do agente econômico, o dano dela 

resultante e a adequação das penas aplicadas195. 

Em outras palavras, a excepcional e grave penalidade de alienação de ativos não pode 

ser utilizada como instrumento para promover o controle de estruturas quando em verdade 

deva ser aplicada com o fim específico de retribuir ao administrado um mal causado pela 

conduta ilegal, da mesma forma como não se presta ao ressarcimento de prejuízos ou danos. 

Ambos possuem meios (e processos) próprios para serem alcançados. Nesse sentido, Celso 

Antônio Bandeira de Mello assevera que: 

 

Não se pode buscar através de um dado ato a proteção de bem jurídico cuja 
satisfação deveria ser, em face da lei, obtida por outro tipo ou categoria de ato. Ou 
seja: cada ato tem a finalidade em vista da qual a lei o concebeu. Por isso, por via 
dele só se pode buscar a finalidade que lhe é correspondente, segundo o modelo 
legal. [...]. Então, se o agente dispõe de competências distintas para a prática de atos 
distintos, não pode, sob pena de invalidade, valer-se de uma competência expressada 
pelo ato ‘x’ com o fito de alcançar a finalidade ‘z’ que deveria ser atingida por meio 
do ato ‘y’. Por exemplo: se o agente tem competência para remover um funcionário 
e possui também competência para suspendê-lo, não pode removê-lo com a 
finalidade de puni-lo, pois o ato de remoção não tem finalidade punitiva. Se quiser 
punir, deverá valer-se de um ato previsto no sistema legal como punitivo. A 
propósito do uso de um ato para alcançar finalidade diversa daquele próprio, 
costuma-se falar em ‘desvio de poder’ ou ‘desvio de finalidade’. [...]. Há, em 
consequência, o mau uso da competência que o agente possui para praticar atos 
administrativos, traduzido na busca de uma finalidade que simplesmente não pode 
ser buscada ou, quando possa, não pode sê-lo através do ato utilizado. [...]. 
Sucintamente, mas de modo preciso, pode-se dizer que ocorre desvio de poder 
quando agente exerce uma competência que possuía (em abstrato) para alcançar uma 
finalidade diversa daquela em função da qual lhe foi atribuída competência 
exercida196. 

 

E em relação à atuação do Cade na aplicação de sanções de desinvestimentos em caso 

de conduta coordenada, Fábio Ulhoa Coelho ressalta que: 

 

Quando a sanção não pecuniária é usada como instrumento de desconcentração de 
mercados, isto importa intromissão indevida do Estado na ordem econômica; 
quando um instrumento de controle de conduta é empregado no controle de 

                                                 
 

 

195 “Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos 
jurídicos, quando: [...]§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em 
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, 
que, neste caso, serão parte integrante do ato. [...]”.BRASIL. Presidência da República. Lei no 9.784, de 29 
de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9784.htm. Acesso em: 29 ago. 2015. 

196 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo . 21. ed. São Paulo: Malheiros, 
2006. p. 385-387. 
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estruturas, há desvio de poder incompatível com o Estado Democrático de Direito; 
finalmente, por mais condenável que tenha sido a infração à ordem econômica, o 
CADE não pode, por meio da sanção não pecuniária, impedir que um agente 
econômico exerça o direito constitucional da liberdade de iniciativa e competição – 
é um limite intransponível porque a própria finalidade essencial da autarquia 
antitruste consiste em assegurar o exercício deste direito197. 

 

Dessa forma, a aplicação da regra de competência não se insere na discricionariedade 

da autoridade antitruste na medida em que não poderá promover o controle de estrutura 

quando a lei determinar que a penalidade está atrelada ao controle de conduta. E mesmo 

quando o caso concreto de conduta apontar para a utilização de medidas de desinvestimento 

de ativo conforme permite o art. 38, inc. V, da Lei de Defesa da Concorrência, para que não 

ocorra o desvio de finalidade e se alcance sanção adequada ao caso concreto, é dever que se 

impõe à autoridade na aplicação da sanção cuidar para que a aplicação de eventual penalidade 

de desinvestimento de ativo não esteja desvinculada da conduta atacada, e que seja imposta 

somente após ampla avaliação da proporcionalidade e do cumprimento do devido processo 

legal que aborde, dentre outras questões, aquelas específicas relativas ao desinvestimento (a 

exemplo de estudo prévio dos efeitos/impactos das medidas). 

 

 

4.7 Razoabilidade e proporcionalidade 
 

 

Ao aplicar a sanção de desinvestimento de ativos, a autoridade antitruste deve cuidar 

para encontrar a medida precisa entre a punição ao administrado que cometeu o ato ilegal e a 

realização da finalidade da lei, sob pena da decisão configurar intervenção estatal indevida. 

A proporcionalidade e a razoabilidade são objetivos que se impõem sem qualquer 

discussão possível, na medida em que são pressupostos básicos do Estado Democrático de 

Direito, sendo dever da autoridade colocá-los em prática sempre que a lei for aplicada à 

determinada situação fática. 

                                                 
 

 

197 COELHO, Fábio Ulhoa. Imperativo da Proporcionalidade no Processo Administrativo Sancionador no 
Âmbito do CADE, p. 211. In: YARSHELL, Flávio; SETOGUTI, Guilherme. (Coord.). Processo Societário, 
Vol. II. São Paulo: Quartier Latin/Atlântico Pacífico, 2015.  
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O princípio da razoabilidade tem como fundamentos os arts. 5º, inc. II, 37, e 84 (em que 

se funda o princípio da legalidade), bem como o art. 5º, inc. LXIX (em que se alicerça o 

princípio da finalidade), todos da Constituição Federal. Uma decisão que não obedeça a 

critérios aceitáveis ou razoáveis deverá ser considerada ilegal, conforme Celso Antônio 

Bandeira de Mello adverte ao dizer que  

 

[...] pretende-se colocar em claro que não serão apenas inconvenientes, mas também 
ilegítimas –, e, portanto, jurisdicionalmente invalidáveis –, as condutas 
desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas com desconsideração às situações 
e circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais de 
prudência, sensatez e disposição de acatamento às finalidades da lei atributiva da 
discrição manejada198.  

 

O Supremo Tribunal Federal há tempo tem se manifestado nesse sentido:  

 

A exigência de razoabilidade – que visa a inibir e a neutralizar eventuais abusos do 
Poder Público, notadamente no desempenho de suas funções normativas – atua, 
enquanto categoria fundamental de limitação dos excessos emanados do Estado, 
como verdadeiro parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos 
estatais199.  

 

O princípio da proporcionalidade é um desdobramento do princípio da razoabilidade200. 

“[O] respaldo do princípio da proporcionalidade não é outro senão o art. 37 da Lei Magna, 

conjuntamente com os arts. 5º, II, e 84, IV”201. 

No mesmo sentido, De Plácido e Silva menciona que: 

 
Denomina-se princípio da proporcionalidade a decorrência do princípio da 
supremacia da constituição que tem por objeto a aferição da relação entre o fim e o 
meio, com sentido teleológico ou finalístico, reputando arbitrário o ato que não 
observar que os meios destinados a observar um fim não são por si mesmos 

                                                 
 

 

198 BANDEIRA MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo . 21. ed. São Paulo: Malheiros, 
2006. p. 105. 

199 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n o 2667-MC/DF. Relator Ministro Celso de Mello, DJ. 
12/03/2004. 

200 “Em rigor, a proporcionalidade não é senão uma faceta da razoabilidade, pois através do exame da 
proporcionalidade o que se quer verificar é se a providência tomada (conteúdo do ato) perante certo evento 
(motivo) manteve-se nos limites necessários para atender à finalidade legal ou se foi mais intensa ou mais 
extensa do que o necessário. Ora, um ato que exceder ao necessário para bem satisfazer o escopo legal não é 
razoável [...]”.BANDEIRA MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo . 21. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006. p. 390.  

201 BANDEIRA MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo . 21. ed. São Paulo: Malheiros, 
2006. p. 108.  
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apropriados ou quando a desproporção entre o fim e o fundamento é particularmente 
manifesta202. 

 

Segundo o Supremo Tribunal Federal203 a aferição do princípio da proporcionalidade 

deve ser testada à luz de três subprincípios, a saber: (i) adequação – exige que as medidas 

                                                 
 

 

202 SILVA, DE PLÁCIDO E. Vocabulário Jurídico. 23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 1114. 
203 “[...] Portanto, a doutrina constitucional mais moderna enfatiza que, em se tratando de imposição de restrições 

a determinados direitos, deve-se indagar não apenas sobre a admissibilidade constitucional da restrição 
eventualmente fixada (reserva legal), mas também sobre a compatibilidade das restrições estabelecidas com o 
princípio da proporcionalidade.  

      Essa orientação, que permitiu converter o princípio da reserva legal (Gesetzesvorbehalt) no princípio da 
reserva legal proporcional (Vorbehalt des verhältnismässigen Gesetzes), pressupõe não só a legitimidade dos 
meios utilizados e dos fins perseguidos pelo legislador, mas também a adequação desses meios para 
consecução dos objetivos pretendidos (Geeignetheit) e a necessidade de sua utilização (Notwendigkeit oder 
Erforderlichkeit). O subprincípio da adequação (Geeignetheit) exige que as medidas interventivas adotadas 
mostrem-se aptas a atingir os objetivos pretendidos. O subprincípio da necessidade (Notwendigkeit oder 
Erforderlichkeit) significa que nenhum meio menos gravoso para o indivíduo revelar-se-ia igualmente eficaz 
na consecução dos objetivos pretendidos. Em outros termos, o meio não será necessário se o objetivo 
almejado puder ser alcançado com a adoção de medida que se revele a um só tempo adequada e menos 
onerosa. 

      Um juízo definitivo sobre a proporcionalidade da medida há também de resultar da rigorosa ponderação e do 
possível equilíbrio entre o significado da intervenção para o atingido e os objetivos perseguidos pelo 
legislador (proporcionalidade em sentido estrito). [...]”. 

     BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário no 466.343-1. Ministro Cezar Peluso, 13 dez. 
2008. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595444>. 
Acesso em: 6 dez. 2014. 

      A propósito do assunto, De Plácido e Silva argumenta: “O princípio da proporcionalidade apresenta as 
seguintes facetas: (a) A exigência de conformidade ou adequação dos meios, o que pressupõe a investigação 
e prova de que o ato é conforme os fins que justificam sua adoção (relação de adequação medida-fim), ou 
seja, se a medida é suscetível de atingir o objetivo escolhido; (b) O princípio da necessidade ou da menor 
ingerência possível, consistente na ideia de que os meios eleitos para alcançar determinado fim devem ser os 
menos onerosos, daí decorrendo a perquirição da: 1. Necessidade material; 2. Exigibilidade espacial; 3. 
Exigibilidade temporal; 4. Exigibilidade pessoal ou individuação das limitações. O princípio pode ser 
denominado também, de ‘escolha do meio mais suave’; (c) O princípio da proporcionalidade em sentido 
restrito, em que meios e fim são colocados em equação mediante um juízo de ponderação, a fim de se avaliar 
se o meio utilizado é ou não proporcionado em relação ao fim”. SILVA, DE PLÁCIDO E. Vocabulário 
Jurídico. 23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 1114-1115. 

      De acordo com Fábio Konder Comparato, ao citar a doutrina alemã, a proporcionalidade no exercício de 
poder de polícia pelo Estado se explica por meio de três critérios cumulativos, a saber: “(a) A medida 
somente é apropriada quando ela pode, em regra, alcançar o resultado visado; (b) A medida apropriada 
somente é necessária, quando não existe outro meio adequado à disposição, o qual seja menos prejudicial aos 
atingidos e à coletividade em geral; (c) A medida necessária somente é proporcional, quando não tenha 
nenhuma outra relação com o resultado visado”. COMPARATO, Fábio Konder. Ordem Econômica na 
Constituição Brasileira de 1988. In: CLÈVE, Clemerson Merlin; BARROSO, Luis Roberto (Org.). 
Doutrinas Essenciais Direito Constitucional. Vol. VI. Constituição Financeira, Econômica e Social. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. (Edições Especiais 100 anos).  p. 443-444. 

      Segundo Maria Sylvia Zanela Di Pietro “[o] princípio da razoabilidade sob feição de proporcionalidade entre 
meios e fins, está contido implicitamente no artigo 2º, parágrafo único da Lei n.º 9.784/99, que impõe à 
Administração Pública: adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções 
em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público (inciso VI); a 
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados (inciso VIII); adoção de 
formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito ao direito dos 
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interventivas adotadas mostrem-se aptas a atingir os objetivos pretendidos; (ii)  necessidade – 

o meio não será necessário se o objetivo almejado puder ser alcançado com a adoção de 

medida que se revele a um só tempo adequada e menos onerosa; e (iii)  proporcionalidade em 

sentido estrito – ponderação entre o significado da gravidade da medida imposta e os 

fundamentos jurídicos alegados como justificativa.  

Dessa forma, a medida será apropriada quando houver um elemento de adequação dos 

meios aos fins; necessária quando não houver outras medidas que possam assegurar a mesma 

finalidade sendo menos restritiva à liberdade de mercado; e proporcional quando a restrição 

imposta for equilibradamente compatível com o benefício social visado. 

Nesse sentido, parece evidente que a preocupação do legislador foi estabelecer uma 

adequação entre meios e fins, no intuito de refrear eventuais excessos e proibir que exageros 

sejam cometidos pela autoridade administrativa na aplicação da norma jurídica no campo do 

Direito Administrativo Sancionador, tanto no âmbito do poder disciplinar (aplicáveis aos 

agentes públicos e contratados) quanto no poder de polícia (atrelado às penas aplicáveis aos 

particulares). 

 No âmbito do Direito da Concorrência, a medida imposta não deve exceder o resultado 

necessário para alcançar os objetivos da Lei de Defesa da Concorrência, preservando a 

relação entre a ação e o resultado, como adverte Celso Antônio Bandeira de Mello:  

 

[c]onduta que agrave além do indispensável, ademais de demonstrar anacrônico 
menoscabo pela situação jurídica do administrado – como se ainda vigorasse a 
ultrapassada relação soberano/súdito (ao invés de Estado/cidadão) –, exibe, ao 
mesmo tempo, tanto um descompasso óbvio com o princípio da razoabilidade como 
sua assintonia com o escopo legal, ou seja, com a finalidade abrigada na lei 
atributiva da competência204. 

