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RESUMO 

 

O presente trabalho irá abordar requisitos jurídicos e econômicos a serem observados pela 

autoridade antitruste na modelagem de remédio estrutural imposto como decorrência de uma 

infração à ordem econômica. Ponto de partida para toda a análise será a decisão administrativa 

proferida pelo CADE no caso do cimento e do concreto, que determinou, pela primeira vez na 

história brasileira, o desinvestimento de determinados ativos. Como será demonstrado, a Lei 

12.529/2011 confere amplos poderes ao CADE em sua função repressiva e ainda não há clareza 

quanto aos limites que precisam ser respeitados pela autarquia quanto à escolha da medida mais 

adequada para restaurar a concorrência. O princípio da proporcionalidade também não foi 

devidamente estudado especificamente para fins antitruste, de tal forma que os seus contornos 

ainda permanecem genéricos e abertos. 

Diante desse cenário e da ausência de precedentes concretos no Brasil, o presente trabalho se 

propõe a apresentar os requisitos que foram já estabelecidos no Direito Europeu em relação à 

imposição de remédios antitruste em casos de conduta. Em especial, será analisado o requisito 

da conexidade da medida escolhida com a infração, o qual pressupõe que a autoridade 

demonstre que existe risco de a infração persistir ou se repetir em decorrência da própria 

estrutura da empresa. O trabalho também irá abordar quais tipos de condutas anticompetitivas 

justificam a utilização de remédios de natureza estrutural. 

Ao final, serão analisadas algumas decisões proferidas por autoridades europeias, avaliando-se, 

ainda, quais foram os procedimentos seguidos até a escolha do remédio. 

 

 

Palavras-chave: Remédios estruturais; infração à ordem econômica; princípio da 

proporcionalidade; conexidade com a infração; CADE; desinvestimento; concorrência. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The present dissertation will focus on legal and economical requirements that must be fulfilled 

by the antitrust authority when designining a structural measure as consequence for an 

infringement to the economic order. The starting point for all the discussions was the 

administrative decision rendered by CADE in the cement and concrete case, which, for the first 

time in Brazilian antitrust history, determined the divestment of certain assets. As demonstrated 

throughout this work, Law n. 12.529/2011 grants broad powers to CADE and it does not 

provide a clear legal frame on the boundaries that are to be observed by the authority when 

imposing measures for restorement of competition conditions. The principle of proportionality 

has also not been duly studied under an antitrust perspective and its outlines remain extremely 

open and generic. 

In view of this scenario and considering the lack of precedents in Brazil, the present dissertation 

will analyse the requirements established in European Law concerning antitrust remedies in 

conduct cases. In particular, the dissertation will focus on the connection of the intended 

measure in relation to the wrongdoing, which requires the authority to demonstrate that there is 

a risk of lasting or repeated infringement that derives directly from the structure of the 

undertaking. It will also assess what modalities of anticompetitive wrongdoings would justify 

the use of structural measures.  

In the end, the author will examine some decisions rendered by the European authorities and 

will also assess what procedures have been carried out for the selection of the suitable measure. 

 

 

Keywords: Structural remedies; antitrust infringement; principle of proportionality; connection 

with the infringement; CADE; divestment; competition. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
1.1. CONCEITOS INTRODUTÓRIOS E PROPÓSITO DO PRESENTE TRABALHO 

 

A Lei 12.529/2011 (“Lei Antitruste”) outorga ao CADE poderes amplos para fazer 

cessar os efeitos nocivos à concorrência em decorrência de uma infração à ordem econômica. 

Além da possibilidade de imposição de multas e de remédios comportamentais, a Lei Antitruste 

prevê expressamente que, quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público 

geral, poderão ser impostos diversos remédios de natureza estrutural. Dentre eles, é possível 

citar: a) cisão da sociedade, b) a transferência de controle societário, c) a venda de ativos, d) a 

cessação parcial das atividades; ou e) “qualquer outro ato ou providência necessários para a 

eliminação dos efeitos nocivos à ordem econômica.” 

Contudo, embora os remédios estruturais sejam utilizados pela autarquia com 

frequência para mitigar efeitos prejudiciais à concorrência no âmbito de atos de concentração, 

a imposição de remédios ainda está em estágio embrionário no que diz respeito ao exercício da 

função repressiva pelo CADE (condutas). 

Para Braga, a despeito da autorização legislativa expressa permitindo que sejam 

aplicados remédios estruturais, tal postura menos arrojada do CADE em casos de conduta se 

deve a três fatores. O primeiro deles decorreria do fato meramente estatístico de que os casos 

que eram regidos pela Lei 8.884/1994 – que antecedeu a Lei 12.529/2011 e que criou o Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência (“SBDC”) – eram preponderantemente atos de 

concentração. A autora também aponta que os poucos anos de vigência da Lei 12.529/2011 não 

teriam sido suficientes para o CADE aprimorar a sua expertise com remédios em casos de 

conduta. Por fim, ela afirma que a segurança da política de imposição de remédios demandaria 

uma análise dos efeitos gerados pelas medidas após a condenação.1 

Além dos pontos acima, a escassez de casos de conduta com imposição de remédios 

estruturais também pode ser explicada por um fator adicional. A imposição de remédios em 

casos de conduta pressupõe a observância pelo CADE a uma série de garantias individuais que 

devem ser preservadas em todo e qualquer processo administrativo sancionador. Salvo nos 

casos em que firmados Termos de Compromisso de Cessação (“TCC”), remédios em casos de 

conduta são impostos pela autoridade de forma unilateral, em demonstração evidente do poder 

 
1 BRAGA, Tereza Cristine Almeida. Combate a cartéis e remédios antitruste: o poder público e a arquitetura de 

incentivos e desincentivos na concorrência. Dissertação de mestrado – Faculdade de Direito, Universidade de 

Brasília – UNB, 2018, p. 103.  
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de império da Administração Pública. Diferentemente do que ocorre em atos de concentração, 

nos quais é relativamente comum que haja negociações entre a autoridade e os particulares 

quanto ao pacote de desinvestimento, o CADE se encontra em posição indiscutivelmente mais 

forte do que o particular em processos administrativos visando à punição de agentes que tenham 

infringido a lei. Nesses casos, justamente em razão da supremacia do CADE, a sua atuação está 

certamente sujeita a um controle muito mais rígido.  