 

 O não atendimento ao teste de proporcionalidade pela autoridade significará a afronta 

do Estado aos valores constitucionais da livre iniciativa (art. 1o, IV, da CF), da propriedade 

privada (art. 170, II, da CF) e da livre concorrência (art. 170, IV, da CF), devendo a decisão 

administrativa ser considerada ilegal, uma vez que decorrente de conduta arbitrária por parte 

                                                                                                                                                         
 

 

administrados (inciso IX); e também está previsto no artigo 29, § 2º, segundo o qual ‘os atos de instrução que 
exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes”. DI PIETRO, Maria 
Sylvia Zanella. Direito Administrativo . 18. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 81-82. 

204 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo . 21. ed. São Paulo: Malheiros, 
2006. p. 391.   
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da autoridade, trazendo ao administrado um fim mais oneroso (e desnecessário) do que 

deveria suportar.  

A União Europeia deixa esse objetivo bastante claro na sua legislação antitruste 

quando menciona que “[o] presente regulamento deverá fazer referência explícita à 

competência da Comissão para impor uma solução, quer de conduta, quer de carácter 

estrutural, que seja necessária para pôr efetivamente termo à infracção, tendo em conta o 

princípio da proporcionalidade” (Regulamento (CE) no 1/2003 do Conselho da Comunidade 

Europeia, 2003)205. Nesse sentido, o § 8o do art. 20 do mesmo regulamento evidencia a 

relevância da proporcionalidade no controle da atuação da autoridade antitruste: 

 

Sempre que for solicitada a autorização prevista no n.º 7, a autoridade judicial 
nacional controla a autenticidade da decisão da Comissão, bem como o carácter não 
arbitrário e não excessivo das medidas coercivas relativamente ao objecto da 
inspecção. Ao proceder ao controlo da proporcionalidade das medidas coercivas, a 
autoridade judicial nacional pode pedir à Comissão, directamente ou através da 
autoridade do Estado-Membro responsável em matéria de concorrência, informações 
circunstanciadas, em especial quanto aos motivos que tem a Comissão para suspeitar 
de violação dos artigos 81 e 82 do Tratado, bem como quanto à gravidade da 
infracção suspeita e à natureza do envolvimento da empresa em causa. No entanto, a 
autoridade judicial nacional não pode pôr em causa a necessidade da inspecção, nem 
exigir que lhe sejam apresentadas informações que constem do processo da 
Comissão. O controlo da legalidade da decisão da Comissão encontra-se reservado 
exclusivamente ao Tribunal de Justiça206.    

 

 Cumpre esclarecer que a proporcionalidade não é um objetivo isolado, mas, embora 

deva ser vista juntamente com os demais, sua aplicação é extremamente desejável. Isso 

porque é a proporcionalidade que calibra a medida imposta ao agente, tornando-a adequada à 

situação do caso concreto e, por consequência, transmitindo maior segurança jurídica e 

previsibilidade ao administrado, ao próprio consumidor e ao mercado, além de evitar eventual 

arbitrariedade pela autoridade do Estado. 

Seja como for, dosar a penalidade à gravidade do ato cometido pelo agente infrator 

com base na proporcionalidade é o segredo para além da escolha entre medida 

comportamental ou estrutural, buscar definir da melhor forma possível a extensão da sua 
                                                 
 

 

205 COMUNIDADE EUROPEIA. Parágrafo 12 do Regulamento (CE) no 1/2003 do Conselho da 
Comunidade Europeia, 2003. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0001&from=EN>. Acesso em: 1 dez. 2014. 

206 COMUNIDADE EUROPEIA. Art. 20, § 8o do Regulamento (CE) no 1/2003 do Conselho da Comunidade 
Europeia, 2003. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0001&from=EN>. Acesso em: 1 dez. 2014. 
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aplicação. A verdade é que diante de um caso de ato de concentração, o remédio (medida 

comportamental ou estrutural) não pode exceder o necessário para alcançar uma bem-

sucedida economia de mercado e ainda, quando diante de um caso de abuso de poder 

econômico ou de cartel, a medida imposta deve ser aquela suficiente para punir o agente pela 

violação da norma legal e dissuadir pessoas da ideia de praticar atos ilegais de similar 

natureza. Em resumo, conforme aponta o relatório da OCDE em um estudo realizado em 

diversos países207, “uma sanção proporcional (ao contrário de uma solução proporcional) é 

uma que nem sobre-dissuade nem sub-dissuade” 208.   

 Um último ponto que a proporcionalidade endereça refere-se à adequação do 

procedimento à decisão administrativa. A depender da gravidade das sanções a serem 

impostas ao administrado, a construção de um procedimento mais complexo se fará 

necessária, sob pena de o ato decisório ser considerado inválido ante a ausência de uma 

avaliação completa. Nesse sentido, Marçal Justen Filho é enfático: 

 

A titularidade de competência administrativa para decidir não autoriza a 
Administração a produzir ato decisório não antecedido de um procedimento, cuja 
complexidade será disciplinada pelo princípio da proporcionalidade. [...]. À medida 
que a decisão for apta a gerar efeitos relevantes, aumenta a necessidade de um 
procedimento mais complexo. Isso significa, em termos práticos, a invalidade de 
decisões graves e relevantes que surpreendam os potenciais interessados. Se a 
administração pretende escolher uma dentre diversas decisões possíveis e se essa 
decisão afetará de modo relevante o universo de interesses, não há cabimento de sua 
promoção sem um procedimento que seja não apenas detalhado e minucioso, mas 
levado ao conhecimento público209.     

 

 

 

 

                                                 
 

 

207 Os países da amostra do relatório OCDE, Policy Roundtables – Remedies and Sanctions in Abuse of 
Dominance Cases, são: Canadá, República Tcheca, França, Alemanha, Japão, Coreia, Noruega, Espanha, 
Turquia, Suíça, Reino Unido, Estados Unidos e Comissão Europeia.  

208  “A proportional sanction (as opposed to a proportional remedy) is one that neither over-deters nor under-
deters”. ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Policy 
Roundtables: Remedies and Sanctions in Abuse of Dominance Cases. [S. l.]: OCDE, 2006. p. 23. 
Disponível em: <http://www.oecd.org/competition/abuse/38623413.pdf>. Acesso em: 1 dez. 2014. 

209 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo . São Paulo: Saraiva, 2005. p. 240.  
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4.7.1 Conclusão parcial 
 

 

Dessa forma, em suma, a aplicação da proporcionalidade pela autoridade é 

indispensável, constituindo-se um fator calibrador da decisão que escolhe, entre os remédios 

(estrutural e comportamental), o mais adequado. E, para tanto, a análise deve levar em conta: 

(i) se a medida será capaz de atingir o objetivo escolhido (apropriada, relação de adequação 

entre medida e fim pretendido); (ii)  se os meios impostos para atingir o fim pretendido são os 

menos onerosos; (iii)  se o meio imposto pela medida é proporcional em relação ao fim que se 

busca; (iv) quanto maior o dano, maior deve ser a gravidade da medida imposta ao agente; (v) 

se a medida imposta (comportamental ou estrutural) for apta a gerar efeitos relevantes, haverá 

necessidade de um procedimento cuja complexidade seja suficiente para justificar o remédio 

imposto. 

Embora a aplicação da proporcionalidade não seja uma tarefa fácil, uma vez que nem 

sempre os testes de equilíbrio podem ser claros e objetivos210, entendemos que no caso 

concreto as medidas impostas de desinvestimento somente atenderiam aos testes da 

proporcionalidade no que diz respeito à adequação: se o desinvestimento fosse, dentro de um 

procedimento mais complexo, fundado em estudo econômico adequado o suficiente para 

justificar o remédio imposto, o que não foi realizado; concernente à necessidade: se não 

houvesse outras medidas capazes de serem a um só tempo adequada ao objetivo e menos 

onerosa ao administrado, o que não foi o caso, pois diversas foram as medidas 

comportamentais aplicadas; e, quanto à proporcionalidade em sentido estrito: se a autoridade 

tivesse efetivamente demonstrado que a gravidade da medida imposta se justificasse ou fosse 

necessária tanto para punir o agente pela violação da norma legal como para dissuadir pessoas 

da ideia de praticar ilícitos de similar natureza ou, ainda, pelo benefício social visado 

(interesse público). Ocorre que nada disso ficou evidenciado, senão apenas o exagero da 

medida decorrente da intenção declarada de alteração da estrutura do mercado, conforme 

citado anteriormente. 

                                                 
 

 

210 Para mais detalhes sobre o tema, verificar o relatório denominado: ORGANIZAÇÃO PARA A 
COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Policy Roundtables: Remedies and Sanctions 
in Abuse of Dominance Cases. [S. l.]: OCDE, 2006. p. 22-25. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/competition/abuse/38623413.pdf>. Acesso em: 1 dez. 2014. 
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Logo, a fim de preservar a livre iniciativa e evitar a intervenção excessiva do Estado na 

atividade econômica, é pela proporcionalidade que a administração deve guiar seus atos, 

especialmente para imposição de medidas que limitam o direito de propriedade e a livre 

iniciativa, tal qual é a medida de desinvestimento. Não se trata, portanto, de se identificar o 

que é “maior” ou “menor” em relação aos custos privados e públicos. Para a escolha entre um 

ou outro remédio (estrutural ou comportamental) e, dentro de cada um deles, aquele que for 

mais adequado, a autoridade deverá promover uma análise de custos e benefícios sem se 

olvidar de que a medida imposta deverá ser sempre a menos gravosa para o indivíduo, se 

revelar-se igualmente eficaz na consecução do objetivo pretendido. 

A nosso ver, a aplicação da proporcionalidade em caso de sanção por cartel significa 

que a autoridade antitruste deve determinar medidas (estruturais ou comportamentais) apenas 

suficientes para reduzir eventuais entraves decorrentes da conduta ilegal ao nível pré-

infração211, guardadas as características próprias daquele determinado mercado, 

especialmente se a conduta ilegal do agente econômico não estiver vinculada ao elemento 

modificado pela medida estrutural imposta, conforme se explicará a seguir. 

 

 

4.8 Correlação entre conduta anticoncorrencial e desinvestimento de ativo 
 

 

A fim de que se possa restabelecer a concorrência no mercado relevante afetado pelo 

cartel, a imposição da sanção de desinvestimento de ativos deve estar atrelada ao eventual 

ativo adquirido e ou constituído para a prática ilegal anticoncorrencial.  

                                                 
 

 

211 A propósito do assunto, há quem defenda interferência mais ampla e ambiciosa pela autoridade antitruste, 
permitindo que medidas estruturais sejam tomadas para além de simplesmente restabelecer a concorrência ao 
nível pré-infração, isto é, para tornar determinado mercado mais competitivo do que teria sido naturalmente, 
independentemente da conduta do agente. Cavanagh, ao tratar do caso Microsoft (dentro de contexto próprio 
de abuso de poder dominante) e das medidas estruturais impostas, menciona que a “[a]nálise das condições 
iniciais são cruciais para a criação e avaliação de uma solução. Se a posição dominante do monopolista é 
protegida por elevadas barreiras de entrada, qualquer decreto que não tentar reduzir essas barreiras não 
restauraria a concorrência de modo eficaz e por isso está fadado ao fracasso” (tradução nossa). No idioma 
original: “[a]nalysis of entry conditions is crucial in creating and evaluating a remedy. If the monopolist’s 
dominant position is insulated by high entry barriers, any decree that does not attempt to lower those barriers 
would not effectively restore competition and hence is doomed to failure”. CAVANAGH, Edward. Antitrust 
Remedies Revisited. Oregon Law Review, Oregon, v. 84, n. 1, p. 147-226, 2005. p. 202-203. Disponível 
em: <http://law.uoregon.edu/org/olrold/archives/84/841cavanagh.pdf>. Acesso em: 3 dez. 2014. 
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Embora o estudo da intersecção do Direito Administrativo com o Direito Penal 

extrapole os limites do presente trabalho, deve-se fazer uma breve digressão para que se possa 

entender, ao final, o motivo da vinculação da sanção administrativa212 de desinvestimento ao 

ativo específico. Cumpre esclarecer, antes de tudo, que não se fará distinção semântica 

própria acerca do significado das palavras “pena”, “penalidade” e “sanção” entre o Direito 

Penal e o Direito Administrativo, sendo certo que, para este trabalho, o emprego dessas 

palavras será no sentido de atribuir-lhes igual significado. 

Ao tratar do tema sobre infrações e sanções em contratos administrativos, Francisco 

Zardo observa que o direito punitivo do Estado é único e subdivide-se em diversas 

manifestações, tais como o Direito Penal e o Direito Administrativo Sancionador213. 

Invocando outros autores, explica: 

 

Como observa Rafael Munhoz de Mello, muitos desses dispositivos ‘fazem 
referência a expressões próprias do direito penal (‘crime’, ‘pena’, ‘lei penal’) – o que 
não significa que os princípios jurídicos neles veiculados não se apliquem também 
no campo do direito administrativo sancionador’. Para Carlos Ari Sundfeld, a 
utilização dessas expressões ‘denota sua inspiração na teoria do direito penal’, o que 
se explica pelo fato do direito penal consubstanciar-se em área do conhecimento 
jurídico muito mais antiga e evoluída do que o Direito Administrativo Sancionador. 
É o que afirma Alejandro Nieto: ‘o Direito Administrativo Sancionador toma de 
empréstimo os instrumentos que lhe proporciona o Direito Penal simplesmente 
porque lhes são úteis por causa de seu amadurecimento e de sua superioridade 
teórica’214. 

 

Nessa linha, não se pode negar que o Direito Penal é alicerce para o Direito 

Administrativo Sancionador, na medida em que encontra, na explicação da finalidade da 

pena215, as balizas para a sanção administrativa.  

Luigi Ferrajoli explica que há duas principais teorias para justificar a pena: as teorias 

absoluta (ou da retribuição) e relativa (ou utilitaristas). Na primeira teoria, “doutrinas 

                                                 
 

 

212 “Pode-se, pois, conceituar sanção administrativa como ato vinculado da Administração Pública, que decorre 
de uma infração administrativa e que consiste na privação compulsória de um bem pertinente à sua esfera de 
competência”. ZARDO, Francisco. Infrações e Sanções em Licitações e Contratos Administrativos. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 150-151.  