Ao tratar sobre as diferenças entre remédios utilizados em atos de concentração e em 

processos administrativos, Maranhão afirma que, no primeiro caso, “considerando que não se 

lide com estrutura de mercado já formada, com a propriedade constituída, mas com a projeção 

de uma estrutura e, portanto, de propriedade a ser formada”, eventual reprovação representa 

uma limitação à liberdade contratual – e não ao direito de propriedade. Por outro lado, “no caso 

de imposição de desconcentração ataca-se o direito fundamental de propriedade (...), uma vez 

que a alienação forçada afeta imediatamente a prerrogativa da livre disposição que forma o 

núcleo daquele direito subjetivo.”2 

Diante da escassez de pesquisa no Brasil sobre remédios estruturais em casos de 

conduta, o objetivo do presente trabalho é identificar quais são os requisitos e quais as balizas 

jurídicas e econômicas que devem nortear a autoridade antitruste na escolha da medida 

adequada. Em outras palavras, serão examinados os requisitos para a aplicação pelo CADE de 

medidas que representam uma interferência no direito de propriedade das empresas condenadas 

por terem praticado um ilícito concorrencial. 

Durante as últimas décadas, a autarquia antitruste tem empreendido grandes esforços 

para garantir que o processo administrativo observe adequadamente as garantias individuais – 

em especial, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Não há como negar o cuidado que, 

via de regra, tem sido despendido pelos agentes do órgão durante a colheita e exame das provas. 

Entretanto, é indispensável que o mesmo zelo seja também aplicado no momento em que são 

aplicadas e dosadas as sanções e escolhidos os remédios considerados aplicáveis, sob pena de 

se tornarem inócuos todos os trabalhos realizados durante a fase instrutória.  

Conforme apontado no estudo da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (“OCDE”) realizado no ano de 2006 especificamente sobre infrações unilaterais de 

abuso de posição dominante, pouca atenção foi despendida no que diz respeito às sanções e ao 

desenho dos remédios. O sumário executivo aponta que, concluir corretamente pela 

 
2 MARANHÃO, Juliano S. A., Nem castigo, nem prevenção: a medida de desconcentração na Lei Brasileira de 

Defesa da Concorrência. Revista de Direito da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, vol. 25/2014, 

Jan-Jun 2014, p. 53. Disponível em: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/77343. Acesso em 14 ago. 2019. 

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/77343
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configuração de uma infração pode ser muito pouco vantajoso para uma efetiva concorrência 

se o remédio for muito brando ou muito severo, muito tardio, se não for possível de ser 

cumprido ou se for concebido ou implementado de forma precária.3  

Referido estudo inclusive atesta que um remédio mal desenhado, além de permitir a 

continuação de efeitos negativos à competição por não solucionar de forma adequada os 

problemas concorrenciais, pode inclusive ser prejudicial à competição no mercado, por 

exemplo, por impedir que uma empresa dominante atue de uma determinada forma que pudesse 

ser vantajosa para os consumidores.4  

Também é oportuno mencionar que referido estudo destaca a dificuldade em se modelar 

remédios adequados e efetivos, especialmente diante da falta de diretrizes e de flagrantes 

divergências de opinião a respeito dos objetivos que devem ser alcançados por referidas 

medidas. Jurisdições diferentes tendem a priorizar objetivos também diversos. Além disso, 

mesmo no âmbito interno de alguns países não existe ainda uma definição clara sobre o papel 

que deve ser exercido pelos remédios. Se não bastasse, também não existe consenso entre 

doutrinadores e estudiosos sobre a efetividade de remédios já aplicados.5 

No Brasil, a situação não é diferente. Ainda são poucos os textos doutrinários sobre o 

tema e há apenas um único precedente em que se verifica a adoção de remédio estrutural. A 

doutrina ainda não se debruçou de forma crítica e profunda sobre a validade e efetividade dos 

remédios aplicados no âmbito de processos administrativos, tampouco sobre como o princípio 

da proporcionalidade deve ser interpretado para fins de escolha da medida adequada.  

Mais do que isso, também não há qualquer definição concreta sobre os tipos de infração 

à ordem econômica que justificam a imposição de remédios estruturais, bem como quais são as 

medidas estruturais mais adequadas e eficazes em relação a cada tipo de ilícito antitruste, 

especialmente considerando as relevantes diferenças entre condutas coordenadas e condutas 

unilaterais.  

São esses os principais pontos a serem analisados no presente trabalho. À míngua de 

uma doutrina aprofundada e jurisprudência sedimentada sobre o tema no cenário brasileiro, a 

autora irá analisar o que os estudiosos da União Europeia já produziram sobre o tema a partir 

 
3  ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. Directorate for 

Financial and Enterprise Affairs, Competition Committee. Remedies and Sanctions in Abuse of Dominance Cases, 

2007, p. 7. Disponível em: https://www.oecd.org/competition/abuse/38623413.pdf. Acesso em 18 fev. 2019. 
4  ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. Directorate for 
Financial and Enterprise Affairs, Competition Committee. Remedies and Sanctions in Abuse of Dominance Cases, 

2007, p. 7. Disponível em: https://www.oecd.org/competition/abuse/38623413.pdf. Acesso em 18 fev. 2019. 
5  ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. Directorate for 

Financial and Enterprise Affairs, Competition Committee. Remedies and Sanctions in Abuse of Dominance Cases, 

2007, p. 8. Disponível em: https://www.oecd.org/competition/abuse/38623413.pdf. Acesso em 18 fev. 2019. 
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do exame crítico das diretrizes legislativas e dos precedentes existentes, de forma a avaliar quais 

são os limites que devem ser observados pela Administração Pública na imposição de remédios 

estruturais a despeito de sua discricionariedade (“discretionary remedialism6”). Entende-se que 

a comparação com o Direito da União Europeia é bastante apropriada, uma vez que, assim como 

no Brasil: a) a despeito da complexidade do tema, as normas relativas aos ilícitos antitruste e 

as respectivas consequências são previstas em normas consideravelmente genéricas; b) as 

sanções antitruste são necessariamente impostas por um órgão administrativo único; c) as 

decisões proferidas pela autoridade estão sujeitas ao controle judicial e; d) os princípios que 

regem a imposição de remédios antitruste são bastante semelhantes. 

Oportuno mencionar que, por uma opção metodológica, a autora não irá abordar 

decisões proferidas pelas autoridades nos Estados Unidos, muito embora as primeiras 

discussões antitruste tenham envolvido a quebra/desmembramento de grandes conglomerados 

americanos. 

A despeito de o presente trabalho não ter como foco os Estados Unidos, a atualidade do 

tema também é premente no cenário americano, especialmente considerando as propostas de 

candidatos à Presidência que envolvem a cisão forçada de grandes empresas de tecnologia em 

vista das reinvindicações de uma parcela do Congresso por uma maior regulação em referidos 

mercados.7 

Feitos esses esclarecimentos, como ponto de partida para todas as discussões, o primeiro 

capítulo do presente trabalho irá abordar o único caso brasileiro em que houve a imposição de 

remédios estruturais em caso de conduta. Trata-se do denominado caso do cartel do cimento e 

do concreto, que se tornou bastante emblemático em razão das gravosas medidas impostas. 

Após ter concluído pela configuração de infração à ordem econômica, além de ter imposto 

multas que totalizaram valores bilionários, o CADE ainda determinou que as empresas 

condenadas alienassem centrais de concreto (e, com relação a uma das empresas, determinou-

se ainda a alienação de uma planta de cimento, conforme o voto do Conselheiro Relator) e 

participações societárias minoritárias com o objetivo de tornar o mercado supostamente mais 

competitivo. Serão analisados os fundamentos invocados pela autoridade em referida decisão 

administrativa, passando-se então a alguns questionamentos que surgem da mera leitura dos 

votos condutores e que serão utilizados como base para toda a discussão posterior. 

 
6  LIANOS, Ioannis. Competition law remedies in Europe. In LIANOS, Ioannis; GERADIN, Damien (eds.). 

Handbook on European Competition Law: Enforcement and Procedure. Cheltenham: Edward Elgar, 2013, p. 380. 
7  ABBRUZZESE, Jason. Elizabeth Warren calls to break up Facebook, Google and Amazon. NBC News. 

Disponível em: https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/elizabeth-warren-calls-break-facebook-google-

amazon-n980911. Acesso em 15 ago. 2019. 

https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/elizabeth-warren-calls-break-facebook-google-amazon-n980911
https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/elizabeth-warren-calls-break-facebook-google-amazon-n980911
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O segundo capítulo terá como objetivo identificar as características dos remédios 

comportamentais e estruturais e indicar as principais medidas que, na prática, são aplicadas por 

autoridades antitruste, de forma a ilustrar de maneira didática a diferença entre os dois 

principais tipos de remédios antitruste. Tal diferenciação tem uma importante relevância, já 

que, como será demonstrado, grande parte da doutrina e dos guias internacionais adota a 

premissa de que os remédios estruturais somente são válidos quando não houver remédios 

comportamentais que possam ser aplicados e que possuam o mesmo grau de eficácia. É 

importante desde já esclarecer que, em que pese algumas divergências doutrinárias sobre o 

tema, para o propósito do presente trabalho, serão considerados remédios estruturais todos 

aqueles que interferem no direito de propriedade das partes às quais as medidas são dirigidas. 

No terceiro capítulo será analisado o arcabouço jurídico brasileiro que envolve a 

imposição de remédios estruturais. Serão inicialmente analisadas todas as facetas do princípio 

da proporcionalidade, com a posterior exposição da doutrina antitruste que apresenta os 

princípios gerais aplicáveis a todos os tipos de remédios, aplicados no âmbito de atos de 

concentração ou em casos de conduta. Serão também analisados os requisitos previstos no 

artigo 38 da Lei Antitruste, especificamente em relação a remédios aplicados para eliminar 

efeitos nocivos de uma infração à ordem econômica. Como será demonstrado, apesar da 

indiscutível relevância dos estudos sobre o tema, os conceitos frequentemente mencionados na 

doutrina e também no Guia de Remédios apresentam-se demasiadamente genéricos, de tal 

forma que não se prestam a dar uma resposta efetiva a questionamentos que possam surgir na 

prática jurídica.  

Assim, diante da falta de diretrizes mais concretas no Brasil e diante da ausência de 

precedentes brasileiros, o capítulo quatro irá analisar todo o panorama europeu sobre o tema, o 

qual apresenta requisitos mais claros para a imposição de remédios em casos de infração. 

Inicialmente, serão apresentados alguns conceitos introdutórios, essenciais para uma melhor 

compreensão do tema, já que nem todos os leitores podem estar familiarizados com os conceitos 

e estruturas do Direito Europeu. Em seguida, será destrinchado o artigo 7o, parágrafo 1 do 

Regulamento 1/2003 do Conselho da União Europeia, o qual dispõe especificamente a respeito 

da imposição de remédios de natureza comportamental ou estrutural caso constatada uma 

conduta antitruste ilícita. Serão também analisados estudos sobre referida disposição e os 

requisitos previstos em referida norma, apontando-se qual deve ser a extensão dos remédios, 

bem como de que forma os princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica devem ser 

aplicados especificamente em relação aos remédios antitruste, com a indicação de diversos 

precedentes relevantes que norteiam a discussão. 
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Especificamente em relação aos remédios estruturais, também será analisado o requisito 

previsto no item 12 da justificativa ao Regulamento 1/2003, o qual expressamente dispõe no 

sentido de que medidas de natureza estrutural só poderão ser reputadas lícitas e proporcionais 

quando houver risco significativo de infração persistente ou repetida que derive da própria 

estrutura da empresa. Também será feita uma breve análise de casos concretos envolvendo a 

aplicação de remédios estruturais, apontando-se quais foram as cautelas adotadas pela 

autoridade antes da escolha da medida. 