213 ZARDO, Francisco. Infrações e Sanções em Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2014. 

214 Ibid. p. 38. 
215 “Conceito de Pena. É a sanção imposta pelo Estado, através da ação penal, ao criminoso, cuja finalidade é a 

retribuição ao delito perpetrado e a prevenção a novos crimes”. NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de 
Direito Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 337.  
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absolutas ou retributivistas fundam-se todas na expressão de que é justo transformar mal em 

mal. Trata-se de um princípio com origens seculares, em que está a base daquele arcaico 

instituto, comum a todos os ordenamentos primitivos, que é a vingança de sangue”216. Nesse 

sentido, explica que a pena imposta é um fim em si própria, isto é, possui em si seu próprio 

fundamento, não sendo um meio para o alcance de um fim socialmente útil ou uma finalidade 

extrapunitiva. Ou seja, é apenas uma “retribuição” pelo crime praticado, sem qualquer outra 

meta. Ocorre que essa teoria, embora partilhada por Hegel e Kant, é atualmente 

indefensável217 na medida em que a ideia da sociedade pagar o mal com o mal, dentro dos 

limites daquele dever que a sociedade tem de se autoconservar218 (caráter retributivo da pena, 

isto é, vingança, expiação e reequilíbrio), foi substituída por uma visão mais moderna que 

busca um fim maior. A segunda teoria, relativas ou utilitaristas “consideram e justificam a 

pena enquanto meio para realização do fim utilitário da prevenção de futuros delitos”219. 

Essas teorias subdividiram-se em prevenção especial, “que atribuem o fim preventivo à 

pessoa do delinquente”220, isto é, fazendo-o abster-se da prática de outros delitos; e prevenção 

geral, que é atribuída “aos cidadãos em geral”221, isto é, servindo de instrução para estes222. 

Conclui Luigi Ferrajoli sobre a diferença das duas teorias: 

 

A diferença entre justificações absolutas ou retributivistas e justificações relativas ou 
utilitaristas encontra-se expressa de forma límpida em um conhecido trecho de 
Sênica: as justificações do primeiro tipo são quia peccatum, ou seja, dizem respeito 
ao passado; aquelas do segundo, ao contrário, são ne peccetur, ou seja, referem-se ao 
futuro. Enquanto para as primeiras a legitimidade externa da pena é apriorística, no 
sentido de que não é condicionada por finalidades extrapunitivas, para as segundas, 
diferentemente, referida legitimidade é condicionada pela sua adequação ou não ao 

                                                 
 

 

216 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. Teoria do Garantismo Penal. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2014. p. 235-261. 

217 “Inobstante a autoridade de Kant e de Hegel, tais versões da doutrina retributiva da pena são insustentáveis”. 
FERRAJOLI, Luigi. Op. cit. p. 237. 

      No mesmo sentido, ver também: ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Fundamentos. La 
estructura de la teoría de delito. 2. ed. Madrid: Civitas, 1997. p. 84. 

218 Pell, Rossi. Traité de droit penal (1829), trad. It de R.M., Trattato di diritto penale. BORRONI; SCOTTI, 
Milano, liv. 1, cap. XII, p. 151, 1852. 

219 FERRAJOLI, Luigi. Op. cit. p. 236. 
     No mesmo sentido, ver também: ROXIN, Claus. Op. cit. p. 84. 
220 FERRAJOLI, Luigi. Op. cit. p. 236. 
     No mesmo sentido, ver também: ROXIN, Claus. Op. cit. p. 84. 
221 FERRAJOLI, Luigi. Op. cit. p. 236. 
     No mesmo sentido, ver também: ROXIN, Claus. Op. cit. p. 84. 
222 FERRAJOLI, Luigi. Op. cit. p. 236. 
     No mesmo sentido, ver também: ROXIN, Claus. Op. cit. p. 84. 



156 
 
 

 
 

fim perseguido, externo ao próprio direito, e, portanto, exigindo um balanceamento 
concreto entre os valores do fim que justifica o ‘quando’ da pena e o custo do meio 
do qual se deve justificar o ‘como’223.                                                                                                                              

 

No Direito Administrativo, Celso Antônio Bandeira de Mello arremata: 

Quando uma sanção é aplicada, o que se pretende com isto é tanto despertar em 
quem a sofreu um estímulo para que não reincida, quanto cumprir uma função 
exemplar para a sociedade. Não se trata, portanto, de causar uma aflição, um ‘mal’, 
objetivando castigar o sujeito, levá-lo à expiação pela nocividade de sua conduta. O 
Direito tem como finalidade unicamente a disciplina da vida social, a conveniente 
organização dela, para o bom convívio de todos e bom sucesso do todo social, nisto 
se esgotando seu objeto224. 

 
Do raciocínio anteriormente exposto, chega-se a duas conclusões. A primeira é a de 

que, tanto no Direito Penal quanto no Direito Administrativo Sancionador, a sanção deve ser 

um meio para a realização de um fim utilitário, isto é, deve prestar-se a prevenir futuras 

infrações e não pode significar apenas um castigo em si (um mal por si só). A outra é a de que 

a sanção (penal ou administrativa) deve reprimir ou reprovar o ato ilegal praticado, de 

maneira necessária e suficiente (isto é, proporcional).  

Realizadas essas considerações, resta identificar qual seria a grandeza da prevenção e 

da repressão. 

A palavra prevenção origina-se do latim, praeventio, de praevenire, que significa 

dispor antes, preparar antecipadamente, precaver, isto é, dispor com antecipação (algo) de 

modo que se evite mal ou dano. Já a repressão significa coibir, combater, impedir, fazer 

cessar225. 

No Direito Concorrencial, a Lei de Defesa da Concorrência sempre foi historicamente 

dividida em controle estrutural e controle de condutas. Atualmente, a Lei no 12.529/2011 

trata do controle de estruturas (atuação ex ante) nos artigos 31 a 45 (correspondentes aos 

revogados artigos 54 a 57 da Lei no 8.884/1994) e controle de condutas ilícitas (atuação ex 

                                                 
 

 

223 FERRAJOLI, Luigi. Op. cit. p. 236. 
     No mesmo sentido, ver também: ROXIN, Claus. Op. cit. p. 84. 
224 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo . 17. ed. São Paulo: Malheiros, 

2004. p. 745. 
225 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2001; SILVA, DE PLÁCIDO E. Vocabulário Jurídico. 23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2004. 
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post) nos artigos 53 a 65 (correspondentes aos revogados artigos 20 a 53 da Lei no 

8.884/1994).  

Nesse sentido, não há dúvidas de que o Cade goza de dupla competência de atuação: 

uma com enfoque preventivo (controle estrutural) e outra com enfoque repressivo (controle de 

condutas).  

No âmbito de sua competência preventiva, quando da análise de um Ato de 

Concentração, a autoridade antitruste pode aprová-lo mediante a imposição de restrições, 

correspondentes a medidas comportamentais ou estruturais, ou ambas, a fim de corrigir um 

potencial problema anticoncorrencial constatado. Por exemplo, se, após a análise da operação 

de aquisição de um conjunto de ativos de uma empresa por outra, chegar-se à conclusão de 

que determinados ativos poderão trazer efeitos concorrenciais negativos, a autoridade somente 

aprova a operação mediante a determinação de uma medida estrutural consistente na 

alienação de um determinado ativo; e qual será o ativo? Aquele que tiver o potencial de gerar 

o efeito anticoncorrencial.  

No que envolve a competência repressiva, a exemplo do caso do cartel, ao comentar a 

sanção de desinvestimento contida no art. 24, inc. V, da Lei no 8.884/94 (revogada), cujo 

correspondente encontra-se no art. 38, inc. V, da vigente Lei no 12.529/2011, Fábio Ulhoa 

Coelho defende que a atuação do Cade deve ser cirúrgica: 

 

Cabe acentuar-se que deve haver estrita relação entre a pena não pecuniária aplicada 
pelo CADE e a natureza da correspondente infração. Ou seja, não poderá ser 
aplicada pena cujas finalidades não guardem direta relação com a conduta 
infracional caracterizada. Por exemplo, a inscrição no Cadastro Nacional de Defesa 
do Consumidor somente é cabível se o infrator lesou diretamente direitos ou 
interesses de consumidores. Se as vítimas imediatas das práticas anticoncorrenciais 
punidas foram apenas outros empresários, concorrentes do agente ativo da infração, 
então a pena de inscrição no referido Cadastro não é legítima. A cisão de sociedade, 
outro exemplo, cabe apenas nas hipóteses de prática anticoncorrencial de 
concentração de empresa, e assim por diante. Demonstrada, em suma, a 
impertinência entre a pena não pecuniária e a eleita pelo CADE e a natureza 
intrínseca da infração, caberá ao Judiciário anular a decisão impositiva226. 

 
Em igual sentido é a opinião de Gesner Oliveira:  

 
                                                 
 

 

226 COELHO, Fábio Ulhoa. Direito Antitruste Brasileiro . Comentários à Lei 8.884/94. São Paulo: Saraiva, 
1995. p. 93. 

     FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do Antitruste. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 
342. 
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A sanção administrativa extraordinária, pena não pecuniária, deve guardar estreita 
relação com a natureza da infração, sob pena de poder vir a ser anulada. À guisa de 
exemplo, somente em caso de desconsideração a direitos dos consumidores, será 
legítima a imposição de pena adicional de inscrição no Cadin227. 
 

 

Conforme citações acima, verifica-se que a sanção aplicada pela autoridade, 

especialmente aquelas contidas no art. 38 da Lei no 12.529/2011, deve guardar direta relação 

com a conduta infracional caracterizada, em outras palavras, uma penalidade de 

desinvestimento de ativos decorrente de conduta pode ser legítima quando mantém uma 

relação causal com o ilícito antitruste. Caso contrário, corre-se o sério risco de se estabelecer 

condenações genéricas228, em que todas (ou quaisquer) penalidades do citado art. 38 da lei 

possam ser aplicadas sem qualquer critério vinculado à natureza da infração cometida pelo 

agente econômico e, ainda pior, estabelecida de maneira plana e uniforme a todos os agentes 

partícipes de determinado cartel sem que se leve em conta a situação particular de cada um 

dos agentes.  

A propósito da utilização de remédios de desinvestimentos, a OCDE já registrou que  

 

[e]les são geralmente considerados o tipo mais drástico de remédio e seu uso tem 
sido controverso [...], exceto quando os acusados tenham alcançado o domínio por 
meio de aquisições (tradução nossa)229. 

 

Sendo assim, é possível admitir que se um ativo é adquirido, constituído ou utilizado 

para a prática de condutas ilícitas, a autoridade antitruste pode utilizar-se de medidas de 

desinvestimento, desde que atenda concomitantemente aos pressupostos da finalidade, 

motivação, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência. 

 

 

                                                 
 

 

227 OLIVEIRA, Gesner. RODAS, João Grandino. Direito e Economia da Concorrência. Rio de Janeiro, São 
Paulo, Recife: Renovar, 2004. p. 231. 

228 Segundo Egon Bockmann Moreira, “[n]ão há condenações genéricas. Cada agente é responsabilizado na 
medida em que contribui para a prática do ilícito, na exata razão de sua participação.[...]. Não basta, portanto, 
descrever um “apanhado de fatos” (na expressão de Pedro Dutra) e imputá-los a um “apanhado de sujeitos”, 
subsumindo-os a um “apanhado de tipos”, pois “não há condenações genéricas” (na dicção de Oliveira 
Júnior)”. MOREIRA, Egon Bockmann. Parecer. Mimeografado. 

229 ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Policy 
Roundtables: Remedies and Sanctions in Abuse of Dominance Cases. [S. l.]: OCDE, 2006. p. 31. 
Disponível em: <http://www.oecd.org/competition/abuse/38623413.pdf>. Acesso em: 1 dez. 2014. 
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4.9 Desinvestimento em participação societária minoritária representativa do capital 

social de empresa rival 

 

 

O desinvestimento em participação societária minoritária em empresa rival endereça 

dois pontos relevantes que devem ser considerados pela autoridade: um relativo à 

proporcionalidade, e o outro concernente ao desvio de finalidade. No primeiro, ainda que se 

constate conduta ilícita em relação à participação minoritária detida em rival, impõe-se a 

observação da adequação da medida a ser determinada pela autoridade ao agente econômico, 

cujos parâmetros podem ser extraídos da análise do tema em atos de concentração. No 

segundo, a finalidade pretendida pela autoridade antitruste (ex. desinvestimento) não deve ser 

imposta ao agente partícipe de eventual cartel de maneira descolada da utilização indevida da 

participação minoritária em rival. 

 Sob a ótica concorrencial230, a avaliação da participação minoritária em rival tem 

como objetivo primordial verificar a presença de efeitos prejudiciais à concorrência.   

 Segundo constou no julgamento do Processo Administrativo no 08012.11142/2006-79, 

do suposto cartel do cimento e concreto, o conselheiro-relator determinou a “alienação, [...] de 

                                                 
 

 

230 Apenas a título de esclarecimento, a participação minoritária tem compreensão distinta no plano 
concorrencial e societário. Enquanto no primeiro a participação societária está ligada aos efeitos 
anticoncorrenciais que dela possa advir; no segundo, a participação minoritária significa apenas que um sócio 
ou acionista deterá a propriedade de quotas ou ações representativas do capital social de determinada 
empresa em percentual inferior à 50%.  

      Oportuno consignar, ainda em relação à questão puramente societária, que participação minoritária de um 
sócio ou acionista não se confunde com poder de controle, pois este pode ser obtido por meio de acordo de 
controle, isto é, “[a] fonte do poder de controle é a titularidade permanente da maioria dos votos nas 
deliberações da Assembleia Geral. [...] [E]mbora tenha por fundamento a maioria dos votos da Assembleia 
Geral, é exercido de modo permanente, independentemente da realização da assembleia, e não somente 
através do voto. É também exercido mediante atos de administração (se o controlador é administrador da 
companhia) e ordens, ainda que indiretas, aos administradores e fiscais (ainda que o controlador não exerça o 
cargo de administrador eleito. [...] [O] conjunto das ações que confere a maioria dos votos é referido como 
bloco de controle. Esse bloco é formado pela reunião das ações em um único patrimônio, de pessoa natural 
ou jurídica, ou, em se tratando de ações que integram os patrimônios de diversas pessoas, pela vinculação 
mediante acordo de voto. O acordo de controle é necessariamente um acordo de voto. [...] Pelo acordo de 
controle, portanto, o acionista controlador pode vincular-se, não somente quanto ao exercício de seu voto 
preponderante na Assembleia Geral, como também sobre o modo de orientar o funcionamento dos órgãos da 
companhia”. LOBO, Carlos Augusto da Silveira. § 116 – Acordos de Controle. In: LAMY FILHO, Alfredo. 
PEDREIRA BULHÕES, José Luiz (Org.). Direito das Companhias. Rio de Janeiro: Forense, 2009. v. 1. p. 
461.   
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todas as participações minoritárias detidas em cimenteiras e em concreteiras”231. O 

conselheiro-revisor acolheu a medida imposta pelo relator, assim como o Plenário, 

acrescentando que “a participação minoritária das cimenteiras nessas empresas, significou a 

construção de laços com potenciais concorrentes para influenciar as decisões e estratégias 

comerciais de coligadas”. Mencionou ainda que  

 

[q]uando utilizadas sob o ponto de vista da defesa da concorrência, as participações 
minoritárias podem conferir influência decisiva nas estratégias e ações de 
concorrentes, o que é o caso do Cartel que hoje está em julgamento. Podem, ainda, 
conferir controle conjunto da empresa, sendo um claro instrumento de concentração 
econômica e que podem causar receios antitruste. No Brasil, as preocupações com 
participações minoritárias têm levado o Cade a maior reflexão sobre o potencial 
anticompetitivo dessa forma de negócio empresarial”232.  
 

Para tanto, o conselheiro-revisor Márcio de Oliveira invoca os precedentes do Ato de 

Concentração no 53500.012487/2007 (Tim e Telefônica, conselheiro Carlos Ragazzo) e do 

Ato de Concentração no 08012.009198/2011 (CSN e Usiminas, conselheiro Eduardo Pontual), 

nos quais se discute a forma do poder de controle da empresa, o caráter passivo ou ativo da 

participação, o acesso a informações sensíveis, a possibilidade da ausência de controle gerar 

efeitos anticoncorrenciais etc. Em suma: a periculosidade dos efeitos que uma participação 

societária minoritária detida em concorrente pode eventualmente causar. 

 Como visto, o conselheiro-revisor baseou sua análise em casos que envolviam atos de 

concentração para explicar os potenciais problemas que a participação minoritária em rival 

pode endereçar e, assim, justificar a penalidade de desinvestimento em caso de cartel.  

 

 

 

 

                                                 
 

 

231 BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Processo Administrativo no 08012.011142/2006-79. Voto do 
conselheiro-relator Alessandro Octaviani Luis. p. 18.183/18.187. Disponível em: 
<http://www.cade.gov.br/Documento.aspx?83a7708793a0b1b062b341d152ff56ea46095ae75bcc58a66ebf55
dd7edf76cf65ed7ec9>. Acesso em: 7 jan. 2015. 

232 BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Processo Administrativo no 08012.011142/2006-79. Voto do 
conselheiro-revisor Márcio de Oliveira. p. 18.613 e 18.661, respectivamente. Disponível em: 
<http://www.cade.gov.br/Documento.aspx?83a7708793a0b1b062b341d152ff56ea46095ee35fb07c82839468
aa82c39baabf87d96d>. Acesso em: 7 jan. 2015. 
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4.9.1 Participações minoritárias em rival, em atos de concentração 
 

 

Em casos de análise de ato de concentração, a eventual aplicação do desinvestimento 

decorre de ampla análise acerca dos efeitos (deletérios ou não) que a união societária pode 

trazer à ordem econômica. 

A avaliação ocorre em duas etapas: (i) necessidade da submissão da operação ao órgão 

de defesa da concorrência, nos termos do art. 88 e 90 da Lei no 12.529/2011 e, (ii) o impacto 

da união societária à ordem econômica, vale dizer, se a participação societária em concorrente 

pode resultar na “redução de incentivos do acionista minoritário para competir (efeitos 

unilaterais) e/ou facilitar o conluio (efeitos coordenados)” (tradução nossa)233. Nesse sentido, 

são analisadas as condições do mercado (por exemplo, número de agentes, barreiras à entrada, 

interação entre concorrentes, demanda, homogeneidade do produto, inovação, estratégias de 

preços etc.), a organização societária (por exemplo, se a participação societária é ativa ou 

passiva234, o percentual representativo do capital social adquirido, o poder de controle da 

sociedade, a estrutura diretiva, a participação societária recíproca, a interligação dos 

administradores nas empresas etc.) e a eventual presença de influência relevante235 (quando 

não há poder de controle). 

                                                 
 

 

233 “[…] can have negative effects on competition, either by reducing the minority shareholder's incentives to 
compete (unilateral effects), or by facilitating collusion (coordinated effects)”. ORGANIZAÇÃO PARA A 
COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Policy Roundtables: Minority Shareholdings. 
[S. l.]: OCDE, 2008. p. 9. Disponível em: >http://www.oecd.org/competition/mergers/41774055.pdf>. 
Acesso em: 5 jan. 2015. 

234 “The risks of anti-competitive effects arise from both active minority interests and passive minority interests 
among competitors. Active minority shareholdings entitle the owner to exercise some form of control or 
influence over the target company. Passive minority shareholdings are mere financial investments in the 
activities of the target company and they only entitle the owner to a share in the profits or losses of the 
target”. ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Policy 
Roundtables: Minority Shareholdings. [S. l.]: OCDE, 2008. p. 20. Disponível em: 
>http://www.oecd.org/competition/mergers/41774055.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2015.  

235 “[I]nfluência relevante pode configurar-se em várias situações. Ela é tipicamente vista na participação 
minoritária que permite ao sócio participar efetivamente da administração da sociedade, indicando 
administradores que possuam atribuições suficientes para direcionar seu comportamento estratégico, ou que 
confira ao sócio poderes de voto ou veto sobre estratégias comerciais da sociedade, incluindo orçamento, 
plano de negócios e política de investimento”.  FARACO, Alexandre Ditzel. Relevância Concorrencial da 
Aquisição de Participações Minoritárias. Boletim Levy e Salomão Advogados, [s. l.], maio 2011. 
Disponível em: 
<http://www.levysalomao.com.br/files/publicacao/anexo/20110726162728_20110530171304-relevancia-
concorrencial-da-aquisicao-de-participacoes-minoritarias.pdf>. Acesso em: 7 jan. 2015. 
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Constatado que o ato de concentração pode trazer efeitos anticoncorrenciais, o órgão 

concorrencial e as empresas envolvidas procuram negociar uma saída que viabilize a 

operação; caso contrário, o ato será reprovado.  

O conselheiro Carlos Ragazzo, ao analisar o Ato de Concentração no 

53500.012487/2007 (Tim e Telefônica), menciona a dificuldade de se avaliar a questão da 

participação minoritária em rival:  

 
Não há atalhos para a análise de operações envolvendo a aquisição de participações 
minoritárias passivas. Deve-se, como em qualquer outro ato de concentração, 
proceder ao exame da operação e do mercado relevante envolvido, atentando, é 
claro, para as particularidades do caso. Como dito, o efetivo surgimento de efeitos 
anticompetitivos decorrentes de participações passivas, efeitos esses que podem ou 
não ocorrer na prática, podendo ser mais ou menos prováveis, depende de uma série 
de fatores complexos. Tais fatores podem ser divididos, de modo geral, em dois 
grupos: (i) fatores relacionados às características dos mercados nos quais as partes 
atuam; e (ii) fatores relacionados às características específicas da transação e da 
estrutura de participações societárias dos agentes atuantes nesses mercados236. 

 

A dosagem do remédio a ser aplicado pela autoridade antitruste para evitar eventuais 

efeitos anticoncorrenciais em casos de participação minoritária em rival assenta-se em quatro 

categorias, segundo a OCDE237: 

(i) Alienação da participação minoritária (parcial ou total). A alienação das ações 

adquiridas e o rompimento da ligação estrutural entre as empresas concorrentes é a 

solução preferida pelos órgãos de defesa da concorrência para sanar as 

preocupações antitruste decorrentes das participações minoritárias. A 

determinação da alienação pode ser da integralidade da participação societária ou 

parte dela (suficiente para deixar de ter controle ou influência relevante sobre a 

empresa investida). 

(ii)  A modificação de uma participação ativa em uma participação passiva. Nesses 

casos, entende-se que a supressão (renúncia) de alguns direitos políticos 

decorrentes da participação minoritária adquirida em concorrente (por exemplo, 

direito de eleger administradores, direito ao acesso a informações etc.) impede o 

                                                 
 

 

236 RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. A proteção da ordem econômica no setor de telecomunicações: 
atuação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 257, maio/ago. 2011. p. 311. 

237 ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Policy 
Roundtables: Minority Shareholdings. [S. l.]: OCDE, 2008. p. 46-48. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/competition/mergers/41774055.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2015. 
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acionista de influenciar o comportamento da empresa em que o investimento foi 

realizado e evita riscos de coordenação entre as empresas. 

(iii)  Eliminação de diretorias interligadas (interlocking directorates). Impõe-se 

proibição para nomear membros para a administração (conselheiros e diretores) 

que exerçam cargos similares nas duas empresas (adquirente e adquirida) 

simultaneamente, a fim de evitar a troca de informações estratégicas ou sensíveis 

entre as empresas. 

(iv) Elaboração e introdução de “Chinese Walls”. São acordos de confidencialidade 

assinados por aqueles que ficam expostos a informações confidenciais, a fim de 

evitar a troca de informações sensíveis entre empresas em que ao menos uma 

possua participação societária minoritária na outra. 

Nota-se que, dos quatro remédios, apenas um trata da alienação da participação 

minoritária, o que demonstra a excepcionalidade da medida. Embora os remédios descritos 

nos itens (ii)  e (iii)  limitem o direito de propriedade do adquirente (especialmente o uso e o 

gozo), mantêm todos os demais direitos (frutos e disposição), tornando o minoritário 

basicamente um sócio de mero investimento. 

 Logo, em atendimento ao dever da autoridade competente de não impingir ao 

administrado um fim mais oneroso do que deveria normalmente suportar, seria legítimo supor 

que, tanto em análise de concentração quanto em sanção por conduta, eventual escala a ser 

utilizada pela autoridade seria justamente a contrária à ordem colocada nos itens anteriores, 

ou seja, do menos gravoso ao mais gravoso seria: elaboração e introdução de Chinese Walls; 

eliminação de diretorias interligadas (interlocking directorates); modificação de uma 

participação ativa em uma participação passiva; e alienação da participação minoritária 

(parcial ou total).  

 

 

 
4.9.2 Participações minoritárias em rival: sanção em ato de conduta coordenada 
  

 

A sanção de venda de participações minoritárias em caso de cartel merece atenção 

maior. Isso porque a participação societária de uma empresa em outra pressupõe, dentro dos 

parâmetros legais, a sua aprovação pelo Cade. Logo, não se trata de avaliar o ato de 

concentração em si – que foi aprovado pelo órgão – mas apenas de aplicar ao agente 
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econômico sanção decorrente do ato de abuso do direito de sócio detentor de participação 

minoritária em rival traduzido em prática ilícita, a exemplo da troca de informações sensíveis 

com objetivo de perpetrar prática anticoncorrencial. Portanto, o pressuposto para a aplicação 

da sanção é a conduta anticoncorrencial. 

 Nesse sentido, se é absoluta verdade que a aprovação de um ato de concentração 

relativo à participação minoritária em rival não autoriza que a empresa venha a cometer futuro 

ilícito concorrencial (cartel), também é verdade que a eventual imposição de medida de 

desinvestimento não pode ser aplicada sem que se guardem cuidados relevantes em relação às 

peculiaridades do caso concreto. 

 

 

4.9.2.1 Proporcionalidade 
 

 

Embora já se tenha passado pelo tema neste trabalho, é importante destacar que a 

medida de desinvestimento em participação minoritária em rival endereça algumas questões 

de ordem prática que devem ser levadas em conta pela autoridade.  

Um exemplo seria quando na sociedade submetida ao desinvestimento os sócios ou 

acionistas tenham interesse em exercer o eventual direito de preferência na aquisição da 

participação societária do sócio retirante, principalmente para evitar a entrada de terceiro na 

sociedade que não contenha mecanismos societários claros de saída e entrada de sócios tais 

como os instrumentos de tag along e drag along e que, por isso, os atuais sócios não tenham 

interesse em manter qualquer relação societária com eventual sócio entrante. Ocorre que os 

sócios adquirentes da participação societária minoritária podem não ter condições financeiras 

próprias suficientes para integralizar os recursos necessários à efetivação da operação. Nesse 

caso, a saída será a contratação do endividando pela empresa para aquisição das próprias 

ações, o que comprometerá a capacidade de investimento da empresa pelo prazo de vigência 

da dívida, além de implicar em outros impactos correlatos no âmbito administrativo e 

operacional da empresa. 

Outro ponto seria que a saída de um sócio importante pode significar a perda da 

capacidade de negociação da desinvestida na aquisição de insumos necessários à fabricação 

de seu produto na medida em que o sócio retirante deixa de estender eventuais benefícios 

comerciais obtidos no mercado à empresa desinvestida (antes coligada da sócia retirante), 
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gerando aumento nos custos de fabricação de seus produtos, menor competitividade e, em 

última análise, aumento dos preços aos clientes.  

Um último exemplo, assim como na alienação de qualquer ativo, a determinação da 

venda da participação minoritária pode significar possível depreciação do valor da 

participação societária a ser alienada, tanto por conta da determinação compulsória da venda 

como pela necessidade de efetivação da alienação em certo lapso temporal que pode não 

corresponder ao melhor momento do mercado para a operação.    

Evidentemente que os exemplos trazidos não significam defender que a autoridade 

antitruste não deva ou não possa aplicar a pena de desinvestimento, ao contrário, a imposição 

de tal penalidade é absolutamente legítima, especialmente porque tem como objetivo maior 

promover a defesa da concorrência. Entretanto, o que se deseja destacar é a relevância da 

proporcionalidade na consideração da extensão do remédio a ser imposto ao agente partícipe 

do eventual cartel, que por sua vez possui características próprias e peculiares distintas dos 

demais. 