Ao final, será então apresentada a conclusão, com a opinião da autora a respeito da 

observância pelo CADE no caso do cimento e do concreto às limitações e requisitos discutidos 

no decorrer de todo o trabalho, sugerindo-se ainda métodos e procedimentos que devam ser 

adotados pela autoridade antes da escolha e modelagem de remédios de natureza estrutural.  

 

1.2. ESCOLHA DO TEMA E METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

A autora do presente trabalho advoga na área de Contencioso Cível e participou de 

forma bastante ativa na elaboração da Ação Anulatória ajuizada por uma das empresas 

condenadas pelo CADE no caso do cimento e do concreto. O interesse pelo estudo do tema 

surgiu a partir dos debates intensos na comunidade antitruste a respeito das medidas impostas 

pela autarquia em referido caso, tendo despertado ainda mais a curiosidade da autora o fato de 

não haver estudos específicos sobre as limitações que devem ser observadas pela autoridade 

quando da imposição de remédios estruturais em casos de infração.  

A decisão administrativa do CADE proferida no caso em questão é bastante complexa, 

culminando na aplicação de multas que totalizaram mais de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões 

de reais), além das diversas obrigações de fazer e não fazer impostas em face das empresas, 

muitas delas aplicadas pela primeira vez na história antitruste brasileira. O processo 

administrativo conta com mais de 70 volumes e os votos proferidos totalizam mais de 1.000 

laudas, sem considerar todos os documentos invocados pela autoridade para justificar a 

condenação das empresas. 

Embora já tivesse a autora se debruçado profissionalmente sobre diversos aspectos da 

decisão administrativa do CADE, a visão acadêmica lhe trouxe um novo ponto de vista para o 

debate, principalmente porque foi necessário deixar de lado o viés contencioso. Também 

contribuiu enormemente o fato de a autora ter tido a oportunidade de colher material e 

experiências de outra jurisdição, o que agregou de forma significativa para a profundidade do 

debate. 
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Como metodologia de trabalho, optou-se, como ponto de partida, pela análise do caso 

concreto e formulação de indagações surgidas a partir da leitura dos votos proferidos pelos 

Conselheiros do CADE. Assim, é possível afirmar que o trabalho tem como base um estudo de 

caso, tendo a autora destrinchado de forma crítica as incongruências da decisão administrativa 

no que diz respeito à aplicação de remédios estruturais, passando-se à “exploração dos 

problemas”8 existentes nas soluções encontradas pelas autoridades.  

Com o objetivo de responder aos questionamentos surgidos a partir da leitura da decisão 

administrativa e considerando a inexistência de outros precedentes brasileiros, a autora então 

optou por realizar uma revisão bibliográfica em matéria de remédios antitruste, tendo 

examinado a doutrina sobre o tema e o Guia de Remédios produzido pelo próprio CADE como 

referencial. Contudo, como o material encontrado no Brasil se revelou bastante genérico e 

inapto a solucionar questões práticas, sentiu também a necessidade de procurar algumas 

respostas em casos concretos e na experiência adquirida no exterior, razão pela qual a autora 

passou a realizar uma análise de precedentes e estudos doutrinários apresentados no âmbito da 

União Europeia. 

Parte da pesquisa foi então realizada pela autora na qualidade de pesquisadora visitante 

no Instituto Max-Planck, na cidade de Munique, onde foram analisadas diversas obras que se 

dedicavam exclusivamente ao tema objeto do presente trabalho. Diversas indagações surgidas 

quando da leitura da decisão administrativa do CADE no caso do cimento e do concreto 

puderam ser respondidas a partir de explicações bastante lógicas apresentadas por 

pesquisadores estrangeiros e por meio de decisões proferidas pelas autoridades europeias. 

Uma das maiores dificuldades enfrentadas durante a elaboração do presente trabalho foi 

justamente a leitura de textos extremamente técnicos escritos na língua alemã. No início da 

pesquisa, também foi desafiador o trabalho de compreender a estrutura de funcionamento dos 

órgãos antitruste europeus e quais as semelhanças e diferenças entre a legislação brasileira e 

europeia, já que apenas princípios e propósitos comuns poderiam justificar a utilização do 

referencial estrangeiro no cenário brasileiro.  

De qualquer forma, a autora entende que o núcleo do trabalho residiu justamente na 

análise cuidadosa da linha de argumentação e dos exemplos apresentados pelos autores 

estrangeiros, especialmente no que diz respeito aos tipos infracionais que justificam a 

imposição de remédios estruturais. 

 
8 PINTO JUNIOR, Mario Engler. Pesquisa Jurídica no mestrado profissional in Revista Direito GV, v. 14, n. 1, 

jan-abr 2018, p. 42. 
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Ao final, a decisão administrativa do CADE proferida no caso do cimento e do concreto 

foi analisada sob uma perspectiva mais abrangente, tendo a autora então indicado alguns passos 

que, no seu entender, devem necessariamente nortear a atuação da autoridade concorrencial.  

A autora acredita e realmente espera que as conclusões apresentadas neste trabalho 

possam ser utilizadas como um relevante guia de orientação para membros do CADE, a ser 

consultado quando surgirem dúvidas a respeito do cabimento e da forma como devem ser 

aplicados remédios estruturais em relação às diferentes modalidades de ilícitos antitruste. O 

resultado da pesquisa também poderá igualmente ser consultado por advogados que patrocinem 

os interesses de empresas representadas e que pretendem se antecipar nas discussões com a 

autarquia, de forma a tentar evitar a imposição de remédios abusivos e desarrazoados. Também 

poderá ser útil na elaboração de eventuais ações judiciais que discutam a validade das medidas 

impostas pelo CADE perante o Poder Judiciário. 
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2. O CASO DO CIMENTO  

 

O ponto de partida para todas as questões que serão examinadas no presente trabalho 

será um caso concreto, que ensejou inúmeras discussões por militantes da área de antitruste em 

razão das gravosas sanções aplicadas. Neste caso, pela primeira e única vez na história antitruste 

brasileira, o CADE aplicou, unilateralmente, remédios de natureza estrutural como 

consequência de uma infração à ordem econômica. 