Nesse sentido, cabe consignar que a despeito da citação pelo conselheiro-revisor dos 

alegados precedentes no julgamento do Processo Administrativo no 08012.011142/2006-79 

(Cartel do Cimento), acerca do Ato de Concentração no 53500.012487/2007 (Tim e 

Telefônica) e do Ato de Concentração no 08012.009198/2011 (CSN e Usiminas), além do fato 

de serem avaliados no âmbito de controle de estruturas (e não de conduta), os remédios 

impostos objetivaram ser menos invasivos possíveis, obedecendo a uma gradação para cada 

um deles, guardando as seguintes peculiaridades: (i) ambos foram fruto de um consenso entre 

as partes concretizado por meio de um TCD (Termo de Compromisso de Desempenho), o 

qual foi realizado somente após uma ampla análise das condições do mercado e da 

organização societária; (ii) para o Ato de Concentração no 53500.012487/2007 (Tim e 

Telefônica), as medidas não determinaram desinvestimentos e, para o Ato de Concentração no 

08012.009198/2011 (CSN e Usiminas)238, o desinvestimento foi parcial, isto é, a participação 

minoritária da CSN no capital social da Usiminas foi reduzida, além do fato de que nos dois 

                                                 
 

 

254 BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Processo Administrativo no 08012.009198/2011. Voto do 
conselheiro-relator Eduardo Pontual. Disponível em: 
<http://www.cade.gov.br/Documento.aspx?e54ad224f644155cd749d42df7451d33034be36da678858988996f
b395bb93acb89db087da>. Acesso em: 23 dez. 2014. 
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casos houve a imposição de limitações ao direito de propriedade (direitos políticos) 

decorrentes das ações/quotas representativas do capital social das empresas. 

Dessa forma, a penalidade imposta deve ser suficiente para restabelecer a 

concorrência, atendendo ao caráter sancionatório, didático e dissuasório, preservando a 

relação entre a ação e o resultado, e evitando ao administrado um fim mais oneroso do que 

deveria suportar. Vale consignar, dadas as características de cada agente e sua efetiva 

participação em eventual cartel (em especial atenção ao art. 45 da Lei no 12.529/2011), é 

perfeitamente factível que a imposição de medidas distintas do desinvestimento – como a 

introdução de Chinese Walls, eliminação de diretorias interligadas e modificação de uma 

participação ativa em uma participação passiva, sejam aplicadas pela autoridade antitruste 

antes da opção pela medida extrema. 

 

 

4.9.2.2 Desvio de finalidade 
  

 

Conforme mencionado neste trabalho, o órgão de defesa da concorrência não pode 

resolver um problema de estrutura por meio de aplicação de medida de desinvestimento em 

análise de conduta, sob pena de ser considerada ilegal por desvio de finalidade.  

E para evitar que a autoridade atinja fim diverso daquele previsto pela lei – que é a 

sanção do agente pela violação da lei de defesa da concorrência – é razoável admitir que a 

medida de desinvestimento seja cabível quando se comprovar que a participação minoritária 

tenha sido utilizada para a prática de condutas ilícitas. Ou seja, a simples comprovação da 

existência de um eventual cartel envolvendo uma empresa que possua participação minoritária 

em outra não permite inferir que qualquer participação minoritária existente entre os agentes 

participantes de um cartel foi utilizada de maneira ilegal e que, portanto, deve ser desfeita. 

Nenhuma empresa pode ser condenada a fazer desinvestimento em participação minoritária 

simplesmente pela existência de características facilitadoras a eventual ilícito, ou até por 

circunstâncias ou evidências que embora possam caracterizar a existência de um cartel 

estejam fora da relação decorrente do exercício legal dos direitos de sócio detentor de 

participação minoritária em rival.  

Em suma, se a finalidade da decisão da autoridade é desfazer a participação 

minoritária em rival para, por exemplo, evitar a troca de informações sensíveis, deve-se 

comprovar, conforme já mencionado nesse trabalho, a existência de um nexo entre a troca de 
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tais informações (natureza legal) e a sua utilização indevida caracterizadora da prática 

anticoncorrencial (natureza ilegal), isto é, a conduta ilegal deve estar comprovada dentro do 

âmbito da participação minoritária. Se isso não ocorrer, deve-se presumir que a participação 

minoritária permanece lícita, exatamente igual ao momento em que se originou, isto é, quando 

da aprovação do ato de concentração que a autorizou.  

 

 

4.10 O percentual estabelecido para o desinvestimento de ativos 
 

 

 Os votos do conselheiro-relator e do conselheiro-revisor, assim como a alternância de 

posicionamento dos demais membros Cade durante o julgamento do caso sob análise, 

evidenciaram a gravidade que a ausência de um procedimento adequado para o 

desinvestimento em caso de conduta pode gerar, não só aos agentes envolvidos e ao mercado 

atingido diretamente, mas sobretudo ao interesse público. 

Conforme se verificou no início do capítulo 4, o conselheiro-relator enfatizou a 

necessidade de se remodelar o mercado por meio da introdução forçada de novos concorrentes 

que deveriam deter em conjunto 24% da capacidade total do mercado, tanto no mercado de 

cimento como no mercado de concreto. Quanto ao conselheiro-revisor, o percentual 

estabelecido, com foco exclusivamente no mercado de concreto, partiu de um critério 

completamente diferente, isto é, de um dano hipotético que o cartel causaria no mercado 

aliado ao percentual mínimo (20%) que a lei considera para uma empresa ou grupo de 

empresas alterar as condições de mercado.  

Nota-se que em ambos os casos, a ausência de critérios objetivos permitiu a adoção de 

elementos subjetivos exacerbados pelos julgadores, que adotaram bases distintas para definir 

uma penalidade considerada das mais pesadas constantes na lei. 

Embora os argumentos do conselheiro-revisor possam transmitir a percepção de que 

houve um maior grau de objetividade ao critério adotado, na medida em que buscou 

referenciar o percentual de 20% em estudo da OCDE e na Lei de Defesa da Concorrência, 

verifica-se que tais argumentos não permitem concluir de forma segura que o percentual seja 

adequado ao desinvestimento. 

Em primeiro lugar, o referido estudo da OCDE se baseia em casos anteriores a 2002 

(de 1996 a 2000), bem distantes do período em que o caso concreto foi julgado (2014/2015).  
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Em segundo lugar, a amostra não guarda qualquer relação com o mercado de cimento. 

Na verdade, dentre os diversos casos selecionados há apenas um caso referente a concreto na 

Alemanha, para o qual o sobrepreço estimado seria de 8% e, a maior parte dos casos avaliados 

(22 de 36) não dispõe de estimativa do dano. Por fim, nenhum dos casos reflete a realidade do 

mercado brasileiro (empresas do setor, clientes, mercado relevante e outros). 

Em terceiro lugar, porque o percentual de 20% é o mínimo que a lei estabelece para 

presumir-se posição dominante do agente, e não a participação de mercado mínima para 

garantir suficiente rivalidade de um agente de mercado, conforme consignou o conselheiro-

revisor. Seja como for, o percentual de 20% para o desinvestimento estabelecido na 

condenação não significa que atenderá à necessidade de punir de maneira adequada o agente 

econômico partícipe do cartel, ou ainda de restabelecer a concorrência.    

Em quarto lugar, o percentual de desinvestimento imposto pelo órgão não guardou 

qualquer relação com a atuação de cada agente no suposto cartel, optando-se por se 

estabelecer um percentual plano a ser aplicado a todos os partícipes da mesma forma, em 

flagrante ofensa à proporcionalidade e à isonomia, bem como aos critérios estipulados pelo 

art. 45 da Lei no 12.529/2011 que determinam a avaliação das condições particulares de cada 

agente na atuação dentro do cartel. Do ponto de vista prático é evidente que um mesmo 

percentual de desinvestimento aplicado de maneira uniforme a todos os agentes do cartel não 

só deixa de contemplar a situação particular de cada envolvido – a exemplo da situação 

econômico-financeira da empresa – como também desconsidera o fato de que as empresas 

atuam em mercados geográficos distintos, com características próprias em cada região e em 

relação aos próprios clientes (ex. o mercado do Norte do Brasil é completamente distinto do 

mercado do Sul do país, seja em relação às questões logísticas, seja em relação à demanda dos 

clientes, ou ainda, em relação à aquisição de insumos pelas empresas). Aliás, nesse erro, como 

visto anteriormente, o conselheiro-relator não incidiu quando buscou estipular percentuais 

distintos de desinvestimento entre as condenadas, embora o critério para sua determinação 

também tenha sido absolutamente subjetivo. 

Note-se, meramente a título de exemplo, algumas diferenças entre os casos, já citados, 

brasileiro (Processo Administrativo no 08012.011142/2006-79) e britânico (Competition and 

Markets Authority case. Aggregates, cement and ready-mix concrete market investigation). 

Concernente ao estudo dos mercados: (i) no caso estrangeiro, além da análise das condutas, 

efetuou-se amplo estudo acerca dos mercados de cimento, concreto, agregado e escória 

visando eventual aplicação de medidas de desinvestimento; no caso brasileiro resumiu-se a 
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analisar as condutas dos representados, e embora se tenha pontuado algumas características 

dos setores de cimento e concreto, a sanção de desinvestimento foi aplicada a partir de uma 

sistematização de intuições acerca do funcionamento dos mercados, e não lastreada em 

estudos específicos239; (ii) no caso estrangeiro, entendeu-se que o cartel se deu no mercado de 

cimento, sendo os ativos de concretagem (mercado de concreto) utilizados apenas como um 

meio (acessório) para a prática do cartel no mercado de cimento; no caso brasileiro, após 

alternâncias acerca do entendimento quanto aos mercados nos quais se teriam efetivado o 

cartel, prevaleceu o entendimento do conselheiro-revisor de que a sofisticação da conduta se 

deu quando as cimenteiras pretenderam alterar a estrutura da cadeia produtiva do cimento por 

meio da verticalização do setor (integração de concreteiras às cimenteiras), isto é, o cartel se 

efetivou pelo mercado de concreto. 

                                                 
 

 

239 Dois exemplos podem ser citados, dentre outros, no caso brasileiro: 
(i) o primeiro, relativo à ausência de estudos econômicos pode ser resumido a partir do entendimento 

da autoridade antitruste em embargos de declaração: “Omissão quanto à inexistência de estudos 
econômicos. [...]. A exigência de um “estudo econômico” para o presente caso mostra-se 
totalmente desnecessária e despropositada, uma verdadeira tentativa de atrasar/impedir o 
julgamento de condutas que se encontram amplamente demonstradas. Trata-se, isto sim, de 
tentativa de rediscussão de um tema incabível em sede de embargos de declaração. [...] Mesmo no 
que diz respeito às medidas estruturais, não haveria que se cogitar da necessidade de estudo 
econômico, já que o voto-vista do Conselheiro Márcio de Oliveira Junior, que acabou prevalecendo 
nesse ponto, orientou-se pelo objetivo principal de anular as estruturas ilícitas que foram 
constituídas em virtude do cartel, bem como de neutralizar as vantagens e os benefícios do cartel, 
baseando-se no diagnóstico do passado e em diversos dados econômicos que extraiu do acervo 
probatório. Entretanto, se as partes tanto insistem na necessidade de realização de um estudo 
econômico nos moldes que apregoam, estas poderiam, às suas expensas, ter trazido contra-provas 
(inclusive por meio de estudos econômicos) que trouxessem algum tipo de justificativa legítima 
para as condutas ora em análise, o que não foi feito. Desta maneira, rejeito a alegação de omissão 
quanto a este ponto”. BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Processo Administrativo no 
08012.011142/2006-79. Voto da Conselheira-Relatora Ana Frazão nos Embargos de Declaração no 
Processo Administrativo 08012.011142/2006-79. Disponível em:  
<http://sei.cade.gov.br/sei/institucional/pesquisa/documento_consulta_externa.php?u0r2HDE7WIdi
BH3O1y0Dr6krqmN-VVCNjJtZWrdX1mh-
eoSOgiTXZySwql2KTR8cAlVTI8apDYG6WeBcb_bJHQ>. Acesso em: 10 ago. 2015; 

(ii)  o segundo, embora o órgão de defesa da concorrência tenha entendido pela existência de 
“coordenação para controle das fontes de insumo do cimento, principalmente o insumo escória de 
alto forno”, nenhum estudo na área de escória foi realizado, embora se tenha utilizado desse fato 
para condenar as representadas, sendo que algumas delas sequer utilizavam tais insumos na 
fabricação de seus cimentos. Aliás, a dissonância acerca do tema no próprio órgão, e dentro do 
julgamento do caso concreto, é evidenciada pelo conselheiro-revisor ao mencionar: “590. A análise 
da autoridade britânica se estendeu a outros mercados da cadeia produtiva de cimento, tais como 
escória de alto-forno e agregados. No entanto, como não são objeto do presente Processo 
Administrativo, omito a respectiva descrição quanto às evidências e às conclusões sobre esses 
mercados”. BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Processo Administrativo no 
08012.011142/2006-79, p. 18.657. Voto do conselheiro-revisor Márcio de Oliveira Júnior. 
Disponível em: <http://cade.gov.br/gravacoes/audio/2014/sessao36.asp>. Acesso em: 11 nov. 2014. 
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Dessa forma, resta evidente que a dissonância entre um (relator) e outro (revisor) voto, 

inclusive acompanhada pelo Plenário que alterou seu posicionamento durante o julgamento, 

coloca em dúvida o próprio cabimento ou adequação da medida de desinvestimento de ativos, 

pois não se trata apenas da diferença entre os percentuais impostos para o desinvestimento de 

ativos, mas também, e sobretudo, do tipo e da extensão dos ativos a serem desinvestidos – 

cimento vs. concreto –, além dos próprios agentes que deveriam sofrer a sanção240. Tal 

dissonância ocorrida no julgamento deve-se, no nosso entender, à ausência de estudos 

econômicos específicos nos setores investigados e, consequentemente, de um procedimento 

adequado. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
 

 

240 Conforme ficou evidenciado, a Cia. de Cimento Itambé que no primeiro momento do julgamento não havia 
sido condenada a nenhum desinvestimento, no segundo momento, após o voto do conselheiro-revisor, o 
plenário entendeu que a citada empresa também deveria sofrer a penalidade de desinvestimento no setor de 
concreto.  
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5 PROPOSIÇÃO DE UMA SOLUÇÃO JURÍDICA 
 

 

 O estudo do caso objeto deste trabalho permitiu a exposição dos fatos de maneira 

ordenada, a demonstração da realidade prática, a enunciação das lições aprendidas e permitiu 

uma avaliação crítica acerca do tema de desinvestimentos de ativos decorrentes de conduta 

coordenada. Para além dessa abordagem crítica retrospectiva, é conveniente que a partir da 

compreensão da realidade consigamos extrair ainda algum tipo de proposição que possa 

auxiliar o órgão antitruste na aplicação de sanções dessa natureza em casos futuros. 

 Cumpre esclarecer, contudo, que dada a complexidade do assunto, o objetivo dessa 

proposição será apenas no sentido de apontar ou delinear algumas balizas que poderiam ser 

adotadas pelo órgão antitruste na aplicação de medidas de desinvestimento de ativos 

decorrentes de casos de conduta coordenada. 

 Para tanto, partiremos da análise dos temas já citados neste trabalho e, após, 

buscaremos na larga experiência do procedimento relativo aos atos de concentração a 

inspiração para uma proposta. 

 Como visto, a Lei no 12.529/2011 dispõe em seu art. 38, inc. V, que sem prejuízo das 

penas cominadas no art. 37, quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público 

geral, poderá ser imposta a pena de cisão de sociedade, transferência de controle societário, 

venda de ativos ou cessação parcial de atividade. Embora a lei não exija regulamentação para 

aplicação dessas medidas, o estudo de caso demonstrou que a ausência de uma 

regulamentação adequada para aplicação dessas medidas pode implicar em considerável 

insegurança jurídica, sobretudo na aplicação de sanções a casos de cartel.   

 Dessa forma, uma vez constatada a necessidade (ou a possibilidade) de aplicação de 

medidas de desinvestimentos em casos de conduta coordenada, obedecidos os critérios de 

proporcionalidade e do art. 45 da Lei de Defesa da Concorrência, propõe-se a adoção do 

seguinte caminho.  
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5.1 Desinvestimento do ativo adquirido ou constituído para a prática anticoncorrencial 
 

 

 Conforme visto neste trabalho, quando o Direito Administrativo atua com caráter 

sancionador, deve haver estrita relação entre a pena não pecuniária aplicada pelo Cade e a 

natureza da correspondente infração.  

Nesse sentido, a autoridade deverá promover o desinvestimento de ativos que guarde 

relação direta com a prática da conduta infracional caracterizada, especialmente em casos em 

que o abuso do poder econômico por parte do agente não tenha sido objeto de investigação ou 

comprovação. Por exemplo, se houver prova de que um determinado ativo foi adquirido com 

objetivo de promover prática anticoncorrencial, somente esse ativo poderia, após avaliadas a 

situação presente do ativo no mercado relevante em questão, a conveniência e a 

proporcionalidade, ser considerado apto ao desinvestimento. 

Logo, diante de um caso de cartel, havendo ativos adquiridos para a prática 

anticoncorrencial, esses deveriam preferir qualquer outro ativo.     

 

 

5.2 Desinvestimento de ativo não adquirido ou não constituído para a prática 
anticoncorrencial 

 

 

 Não obstante o disposto anteriormente, e considerando o fato de que a autoridade 

antitruste possa entender viável o desinvestimento de ativos não adquiridos para a prática 

anticoncorrencial, isto é, derivados de crescimento orgânico da própria empresa resultante de 

processo natural fundado em eficiência, é importante que a determinação dos ativos a serem 

desinvestidos conte com a participação dos agentes envolvidos no cartel e terceiros, de 

maneira não só a alcançar uma decisão proporcional à infração cometida, mas, sobretudo 

eficiente e com impacto positivo para a economia, que ao final será traduzida em menores 

preços, incremento da qualidade dos produtos e serviços ao consumidor final. 
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5.2.1 Ato de (des)concentração, uma analogia possível 
 

 

A tônica deste tópico é estabelecer uma relação de semelhança entre o Ato de 

Concentração e o Ato de Desconcentração (ou “desinvestimento”) a fim de verificar se seria 

um caminho possível a ser trilhado quando de eventual desinvestimento241. Essa semelhança, 

de acordo com Tercio Sampaio Ferraz Jr., “deve ser demonstrada sob o ponto de vista dos 

efeitos jurídicos, supondo-se que as coincidências sejam maiores e juridicamente mais 

significativas que as diferenças”242. 

Nesse sentido, cumpre esclarecer que a análise da concentração econômica243, que 

pode se concretizar pelas formas horizontal244, vertical245 e conglomerada246, tem como 

                                                 
 

 

241 Não é objetivo deste trabalho exaurir o amplo tema acerca dos Atos de Concentração, o que certamente 
demandaria uma dissertação específica. 

242 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2001. p. 297. 

243 Segundo Paula Forgioni, a concentração econômica “expressa o aumento de riquezas em poucas mãos, 
relacionando-se com o aumento do poder econômico de um ou mais agentes do mercado. Também os 
acordos entre empresas podem ser entendidos como práticas concentracionistas, pois, a partir do momento 
em que dois agentes (concorrentes ou não) se unem, ainda que mantenham sua autonomia, passarão a deter 
uma vantagem sobre os demais e que, após a operação, transforma-se em maior poder econômico de ambas. 
[...]. Há, também, concentração quando se dá a constituição de nova sociedade ou grupo econômico cujo 
poder de controle é compartilhado ou quando uma empresa adquire ativos ou parcela do patrimônio de outra. 
FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do Antitruste. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 
395. 

244 “É considerada concentração horizontal não apenas aquela integração entre empresas que fabriquem ou 
comercializem o mesmo produto. Firmas no mesmo mercado são consideradas todas aquelas que se incluem 
na mesma definição de mercado relevantes. Assim, todos os fabricantes de produtos substitutos, que, em caso 
de aumento de preços, passariam a ser consumidos, devem ser incluídos no mercado”. SALOMÃO FILHO, 
Calixto. Direito Concorrencial. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 325. 

245 “São elas as que se processam entre empresas que operam em diferentes níveis ou estágios da mesma 
indústria, mantendo entre si relações comerciais, na qualidade de comprador/vendedor ou prestador de 
serviço”. (SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 324). 

246 “Trata-se de categoria residual, que engloba concentrações em que as atividades dos agentes econômicos não 
guardam qualquer relação entre si”. SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. São Paulo: 
Malheiros, 2013. p. 324. 

     “[A]s concentrações conglomeradas dizem respeito a empresas que atuam em mercados relevantes apartados, 
sendo subdivididas, conforme seu escopo ou efeito, em (i) de expansão de mercado (market extension); de 
expansão de produto (product extension); e de diversificação (ou pura). [...]. operações de concentração que 
implicam a aquisição por uma empresa de outra que, embora produzindo o mesmo tipo de produto, atua em 
diverso mercado relevante geográfico, são denominadas “expansões de mercado”. [...] “expansão de produto” 
referem-se à união de empresas produtoras de bens complementares por natureza. [...] concentrações 
conglomeradas puras, cujo ritmo foi acentuado na década de 1970, são aquelas em que empresas, cujos 
produtos não guardam qualquer relação de concorrência ou complementariedade, unem-se”.  FORGIONI, 
Paula A. Os Fundamentos do Antitruste. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 399. 
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objetivo final impedir a consecução de atos que possam causar prejuízos à eficiência 

econômica e/ou ao bem-estar social, e ocorrem em duas etapas bem definidas. A primeira 

refere-se à necessidade da submissão da operação ao órgão de defesa da concorrência247. A 

segunda busca entender os efeitos (deletérios ou não) que essa união ou associação entre 

empresas pode trazer à ordem econômica248.  

A título de exemplo, quando o conselheiro-relator Carlos Ragazzo avaliou o tema no 

âmbito do Ato de Concentração no 53500.012487/2007, fez dupla ponderação, a primeira 

relativa às características concorrenciais do mercado, e a segunda relacionada aos fatores da 

governança e das estratégias de atuação dos agentes mercadológicos a partir da estrutura 

societária da indústria: 

 

Identificada a necessidade de se analisar com mais cuidado os mercados de telefonia 
móvel (SMP) e telefonia fixa (STFC), as subseções seguintes examinarão as 

                                                                                                                                                         
 

 

      Verificar também, acerca do tema, FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do Antitruste. 6. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2013. p. 399-400; e SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. São Paulo: 
Malheiros, 2013. p. 324-346. 

247 Nesse caso, o que interessa à defesa da concorrência é a verificação da participação da empresa ou empresas 
no mercado, que de qualquer forma possa limitar ou prejudicar a livre concorrência ou resultar na dominação 
de mercados. Da leitura do art. 54, caput, c/c o § 3o da revogada Lei no 8.884/1994, ficava claro que a 
participação societária em concorrente que representasse 20% (vinte por cento) de um mercado relevante, 
podendo esse percentual ser alterado pelo Cade para setores específicos da economia, ou se qualquer dos 
participantes da operação tivesse faturamento acima de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), 
deveria ser submetida à apreciação do Cade. Na nova Lei no 12.529/2011, o art. 88 c/c o art. 90 e com a 
Portaria Interministerial no 994/12  enunciam o que se entende como ato de concentração: a saber: (i) 
operações que envolvam empresas em que ao menos uma envolvida tenha faturamento mínimo bruto anual 
ou volume de negócios a partir de R$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais) e, a outra, R$ 
75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais); (ii) operações de fusão entre empresas independentes; (iii) 
quando uma ou mais empresas adquirem, direta ou indiretamente, por compra ou permuta de ações, quotas, 
títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações, ou ativos, tangíveis ou intangíveis, por via contratual ou 
por qualquer outro meio ou forma, o controle ou partes de uma ou outras empresas; (iv) quando uma ou mais 
empresas incorporam outra ou outras empresas; ou (v) quando duas ou mais empresas celebram contrato 
associativo, consórcio ou joint venture. 

248 Nesse sentido, o “Guia para Análise Econômica de Atos de Concentração Horizontal” do Cade fornece à 
autoridade antitruste, e também às empresas interessadas, o rumo a ser perseguido quando se está diante de 
uma avaliação de ato de concentração. É dizer que as partes envolvidas têm ciência, desde o início, de que a 
análise do pedido de concentração deverá perpassar, a depender do caso, pela(o): definição de mercado 
relevante; determinação da parcela de mercado sob controle das empresas requerentes; exame da 
probabilidade de exercício de poder de mercado; exame das eficiências econômicas gerados pelo ato; 
avaliação da relação entre custos e benefícios derivados da concentração; número de empresas no mercado; 
homogeneidade dos produtos; informações relevantes sobre os competidores; existência ou não de condutas 
empresariais que, ainda que, embora não necessariamente ilegais, restringem a rivalidade entre as empresas; 
estrutura e magnitude da participação societária a ser montada etc. 

      BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Guia para análise econômica de atos de concentração horizontal. 
Disponível em: <http://www.cade.gov.br/upload/2001portariaConjunta50-
1_guia_para_analise_economica_de_atos_de_concentracao.pdf>. Acesso em: 30 jan. 2014. 
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condições concorrenciais em cada um deles, a fim de se levantar as respectivas 
características que favorecem e desfavorecem um eventual exercício de poder de 
mercado nesses segmentos. De modo geral, o exame de tais características servirá 
tanto para a aferição da possibilidade de efeitos anticompetitivos unilaterais quanto 
coordenados. No presente caso, será relevante analisar, especificamente, os 
seguintes fatores: (i) O número de agentes e a simetria das participações de mercado: 
[...];(ii) Barreiras à entrada: [...]; (iii) Interação entre os concorrentes: [...]; (iv) 
Demanda crescente e regular: [...]; (v) Homogeneidade do produto: [...]; (vi) 
Inovação [...]; (vii) Transparência de preços: [...]; (viii) Regulação: [...]; (ix) 
Investimentos em marketing, estratégias de preços e liberdade do consumidor: [...]. 
249 
[...] 
Os incentivos das partes para adotar uma conduta unilateral ou coordenada de poder 
de mercado, assim como a possibilidade de virem a fazê-lo, dependem de fatores 
não apenas associados às características concorrenciais do mercado, mas também de 
fatores relacionados à governança e às estratégias de atuação dos agentes 
mercadológicos. É nesse sentido que se faz necessário examinar certos detalhes da 
transação em questão, assim como a estrutura societária da indústria de telefonia 
brasileira. Mais especificamente, o exame a ser empreendido na presente seção 
levará em consideração os seguintes fatores: (i) A magnitude da participação 
societária da firma adquirente na empresa alvo: [...]; (ii) A disponibilidade de 
informações, à firma adquirente, sobre os negócios da empresa alvo: [...]; (iii) O 
grau de controle da firma adquirente sobre a empresa alvo; (iv) A capacidade da 
firma adquirente de se apropriar dos lucros advindos de sua participação na empresa 
alvo [...]; (v) A reciprocidade da participação societária e a existência de links 
societários com outros concorrentes[...]250. 
 

 

Realizadas tais etapas, se a autoridade concluir que o ato de concentração não causa 

prejuízos concorrenciais, deve aprová-lo sem qualquer restrição. Contudo, se entender que 

determinado ato de concentração possa trazer efeitos concorrenciais negativos, pode: (i) 

reprová-lo, quando não se chega a uma solução adequada; (ii)  aprová-lo com restrições, isto é, 

condicionar a aprovação ao cumprimento de medidas comportamentais ou estruturais que 

corrijam o problema anticoncorrencial constatado, garantindo, dessa forma, a eficiência 

econômica e o bem-estar social251. Nesse caso, é relevante destacar que estudo252 realizado 

                                                 
 

 

249 RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. A proteção da ordem econômica no setor de telecomunicações: 
atuação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 257, maio/ago. 2011. p. 321-325.  

250 Ibid. p. 334-338. 
251 Nesse último caso, quando a aprovação fica condicionada ao cumprimento de remédios comportamentais ou 

estruturais, a antiga Lei de Defesa da Concorrência no 8.884/94 previa em seu art. 58 a possibilidade de a 
parte interessada celebrar Termo de Compromisso de Desempenho (TCD), de modo a viabilizar a aprovação 
do ato de concentração, assegurando o cumprimento das seguintes condições (§ 1o do art. 54): (i) aumento da 
produtividade; (ii)  melhora da qualidade de bens ou serviço; (iii)  propiciação da eficiência e do 
desenvolvimento tecnológico ou econômico. A atual Lei de Defesa da Concorrência no 12.529/2011 
substituiu o Termo de Compromisso de Desempenho (TCD) pelo denominado Acordo em Controle de 
Concentração (ACC). 
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por Patrícia Semensato Cabral, acerca das práticas do Cade na aplicação de remédios em atos 

de concentração, aponta a negociação entre a autoridade e os agentes econômicos como 

elemento fundamental para a definição do pacote de desinvestimento e o consequente sucesso 

da medida imposta, tendo consignado que percentual elevado (22% dos 33 casos estudados 

pela autora) apontou que a venda de ativos simplesmente não se concretizou quando imposta 

pela autoridade sem prévia negociação com as partes, implicando, em alguns casos, a 

necessidade de encerramento das atividades de algumas unidades e a consequente redução de 

oferta ao consumidor no respectivo mercado relevante geográfico253. 