Como será esclarecido em detalhes adiante, para os propósitos desta dissertação, 

remédios estruturais serão considerados como aqueles que representam uma restrição ao direito 

de propriedade das empresas condenadas pela autoridade antitruste. 

Oportuno mencionar que, em sua dissertação, Braga analisou os casos concluídos desde 

a entrada em vigor da Lei 12.529/2011 com o objetivo de identificar as decisões em casos de 

cartel que envolveram a aplicação de remédios de natureza estrutural e comportamental.9  

Apesar de ela ter mencionado em sua obra um outro caso que envolvia a adoção de um 

remédio estrutural, tal caso não será objeto de análise mais detalhada, uma vez que não houve 

a imposição unilateral da medida por parte da autoridade. Em referido caso, o CADE celebrou 

TCC, homologado em sessão de julgamento realizada em 05/04/2017, no âmbito das 

investigações relativas ao suposto cartel no mercado de revenda de combustíveis no Distrito 

Federal (Inquérito Administrativo n. 08012.008859/2009-86). Por meio de referido TCC, a 

Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. se comprometeu a alienar alguns postos de 

combustível, conforme cronograma e prazos previstos nos anexos do acordo firmado. A 

empresa comprometeu-se, ainda, a comprovar o cumprimento das medidas de desinvestimento 

dentro de quinze dias após cada ato.10 

Feita essa primeira ressalva, conclui-se que foi apenas no caso do cimento e do concreto 

que o CADE impôs remédios estruturais em casos de cartel, conforme também apurado por 

Braga. O fato de se tratar da única decisão administrativa com a adoção de remédios de caráter 

estrutural também é corroborado pelo estudo apresentado por Santos, que realizou uma análise 

jurisprudencial envolvendo o período de 1996 a fevereiro de 2015. Santos concluiu que, de 

 
9 BRAGA, Tereza Cristine Almeida. Combate a cartéis e remédios antitruste: o poder público e a arquitetura de 

incentivos e desincentivos na concorrência. Dissertação de mestrado – Faculdade de Direito, Universidade de 

Brasília – UNB, 2018, p. 104-105. 
10  CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA – CADE. Termo de Compromisso de 

Cessação de Prática firmado com Cascol Combustíveis para Veículos Ltda., Elson Cascão, Luiz Imbriosi Filho, 

Antônio Matias da Sousa e Laudenor de Souza Limeira, Inquérito Administrativo n. 08012.008859/2009-86, 

homologação em 05/04/2017, 102ª Sessão de Julgamento.  
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todas as decisões administrativas proferidas em casos de cartel durante referido período, em 

apenas uma houve a aplicação do inciso V do artigo 38 da Lei Antitruste, que prevê justamente 

a aplicação de medidas estruturais: 

A quinta variável analisada (Quadro 5 do Apêndice II) investigou as obrigações de 

fazer e não fazer. De acordo com os resultados da pesquisa, cerca de 74% das decisões 

(i.e., 29 decisões, das 39 analisadas) aplicaram alguma penalidade acessória prevista 
na legislação. A obrigação de fazer mais recorrente foi a publicação da decisão em 

algum veículo de comunicação (art. 24, I, da Lei n. 8.884/94 e art. 38, I, da Lei n. 

12.529/2911), i.e., cerca de 46% das decisões (18 decisões, das 39 analisadas). (…) 

Note-se que apenas uma decisão impôs a obrigação de que as empresas adotassem um 

programa de compliance (item 7) i.e., 2%. Note-se, ainda, que apenas uma decisão 

aplicou o artigo 38, inciso V, referente à sanção de caráter estrutural.11 

O caso do cimento e do concreto foi investigado nos autos do Processo Administrativo 

n. 08012.011142/2006-79, o qual foi inicialmente levado à sessão de julgamento realizada no 

dia 22 de janeiro de 2014 e retomado em 28 de maio do mesmo ano.  

Apesar de o caso em questão ter sido julgado há alguns anos, até hoje ele ainda gera 

questionamentos e está atualmente sendo discutido sob segredo de justiça no Poder Judiciário, 

tendo sido determinada liminarmente a suspensão da decisão administrativa. Também não há 

dúvidas de que, caso o CADE venha no futuro a aplicar remédios estruturais em outros casos, 

a decisão proferida no caso do cimento e do concreto será invocada como um importante 

precedente, razão pela qual o seu estudo ainda se revela atual e relevante.  

Trata-se de um caso bastante emblemático, justamente em razão das incertezas que 

envolveram a aplicação dos remédios pelo CADE. Como aponta a doutrina, “tal fato gerou 

bastante desconforto no mundo empresarial e alguns questionamentos entre os advogados 

militantes na área, acadêmicos do direito da concorrência e autoridades concorrenciais”.12 

A seguir, serão feitos breves esclarecimentos sobre as condutas investigadas em referido 

feito, passando-se então ao exame dos fundamentos invocados pelos Conselheiros do CADE 

para a escolha dos remédios e, então, a alguns questionamentos surgidos a partir da leitura dos 

respectivos votos. 

 

2.1. BREVE SÍNTESE DO CASO – CONDUTAS IMPUTADAS ÀS PARTES REPRESENTADAS 

 

 
11 SANTOS, Flávia Chiquita dos. Aplicação de penas na repressão a carteis. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, 

p. 179. 
12 SANTOS, Flávia Chiquita dos. Aplicação de penas na repressão a carteis. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, 

p. 101. 



 20 

A investigação teve início a partir da denúncia apresentada por um ex-funcionário da 

empresa Votorantim Cimentos Ltda. (“Votorantim”) à Secretaria de Direito Econômico 

(“SDE”) no ano de 2006, relatando a existência de um suposto cartel nos mercados de cimento 

e concreto. A partir de supostos indícios de infração à ordem econômica, foi instaurado 

processo administrativo no ano de 2007 em face de oito empresas, duas associações, um 

sindicato e seis pessoas físicas.13 

Após instrução processual, a SDE concluiu a investigação e emitiu Nota Técnica 

recomendando a condenação da maioria das partes representadas por ter entendido que teria 

sido comprovada infração à ordem econômica consubstanciada no artigo 20, incisos I, II, III e 

IV c/c artigo 21, incisos I, II, III, IV, da Lei 8.884/1994, vigente à época dos fatos. 

Recomendou-se, ainda, o arquivamento do feito em relação à Lafarge Brasil S.A. (“Lafarge”) 

diante da celebração de TCC, bem como em relação à Empresa de Cimentos Liz S.A. 

(“Cimentos Liz”), por alegada insuficiência de provas. 

Os autos foram então remetidos a julgamento pelo Tribunal do CADE, sob relatoria do 

Conselheiro Alessandro Octaviani Luis (“Conselheiro Octaviani Luis”). Após refutar as 

preliminares arguidas pelas partes, o Conselheiro Octaviani Luis apresentou algumas 

considerações a respeito dos mercados de cimento e passou à análise do conjunto probatório.  

Em síntese, em relação ao mercado de cimento, conclui-se que as seguintes condutas 

teriam sido supostamente praticadas:  

• Fixação conjunta das margens de preço de cimento de rivais;  

• Fixação coordenada de volumes de venda de cimento;  

• Divisão de market shares de cimento entre os cúmplices;  

• Alocação concertada de clientes; 

• Troca de informações sensíveis entre agentes alinhados (...) 

• Monitoramento de informações estratégicas para fiscalizar o cumprimento do 

acordo pelos participantes do cartel; 

• Compilação e redistribuição desagregada de dados sensíveis de empresas 

concorrentes; 

• Criação de impedimentos a entrantes.14 

 
13  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 9, p. 41 do Voto do Conselheiro Octaviani Luis. 
14  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 10, p. 6- 7 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
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Da mesma forma, em relação ao mercado de concreto, o Conselheiro Octaviani Luis 

apontou as seguintes condutas: 

• Fixação concertada das margens de preço de venda de concreto e de cimento 

para produção de concreto, inclusive com tabelas de preços médios 

recomendados por entidades de classe e sistemas de controle de custos a 

serem impostos a todas as concreteiras; 

• Fixação coordenada do volume a ser consumido por concreteiros; 

• Divisão regional de mercados para “construir uma participação de mercado 

no concreto da mesma ordem de grandeza que o market share em cimento 

nas respectivas regiões”; 

• Alocação concertada de clientes; 

• Criação de impedimentos a entrantes.15 

Além das multas que foram aplicadas às partes condenadas, totalizando a quantia 

estratosférica de R$ 3.1 bilhões, foram também impostos diversos remédios de natureza 

comportamental e estrutural. Dentre eles, a proibição de contratação com instituição financeira 

oficial, publicação do extrato da decisão em jornal de grande circulação, proibição de realização 

de concentração nos mercados de cimento e concreto pelo prazo de cinco anos, inscrição no 

Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor (“CADIN”). Algumas determinações foram 

impostas com base no voto do Conselheiro Octaviani Luis, e outras com base no Voto-Vogal 

do Conselheiro Marcio Oliveira Junior (“Conselheiro Oliveira Junior”).16  

Para os propósitos do presente trabalho são relevantes as determinações de alienação de 

ativos. Apenas à empresa considerada líder do alegado cartel foi imposta a obrigação de venda 

de ativos do mercado de cimento, nos termos do voto do Conselheiro Octaviani Luis. Às demais 

empresas foi aplicada a determinação de alienação de centrais de concreto, nos termos do Voto-

Vogal do Conselheiro Oliveira Junior, além da determinação de alienação de participações 

societárias em empresas concorrentes.17 

A seguir, serão analisados os fundamentos específicos invocados por referidos 

Conselheiros em seus votos com o objetivo de justificar e esclarecer a necessidade de imposição 

de remédios de cunho estrutural. 

 

2.2. REMÉDIOS ESTRUTURAIS E SUA FUNDAMENTAÇÃO 

 

 
15  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 6, p. 7 - 8 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
16 BRASIL. União Federal. Diário Oficial da União n. 104, Seção 1, 03 de junho de 2014, p. 42-43. 
17 BRASIL. União Federal. Diário Oficial da União n. 104, Seção 1, 03 de junho de 2014, p. 42-43. 
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2.2.1. Voto do Conselheiro Octaviani Luis 

 

Conforme entendido pelo Conselheiro Octaviani Luis, o suposto conluio teria alterado 

a própria estrutura do mercado, ensejando a necessidade de adoção de medidas que pudessem 

propiciar o incremento da concorrência no mercado.18 No seu entender: 

Somente a aplicação de multa seria de todo ineficaz. As empresas pagariam e ver-se-

iam nas mesmas condições estruturais em que estavam antes, diante das mesmas 

possibilidades. O mercado continuaria o mesmo, sem pressão competitiva, 

plenamente propenso à colusão, em razão das características acima detalhadas, 

podendo, inclusive, assistir-se ao triste espetáculo de o cartel, mais uma vez, 

organizar-se para comprar possíveis concorrentes.19 

Tentando fundamentar a imposição de medidas estruturais a partir da experiência 

internacional, o Conselheiro Octaviani Luis mencionou que remédios dessa natureza já teriam 

sido implementados em inúmeras outras jurisdições. Como exemplos, citou os casos da 

Standard Oil (1911), Paramount (1948), AT&T (1982), British Gas (1993), ENEL (2006), EON 