A título de informação, cumpre consignar que semelhante procedimento é adotado 

quando da apuração de abuso de poder econômico (conduta unilateral), tanto em relação à 

avaliação do mercado quanto concernente à estrutura societária, aos agentes envolvidos e 

terceiros, conforme se notou dos exemplos trazidos neste trabalho.  

O que se quer destacar em particular é que o procedimento de avaliação de um ato de 

concentração assegura às partes envolvidas o elementar exercício de direitos constitucionais. 

É na argumentação e na contra-argumentação, bem como na participação efetiva das partes 

                                                                                                                                                         
 

 

      Tal instrumento disponibilizado pela lei sempre foi muito utilizado pelo Cade quando da análise e aprovação 
de atos de concentração. A celebração de um ACC significa a solução de uma questão aventada pelo órgão 
antitruste, que permite, de comum acordo entre a autoridade antitruste e as empresas envolvidas, viabilizar a 
operação, na medida exata para alcançar uma bem-sucedida economia de mercado, vale dizer, evitando-se, 
por um lado, o abuso (por exemplo, punição de estruturas que não são danosas à concorrência) e a limitação à 
livre iniciativa e, por outro, a insuficiência das medidas.       

      O procedimento e o prazo para celebração de Acordo em Controle de Concentração constam no art. 125 do 
Regimento Interno do Cade. BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Regimento Interno do Cade. Disponível 
em: <http://www.cade.gov.br/upload/RICADE%20atual..pdf>. Acesso em: 5 jan. 2015. 

252 CABRAL, Patrícia Semensato. Remédios Antitruste em Atos de Concentração: Uma análise da Prática do 
Cade. Brasília, 2014. Disponível em: 
http://mesp.unb.br/images/dissertacoes/2014/DissertacaoPatrciaSemensato.pdf. Acesso em: 30 out. 2015. 

253 A autora ainda explica que “[a] Comissão Europeia, por exemplo, não pode impor remédios unilateralmente. 
De acordo com o Comission Notice on Remedies Acceptable under the Merger Regulation (2008, pp. 3-4), o 
procedimento adotado pela autoridade é o seguinte: ao constatar que determinada operação tem efeitos 
anticompetitivos, a Comissão comunica às requerentes de forma clara quais são as preocupações 
concorrenciais, de maneira a permitir que as partes elaborem propostas adequadas de remédios. A Comissão, 
portanto, não pode impor condições unilateralmente para aprovar uma operação; ela pode fazer uma 
avaliação preliminar da proposta de remédio das partes, e estas decidem o formato final da proposta. Caso a 
proposta final seja insuficiente, a Comissão rejeita o ato de concentração. As decisões de aprovação com 
restrições resultam da aceitação, pela autoridade, dos remédios propostos pelas empresas requerentes, e 
nunca de uma decisão de imposição de remédios de maneira unilateral. Caso a Comissão entenda que os 
remédios ofertados pelas requerentes não são suficientes para eliminar as preocupações concorrenciais 
suscitadas por um ato de concentração, o ato deverá ser reprovado”. CABRAL, Patrícia Semensato. 
Remédios Antitruste em Atos de Concentração: Uma análise da Prática do Cade. Brasília, 2014, p. 19-20. 
Disponível em: http://mesp.unb.br/images/dissertacoes/2014/DissertacaoPatrciaSemensato.pdf. Acesso em: 
30 out. 2015. 
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envolvidas na formação do ato administrativo, que se garante ao administrado o direito 

fundamental do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal) e dos 

princípios que o integram, o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da Constituição 

Federal).  

 Não é à toa que lei que regula o processo administrativo no âmbito da Administração 

Pública Federal (Lei no 9.784/1999) reflete a necessidade de submeter o processo 

administrativo aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando menciona em seu 

art. 2o, caput e § único, que  

 

[a] Administração Pública obedecerá, entre outros, aos princípios da legalidade, 
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, 
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. 
Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: I – 
atuação conforme a lei e o Direito [...] (grifo nosso). 

 

Segundo Nelson Nery Junior, “[p]or contraditório deve entender-se, de um lado, a 

necessidade de dar conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo às 

partes, e, de outro, a possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhes sejam 

desfavoráveis”254.  

Em suma, é dizer que as empresas envolvidas, no âmbito do Direito Concorrencial, 

têm o direito de saber exatamente as regras a serem utilizadas pela autoridade antitruste diante 

de avaliação de determinado ato e os critérios objetivos utilizados para aprová-lo ou não, bem 

como de serem ouvidas e de produzirem todas as provas necessárias para comprovar o direito 

postulado ou defendido.  

Com efeito, o que se quer é evitar é a decisão surpresa por parte da autoridade, 

conforme explica Marco Gradi:  

 

[...] o Juiz deve consentir as partes desenvolver as próprias defesas, não por um 
poder discricional, mas por dever, pois não pode emitir sentença surpresa ou por 
solução diversa (tradução nossa)255. 

                                                 
 

 

254 NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 8. ed. São Paulo: RT, 
2004. p. 172.  

255 “[...] consentire alle parti di svolgere le proprie difese a seguito dell’esercisio del potere del gludice non può 
costituire il contenuto di uma mera facoltà discrezionale, bensì um vero e próprio obbligo del magistrado, il 
quale non può dunque ritenerse autorizzato ad emettere le c.d. sentenze ‘a sorpresa’ o sentenze dela ‘terza 
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Havendo um processo para apuração de cartel, no qual não se tenha assegurado aos 

acusados, e também aos terceiros afetados pela decisão, o direito de se manifestar e de 

produzir provas específicas para um eventual procedimento de “desconcentração”, o remédio 

aplicado configura-se uma decisão surpresa, inapropriada. É, portanto, que diante de uma 

situação como essa haveria apenas duas alternativas possíveis: ou não se aplica a medida de 

desinvestimento, ou, dentro do processo para apuração de cartel, a instrução deve contemplar 

um espectro bem mais amplo em relação à sua análise, especificamente para atender a uma 

eventual e possível penalidade de alienação de ativos. 

Calixto Salomão, ao tratar da excepcional e condicionada256 possibilidade de 

fragmentação da empresa, assevera que o centro de interesse quando da aplicação de uma 

medida de desinvestimento se desloca para as formas e para o preço a ser atribuído à empresa, 

e arremata: “[a]s formas são, segundo a lei brasileira, exatamente as mesmas aplicáveis no 

caso de proibição de uma concentração”257.  

Logo, para a imposição de medidas de desinvestimento, tanto em ato de concentração 

quanto em conduta, não se pode desprezar o fato de que sobre a autoridade antitruste recai o 

ônus de obter o maior número de informações acerca do setor (agentes que o integram, 

mercado, produtos etc.) que será afetado pela decisão do órgão de defesa da concorrência, sob 

pena de aplicar medidas desarrazoadas, inócuas, excessivas, indevidas, ou que não atinjam os 

objetivos esperados pela lei e pela sociedade. É por isso que, dadas as limitações da 

autoridade antitruste – que por óbvio julga dentro de uma racionalidade limitada inerente a 

qualquer ser humano -, há a necessidade de se valer de procedimentos adequados e suficientes 

para reduzir ao máximo a assimetria de informações a patamares seguros em termos de 

conhecimento do setor e do consequente impacto e eficiências que a eventual medida de 

desinvestimento implicará. Aliás, concernente à necessidade de se mitigar a assimetria de 

informações na aplicação do Direito Antitruste, Gesner Oliveira já advertiu que  

 

                                                                                                                                                         
 

 

via’”. GRADI, Marco. Il principio del contraddittorio e le questioni ril evabili d’unfficio . Revista de 
Processo, RePro 186. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 111.  

256 Por exemplo, à reincidência, prevista no art. 45, inc. VIII, da Lei no 12.529/2011. 
257 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 130. 
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[o] exercício da repressão e prevenção ao abuso do poder econômico requer que se 
assegure que, ao apreciar uma operação ou impor condições à sua realização, se 
detenha razoável segurança em termos de informação e cenários prospectivos. Do 
contrário, corre-se o risco de substituir eventual falha de mercado por uma falha de 
Estado258. 

 

É digno de nota que no intuito de reduzir a assimetria de informações em atos de 

concentração o Cade passou a utilizar, recentemente, mecanismo bastante comum na 

Comunidade Europeia, os market tests259, que consistem em questionários enviados pela 

autoridade a consumidores e concorrentes que fazem parte do mercado analisado para que 

estes forneçam informações adicionais àquelas trazidas pelas requerentes de um ato de 

concentração.  

Parece, por tais razões, que dar um tratamento diferenciado ao procedimento de 

desinvestimento decorrente de conduta em relação ao tratamento dado quando da análise de 

um ato de concentração, não só torna ilegítima a decisão do desinvestimento, na medida em 

que ofende a garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, mas também 

propicia um ambiente de insegurança ao próprio órgão julgador, que decidirá acerca de 

desinvestimentos com base em dados superficiais ou insuficientes, muitas vezes inexistentes, 

decorrentes da profunda assimetria de informação por falta de um procedimento adequado. 

Nesse sentido, deve haver uma interação entre a análise de condutas e a disciplina das 

estruturas, para que se possa viabilizar e dar legitimidade à sanção de desinvestimento de 

ativos em eventual condenação por cartel. 

E quais caminhos deveriam ser seguidos pela autoridade? Conforme se verá a seguir, 

parte pode ser extraído dos ensinamentos adquiridos na experiência dos atos de concentração 

e parte poderia ser extraído da experiência internacional.   

 

 

                                                 
 

 

258 Ato de Concentração no 83/96, Conselheira Relatora Lúcia Helena Salgado. DUTRA, Pedro. A 
Concentração do Poder Econômico. Jurisprudência Anotada. São Paulo: Renovar, 1999. v. 2. p. 1128. 

259 COMUNIDADE EUROPEIA. Merger control procedures. Disponível em: 
http://ec.europa.eu/competition/mergers/procedures_en.html. Acesso em: 30 out. 2015. 

      A respeito da utilização de market tests em atos de concentração pelo Cade, verificar artigo: PEREIRA 
NETO, Caio Mário da Silva; AZEVEDO, Paulo Furquim de. Remédios no âmbito de Acordos em 
Controle de Concentração (ACCs): um balanço dos primeiros anos da Lei 12.529/2011. CARVALHO, 
Vinícius Marques de. (Org.). A Lei 12.529/2011 e a Nova política de Defesa da Concorrência. São Paulo: 
Singular, 2015. p. 221-254. 
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5.2.2 Balizas para um procedimento 
 

 

Embora o mercado relevante de um cartel possa ser delimitado ao âmbito nacional, 

cada agente partícipe do conluio atua em mercado específicos, além de possuir caraterísticas 

administrativas, financeiras e operacionais particulares, distintas dos demais agentes 

econômicos, motivo pelo qual tais condições não podem ser desprezadas quando da aplicação 

de medidas de desinvestimento que afetarão o agente naquele mercado específico. 

À luz do que já existe no âmbito dos atos de concentração, especificamente o “Guia 

para Análise de Atos de Concentração”260 no qual se definem as etapas a serem cumpridas 

para análise do ato de concentração, o Cade deveria avaliar a elaboração de um regulamento a 

ser seguido para aplicação em casos de conduta que possam implicar em 

desconcentração/desinvestimento. 

Tal documento deveria determinar procedimentos basilares, tais como: (i) estudo 

acerca da estrutura do mercado, com vistas a comprovar ou não a existência de condições 

facilitadoras de cartel no mercado geográfico geral (do cartel) e/ou regional (de cada agente 

econômico); (ii) estudo sobre o mercado geográfico de cada empresa; (iii) estudo acerca do 

nível de concentração nesses mercados; (iv) estudo acerca da identidade de fornecedores; (v) 

estudos em relação aos clientes dentro do mercado geográfico de cada empresa; (vi) estudos 

comparativos dos resultados obtidos em todos os mercados locais a fim de avaliar a existência 

de características generalizadas entre os mercados que possam demonstrar o exercício do 

poder de mercado unilateral ou coordenação (viii) o impacto concorrencial e econômico dos 

desenvolvimentos recentes nos mercados geográfico geral (do cartel) e/ou regional (de cada 

agente econômico), e outros. 

Ademais, para que se garanta o contraditório e a ampla defesa, o citado procedimento 

deve permitir a participação dos agentes econômicos, partícipes do cartel, clientes, 

fornecedores e terceiros interessados no setor, a exemplo dos já citados market tests261 

                                                 
 

 

260 BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Guia para análise econômica de atos de concentração horizontal. 
Disponível em: <http://www.cade.gov.br/upload/2001portariaConjunta50-
1_guia_para_analise_economica_de_atos_de_concentracao.pdf>. Acesso em: 30 dez. 2014.  

261 A respeito da utilização de market tests em atos de concentração pelo Cade, verificar artigo: PEREIRA 
NETO, Caio Mário da Silva; AZEVEDO, Paulo Furquim de. Remédios no âmbito de Acordos em Controle 
de Concentração (ACCs): um balanço dos primeiros anos da Lei 12.529/2011. CARVALHO, Vinícius 
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recentemente utilizados pelo Cade em análise de ato de concentração, com objetivo de que 

forneçam informações e estudos que possibilitem não só a redução da assimetria de 

informações entre o órgão antitruste e os agentes econômicos, mas sobretudo garanta o 

estabelecimento de uma sanção de desinvestimento proporcional à infração, à luz do que se 

tem praticado pela Competition Commission, no Reino Unido, por meio do citado documento 

“Notice of possible remedies under Rule 11 of the Competition Commission Rules of 

Procedure”.  

Dessa forma, entende-se que a elaboração de um regulamento adequado para 

desinvestimentos de ativos a ser aplicado em casos de sanção por cartel permitirá à autoridade 

estabelecer maior diálogo com os agentes econômicos envolvidos e terceiros, 

proporcionando-lhe melhores condições para decidir. Ao mesmo tempo dará limites ao fluido 

conceito de discricionariedade e maior efetividade à decisão da autoridade, na medida em que 

não apenas reduzirá ou limitará as possibilidades de discussões judiciais, mas também porque 

cumprirá com vários princípios do Direito Antitruste, tais como: consistência entre a medida 

aplicada e o dano concorrencial eventualmente gerado; garantia da proporcionalidade entre o 

ônus gerado pela intervenção e o dano concorrencial identificado; opção por um remédio 

adequado, suficiente e menos restritivo ou oneroso ao administrado; resguardo de eventual 

alegação de regulação ou planejamento setorial; implementação da medida em menor tempo; 

e transparência da decisão.  

 
 
  

                                                                                                                                                         
 

 

Marques de. (Org.). A Lei 12.529/2011 e a Nova política de Defesa da Concorrência. São Paulo: Singular, 
2015. p. 221-254. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Conforme se disse no início deste trabalho, é certo que no último século a 

concentração de poder econômico das organizações empresariais, o comportamento complexo 

dos agentes e a globalização propiciaram um ambiente favorável a abusos econômicos, 

levando a comunidade mundial, de maneira geral, a demandar um regime de intervenção 

estatal maior. Tal demanda não decorreu apenas por razões de ordem moral ou ética, mas, 

principalmente, por trazer prejuízos efetivos à economia dos países e ao mercado global.  

Coube ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC colocar em prática as 

leis criadas pelo Estado para prevenir e reprimir as infrações contra a ordem econômica. Ao 

fazê-lo, o Cade deu voz a uma nação que ansiava por um mercado que fosse alinhado com as 

melhores práticas econômicas internacionais, trazendo benefícios incomensuráveis para a 

economia e para o desenvolvimento social do país.  

Não se podem negar os avanços que o Cade merecidamente conquistou nos últimos 

anos, não apenas pela sua relevância legal no ambiente econômico brasileiro, mas, 

principalmente, pelo exercício de um papel educativo fundamental na promoção da advocacia 

da concorrência, o que implicou a conquista natural de admirável respeito por parte dos 

consumidores, empresas nacionais e multinacionais.  

A mais recente Lei no 12.529/2011 veio coroar um sistema de defesa da concorrência 

que ganhou força nos últimos vinte anos, a partir da Lei no 8.884/1994, não obstante venha 

sendo moldado desde os anos 1940.  

Ainda que a atual Lei de Defesa da Concorrência tenha permitido ao Cade dar passos 

significativos na evolução do Direito Antitruste brasileiro, há pendente um sério problema a 

ser enfrentado pelo órgão, especificamente em relação à aplicação das sanções (art. 37 e 38 da 

Lei no 12.529/2011).  

Neste trabalho, demos ênfase, a partir do caso denominado “cartel do cimento e 

concreto” (PA no 08012.011142/2006-79), à análise da sanção relativa aos desinvestimentos 

forçados, ou seja, a imposição de medidas de alienação de ativos (art. 38, inc. V), decorrente 

de condenação pela prática de infração da ordem econômica. 

Essa sanção, consistente em uma medida estrutural extrema e até então não utilizada 

pelo Cade em casos de condenação por cartel, suscita relevantes dúvidas acerca da sua 
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aplicação, tanto no que se refere ao seu cabimento em relação ao caso concreto quanto 

concernente aos requisitos e à forma de sua aplicação.  

Nessa linha, constatou-se que não é pacífico o entendimento de que a medida estrutural 

de desinvestimento seja a melhor solução, especialmente quando são realizadas como punição 

à conduta. Fundamentou-se essa conclusão não só na doutrina trazida, mas também na análise 

de vários casos concretos internacionais e nacionais ligados aos desinvestimentos, tanto em 

situações de abuso de poder econômico e cartel como em atos de concentração. Afirmar que 

existem casos estrangeiros em que se utilizou de medidas estruturais de desinvestimentos não 

equivale a reconhecer que tais medidas possam ser aplicadas indiscriminadamente, sem que se 

considere a realidade de cada país e de cada caso concreto. Nesse particular, pôde-se perceber 

que as medidas de desinvestimentos aplicadas, tanto em casos de atos de concentração quanto 

em condenações de abuso de poder econômico, guardaram procedimentos completamente 

distintos em relação aos desinvestimentos aplicados no caso concreto, na medida em que, nos 

primeiros, houve profunda análise de condições econômicas do mercado, dos agentes, de 

terceiros, bem como das ligações societárias das empresas. No caso sob análise, o processo 

administrativo careceu dessa ampla análise.  

Como se pôde verificar, as medidas de desinvestimento de ativos não podem ser 

aplicadas com objetivo de planejamento econômico262, pois tal providência seria 

absolutamente ilegítima na medida em que excede a competência do órgão de defesa da 

concorrência ao mesmo tempo em que usurpa a competência do Governo Federal. 

Nesse sentido, as hipóteses de intervenção do Estado na economia são restritas ao 

permitido pela Constituição Federal, isto é, como agente direto da atividade econômica, como 

                                                 
 

 

262 “Faz-se necessária, portanto, uma alteração estrutural no mercado, que produza mudanças nas estratégias 
concorrenciais das empresas, propiciando entradas que tragam concorrência verdadeira para o setor. Somente 
a aplicação de multas seria todo ineficaz, as empresas pagariam e ver-se-iam nas mesmas condições 
estruturais em que estavam antes, diante das mesmas possibilidades que incentivaram as mesmas condutas. O 
mercado continuaria o mesmo, sem pressão competitiva, plenamente propenso à colusão, derivado das 
características anteriormente detalhadas, podendo, inclusive, assistir a seu triste espetáculo de o cartel mais 
uma vez organizar-se para comprar possíveis concorrentes. Assim, para o alcance do objetivo constitucional 
de instituir, como instrumento da economia brasileira, um cenário concorrencial nos mercados em análise, 
devem ocorrer também medidas de cunho estrutural [...]”. BRASIL. Ministério da Justiça. Cade. Processo 
Administrativo n o 08012.011142/2006-79. Voto do conselheiro-relator Alessandro Octaviani Luis. p. 
18.158. Disponível em: 
<http://www.cade.gov.br/Documento.aspx?83a7708793a0b1b062b341d152ff56ea46095ae75bcc58a66ebf55
dd7edf76cf65ed7ec9>. Acesso em: 7 jan. 2015. 
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agente normativo da atividade econômica, e como agente fiscalizador da atividade econômica. 

Ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha flexibilizado a possibilidade de intervenção pelo 

Estado na economia, especificamente quando o interesse público assim o exigir, a sanção 

aplicada por prática de cartel pela autoridade antitruste não é o meio adequado para servir 

como aparato para intervenção do Estado na ordem econômica, senão exatamente nos limites 

necessários à punição do agente econômico e ao restabelecimento da concorrência. Aliás, vale 

lembrar as palavras de Eros Grau em relação à necessidade de se estabelecer limites claros 

para aplicação da Lei de Defesa da Concorrência:  

 

Dizendo-o de forma clara: de nada adianta afirmar genericamente que nossa 
intenção é ‘proteger a concorrência’. Com esse argumento, amplo e impreciso, 
justifica-se qualquer tipo de decisão, desde a aprovação de concentração de 80% do 
mercado, até a proibição da venda de pãezinhos abaixo do custo pelo pequeno 
mercado da periferia. A questão é saber como pretendemos melhorar o 
funcionamento do mercado brasileiro e catalisar o desenvolvimento. Podemos até 
nutrir nossas dúvidas, mas, com certeza, o caminho não passa pela inércia 
complacente que muitas vezes testemunhamos e, tampouco, por teorias de prateleira 
que nos servem bem menos do que se anuncia263. 

 

Outro ponto que se destacou no trabalho é que a decisão administrativa não pode 

exceder a razoabilidade e a proporcionalidade, tanto no que se refere à escolha do tipo do 

remédio a ser aplicado (comportamental, estrutural, ou ambos), como na própria extensão da 

medida imposta, de maneira a evitar um ônus excessivo ao agente econômico e à própria livre 

iniciativa. 

Por tal razão, destacou-se ainda a necessidade de se atender aos requisitos legais do 

art. 45 da Lei no 12.529/2011, de maneira objetiva e completa, a fim de considerar de maneira 

individualizada a condição particular de cada agente econômico, inserido em determinado 

mercado geográfico. 

Procurou-se evidenciar que, na ausência de critérios objetivos para aplicação de 

desinvestimentos em caso de condenação de cartel, cuidados devem ser tomados para mitigar 

o problema da insegurança jurídica e permitir que se forme uma base jurídico-econômica 

previsível na aplicação desse tipo de sanção, a partir da qual as empresas possam tomar suas 

decisões. O primeiro deles é que ainda que a autoridade chegue à conclusão de que a medida 

                                                 
 

 

263 GRAU, Eros Roberto. Introdução à 6 edição. In: FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do Antitruste. 6. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 20. 
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de desinvestimento em caso de cartel é necessária e imprescindível, deve-se guardar um nexo 

causal entre a sanção de desinvestimento e o ativo a ser desinvestido. O segundo ponto, é a 

adoção de um procedimento adequado pela autoridade antitruste, que permita a realização de 

estudos específicos (técnico-econômicos e societários), com a participação dos agentes 

envolvidos e terceiros interessados. Nesse sentido, inclusive propusemos sugestão de 

aperfeiçoamento da legislação.  

Seguindo para conclusão final, é dever registrar que não podemos nos furtar de dizer 

que o papel do Cade como uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça, é 

fundamental na construção da estabilidade do sistema jurídico e econômico do país. Como foi 

dito anteriormente, não há dúvidas de que a instituição vem cumprindo essa árdua tarefa de 

maneira progressiva e consistente, dando concreção a uma política de Estado que vem sendo 

forjada há anos. Nesse sentido, vale lembrar a lição de Eros Grau: 

[A]o contrário do que se apregoa, a aplicação das regras antitruste encerra sempre, 
ainda que veladamente, uma opção política. [...] A assunção explícita do caráter 
político da lei implica graves consequências, na medida em que divergências (e 
opções) sobre aspectos fulcrais do antitruste, cujas raízes estão nas peculiaridades de 
cada sistema, mostram-se mais importantes do que se quer fazer crer. É mais 
conveniente esquivar-se de possíveis críticas, afirmando, genericamente, que a 
decisão foi orientada apenas pelo critério da “busca da eficiência e do aumento do 
grau de competição no mercado”. Caso contrário, a impressão seria de regras 
demasiadamente imprecisas e inseguras, para não dizer arbitrárias264. 

 

Todavia, ainda que as regras antitruste expressem uma opção política, esta pode ser 

absolutamente legítima, especialmente quando se trata de uma política de Estado e não de um 

ou outro governo. Ocorre que, ao dizer que decisões do órgão buscam a eficiência e o 

aumento do grau de competição no mercado, equivale a reconhecer que, em um julgamento, 

devem ser atendidos todos os princípios que regem a Administração Pública, em especial 

aqueles relativos à legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica e interesse público. Em suma, a 

decisão deve garantir a justiça da forma mais ampla, isto é, não somente com o objetivo de 

cumprir a justiça distributiva (que se caracteriza pela relação entre empresa, funcionários, 

                                                 
 

 

264 GRAU, Eros Roberto. Introdução à 6 edição. In: FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do Antitruste. 6. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 12-13. 
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terceiros e o Estado), mas, além disso, com o propósito de promover a justiça comutativa (que 

abarca a relação entre as partes, especificamente o Estado e o administrado)265.  

 Como menciona Eros Grau:  

 

[j]ulgar algo ‘certo’ ou ‘errado’ obriga a considerações de variáveis quase infinitas: 
momento histórico, estágio de evolução da ciência econômica, capacidade daquela 
empresa prejudicar a concorrência, etc. As perguntas de caráter geral multiplicam-
se, sem jamais trazer apenas uma resposta certa: o que é beneficiar o consumidor? O 
que é realmente concorrer (‘competition on merits’)? O que é prejudicar a 
concorrência? Qual a diferença entre use abuso do poder econômico? Isso para não 
mencionar os exercícios de quiroscopia: o que o consumidor faria essa situação 
fosse diversa? Acertada exclusividade, é crível que outras empresas passaram a atuar 
no mercado em prazo razoável para evitar abusos? Qual o prazo razoável? Três 
meses? Quatro? Um ano?266.  

 

 E é no exercício da atividade judicante que os conselheiros do Cade respondem a essas 

e outras perguntas, forjando a Lei de Defesa da Concorrência. O fato é que, no âmbito de um 

processo em que se avaliam condutas, não é possível julgar por meio de uma sistematização 

de intuições acerca do funcionamento do mercado, especialmente quando se pretende utilizar 

da drástica medida de desinvestimentos de ativos. É preciso julgar por elementos objetivos, 

sob pena de se criar uma séria insegurança jurídica aos atores do mercado, desestimulando 

investimentos e, consequentemente, afetando os consumidores finais.  

Nesse sentido, vale consignar que não se pode aplicar uma sanção de natureza tão 

severa sem que o caso seja analisado profundamente, de maneira a individualizar os efeitos 

competitivos de cada uma das medidas de desinvestimentos sobre cada uma das partes, e 

também sobre determinado mercado. Além disso, como reiteradamente mencionado, uma 

medida de desinvestimento de ativos deve estar pautada em critérios objetivos e claros, 

compatíveis com a discricionariedade, que levem em consideração a proporcionalidade e a 

razoabilidade, os elementos da Lei – especificados. Afora isso, é forçoso reconhecer que a 

decisão administrativa marca-se pela arbitrariedade. 

                                                 
 

 

265 FINNIS, John. Lei Natural e Direitos Naturais. Editora Unisinos, 2007. Cap. VII. 5, “Justiça”, p. 176-182. 
266 GRAU, Eros Roberto. Introdução à 6 edição. In: FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do Antitruste. 6. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 13. 
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 Dessa forma, considerando que “[c]omo quase sempre, em antitruste, não há uma 

única resposta correta, porque o impacto dependerá do mercado”267, é que após a 

compreensão da realidade e a análise crítica do caso concreto, propusemos alguns contornos 

para melhoria da legislação, que poderiam ser implementados pelo órgão antitruste por meio 

da elaboração de um regulamento específico para desinvestimentos de ativos diante de sanção 

por cartel, com o objetivo de permitir uma decisão não só mais adequada aos interesses da 

concorrência e do mercado, mas também sob a ótica jurídica mais robusta, evitando-se 

eventuais modificações pelo Poder Judiciário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
 

 

267 FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do Antitruste. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 
372. 
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