(2008), RWE (2008), ENI (2010) e BAA (2011).20 

Segundo o entendimento exposto no voto, em todos os referidos casos, as autoridades 

de diversos países impuseram medidas de desinvestimento com o objetivo de atingir um 

ambiente saudável de competição, que estava sendo prejudicado pela conduta supostamente 

ilícita praticada pelos agentes punidos. Em resumo, o Conselheiro expõe:  

condutas ilícitas continuadas podem gerar estruturas que não são removíveis somente 

com multas, dado seu enraizamento e poder econômico, demandando a recomposição 

das forças competitivas, com medidas de desconcentração.21 

Especificamente com relação ao mercado de cimento, o Conselheiro Octaviani Luis 

apresentou diversos aspectos que demonstram as barreiras às entradas de novos agentes, tais 

como os altos investimentos iniciais, a necessidade de obtenção de licenças minerárias e a 

capacidade mínima de produção.22  

Com relação ao mercado de concreto, por outro turno, o Conselheiro reconheceu que 

novos agentes não encontram grandes dificuldades. Contudo, no seu entender, as condutas 

 
18  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Itens 984 e 985, p. 488 - 489 do Voto do Conselheiro Octaviani Luis. 
19  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 985, p. 489 do Voto do Conselheiro Octaviani Luis. 
20  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 
08012.011142/2006-79, 2014, Item 988, p. 490 do Voto do Conselheiro Octaviani Luis. 
21  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 997, p. 492 do Voto do Conselheiro Octaviani Luis. 
22  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 1000-1002, p. 493 do Voto do Conselheiro Octaviani Luis. 
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praticadas pelas empresas que teriam participado do conluio acabaram por impedir a entrada de 

novos concorrentes também no mercado de concreto.23 

Ainda, o Conselheiro expõe que as multas não seriam suficientes para equalizar os 

danos causados pela infração, já que os mercados permaneceriam inalterados e, portanto, 

“propícios à colusão”. 24  Assim, seria supostamente indispensável determinar às empresas 

condenadas as medidas que pudessem ensejar a desestruturação dos denominados alicerces do 

cartel, de forma a permitir o ingresso de novos agentes nos respectivos mercados.25 

Segundo os cálculos apresentados pelo Conselheiro Octaviani Luis, os ativos objeto da 

medida de desinvestimento devem possibilitar que o(s) novo(s) concorrente(s) adquira(m) um 

total de 24% da capacidade do mercado.26  

Além disso, destacou que seria necessário que as plantas a serem alienadas fossem 

independentes, razão pela qual o desinvestimento deveria também abarcar as minas de calcários 

e respectivos equipamentos.27 Também deveriam ser transferidos todos os contratos que fossem 

necessários para a continuação das atividades da planta alienada e possibilidade de entrada 

factível pelo concorrente adquirente, tais como  

contratos de distribuição, de aquisição de insumos, aditivos ou outras substâncias 

necessárias à fabricação do cimento; licenças para funcionamento de todos os bens 
desinvestidos; transferência de know-how, força de vendas (...) dados dos 

consumidores (...).28 

No que diz respeito ao mercado de concreto, o Conselheiro determinou que fossem 

alienadas centrais de concreto na mesma proporção de capacidade instalada determinada em 

relação ao mercado de cimento. Conforme exposto no voto: “Concreteiras independentes, 

buscando os melhores preços, servirão como outro foco de pressão, não mais horizontal, porém 

vertical, dos arranjos uniformizadores.”29 

 
23  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 1005, p. 494 do Voto do Conselheiro Octaviani Luis. 
24  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 1004, p. 494 do Voto do Conselheiro Octaviani Luis. 
25  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 1004, p. 494 do Voto do Conselheiro Octaviani Luis. 
26  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Itens 1008 e 1009, p. 495 do Voto do Conselheiro Octaviani Luis. 
27  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 
08012.011142/2006-79, 2014, Item 1011, p. 495-496 do Voto do Conselheiro Octaviani Luis. 
28  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 1026, p. 507-508 do Voto do Conselheiro Octaviani Luis. 
29  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 1014, p. 496 do Voto do Conselheiro Octaviani Luis. 
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No mais, também foi ordenada a alienação das participações societárias minoritárias 

detidas pelas empresas condenadas em outras cimenteiras ou concreteiras. Essas outras 

empresas deveriam, portanto, exercer mais um “ponto de pressão” ao alegado cartel.30 

Ao final, o Conselheiro ainda apresentou alguns cenários com as participações de 

mercado de cada agente após a implementação da medida de desinvestimento. Ponderou 

também que “qualquer remédio estrutural que não enfrente o poder que as integrantes do cartel 

detêm sobre a estrutura produtiva-distributiva do cimento no país será ineficaz.”31 

Consignou-se, ainda, que as medidas propostas teriam como objetivo incrementar a 

concorrência, a partir de duas principais frentes: a) aumento do índice HHI setorial e b) aumento 

da elasticidade-preço da demanda, que segundo o Conselheiro, seria bastante inferior no Brasil 

se comparada à de outros países vizinhos e aos Estados Unidos.32 

O potencial adquirente deverá, nos termos do voto, ser previamente aprovado pelo 

CADE, devendo comprovar “capacidade financeira, operacional e adoção de programa de 

compliance antitruste que inclua, obrigatoriamente, política de open door”.33 

Por fim, foi também estabelecido um prazo para a efetiva alienação e transferência das 

plantas de cimento, reconhecendo-se que há necessidade de se conceder um tempo razoável 

para a consumação da transação34 – o prazo, no entanto, foi mantido em sigilo e divulgado tão 

somente para as empresas representadas. Até a implementação do desinvestimento, as partes 

condenadas deverão manter a integridade dos bens, adotando medidas para preservar o valor 

de mercado dos ativos tangíveis e intangíveis.35 

 

2.2.2. Voto do Conselheiro Oliveira Junior 

 

Buscando demonstrar a configuração dos requisitos previstos em lei, o Conselheiro 

Oliveira Junior fundamentou o seu voto sob a seguinte justificativa: 

 
30  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 1018, p. 497 do Voto do Conselheiro Octaviani Luis. 
31  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 1024, p. 507 do Voto do Conselheiro Octaviani Luis. 
32  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 1025, p. 507 do Voto do Conselheiro Octaviani Luis. 
33  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 
08012.011142/2006-79, 2014, Item 1028, p. 508 do Voto do Conselheiro Octaviani Luis. 
34  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 1033, p. 509 do Voto do Conselheiro Octaviani Luis. 
35  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 1030, p. 508 do Voto do Conselheiro Octaviani Luis. 
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(…) o cartel de cimento (i) durou décadas, (ii) abrangeu todo o território nacional, 

(iii) estabeleceu preços e margens de preços de forma coordenada entre as empresas, 

(iv) dividiu geograficamente mercados e clientes, de forma a garantir participações de 

mercado previamente combinadas, (v) realizou trocas (swap) de ativos para manter 

essas divisões, (vi) utilizou participações minoritárias em supostos rivais controladas 

pelas cartelistas para simular a concorrência e para controlar entidades de classe, (vii) 

utilizou cruzamentos societários em concorrentes para facilitar a troca de 

informações, (viii) manipulou votações de normas técnicas para que concorrentes 

tivessem imagem prejudicada no mercado, (ix) utilizou entidades de classe como 

fórum de compartilhamento de segredos, (x) traçou estratégias conjuntas de 
investimento e desinvestimento, (xi) fomentou a troca de informações sensíveis entre 

rivais, (xii) trabalhou para igualar percentuais de participações no mercado em 

cimento e em concreto, dentre outras diversas ações e estratégias.36 

 

No que diz respeito ao interesse público, consignou o Conselheiro Oliveira Junior que 

os efeitos do cartel teriam supostamente atingido a casa dos bilhões de reais, bem como que a 

imposição de multa não seria apta para desarticular a estrutura consolidada que teria sido 

formada pelo cartel.37 

O Conselheiro Oliveira Junior expressamente consignou, ainda, que o propósito dos 

remédios é justamente fazer cessar uma infração à ordem econômica: “Um remédio antitruste 

deve, portanto, ser capaz de realizar tal interrupção, prevenir sua reincidência e restaurar a 

concorrência no mercado onde ela ocorreu.”38 No seu entender, além de proporcionar o fim do 

ilícito antitruste, a medida imposta deve também mitigar eventuais distorções que tenham sido 

causadas no mercado, ou seja, deve proporcionar o restabelecimento da concorrência.39 

Caso a infração à ordem econômica decorra de abuso de poder de mercado, o remédio 

deve interromper os efeitos nocivos à concorrência por meio de mitigação do poder de 

mercado.40 Da mesma forma, quando as empresas que participaram de um cartel realizaram um 

movimento downstream com o objetivo de incrementar a colusão, no entender do Conselheiro 

Oliveira Junior, a medida mais efetiva e adequada seria a alienação dos ativos adquiridos no 

âmbito da estratégia do cartel.41 

 
36  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 547, p. 378 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
37  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 549, p. 378 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
38  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 551, p. 379 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
39  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 
08012.011142/2006-79, 2014, Item 553, p. 379 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
40  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 553, p. 379 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
41  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 554, p. 380 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
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Constou ainda do voto que, em alguns casos, as empresas supostamente cartelistas 

também se beneficiariam de uma estrutura que favorece abuso de poder de mercado, afirmando 

que, “além de consolidarem suas participações de mercado e aumentarem seus lucros de forma 

arbitrária, impedem a consolidação de concorrentes que poderiam restabelecer o equilíbrio 

concorrencial do setor.”42  

Entretanto, o próprio Conselheiro afirmou expressamente que a aplicação de remédios 

pela autoridade está sujeita a limites. Conforme esclarecido em seu voto: 

Um dos aspectos mais relevantes para a modelagem de remédios antitruste consiste 

na incidência sobre o dano concorrencial gerado. Isso significa que a obrigação a ser 
imposta aos infratores precisa ter relação com o prejuízo [sic] pretendido e significar 

a reversão do dano causado à concorrência. Por exemplo, se o objeto da conduta foi a 

elevação de barreiras à entrada, o remédio deve agir sobre a redução dessas barreiras; 

se o objeto foi a utilização de mecanismos para gerar simetria de informações entre 

rivais, o remédio deve abranger maneiras de diminuir a transparência dos segredos de 

negócios das empresas envolvidas; se o objeto foi a formalização de participações 

cruzadas para obter influência decisória ou estratégica em competidores e simular 

rivalidades, o remédio deve determinar a venda dessas participações, ainda que 

minoritárias.43 

Quanto ao quesito da proporcionalidade, destacou-se que a obrigação não pode exceder 

aquilo que for necessário para atingimento do seu propósito e que “o uso dos remédios deve ser 

proporcional à infração cometida e ter a medida necessária para impedir que ela tenha 

continuidade.” 44  De forma a observar referida limitação, é indispensável, portanto, que o 

remédio seja necessário, adequado e razoável,45 bem como que ele não represente uma tentativa 

de regular o mercado ou de planejamento setorial por parte da autoridade.46 

O Conselheiro Oliveira Junior destacou também que os remédios devem ser factíveis 

do ponto de vista prático e aptos a serem monitorados, bem como que a efetividade dos 

remédios pressupõe que eles possam ser implementados o mais rapidamente possível.47 Por 

fim, dando ênfase à questão da segurança jurídica, destacou-se que os remédios escolhidos 

 
42  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Itens 558-559, p. 380 - 381 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
43  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 560, p. 381 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
44  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 562, p. 382 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
45  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 
08012.011142/2006-79, 2014, Item 562, p. 382 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
46  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 563, p. 382 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
47  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 564-565, p. 382- 383 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
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precisam ser claros e precisos, de forma que as partes envolvidas saibam exatamente quais são 

as obrigações que lhes foram impostas e como devem cumpri-las.48  

A principal divergência do Conselheiro Oliveira Junior, contudo, residiu no objeto da 

alienação. No seu entendimento,  

a sofisticação da conduta ocorreu quando as cimenteiras pretenderam igualar os 

shares entre cimento e concreto, ou seja, pretenderam alterar a própria estrutura da 

cadeia produtiva de cimento e não apenas elevar artificialmente o preço do cimento.49  

Propôs, portanto, que os remédios estruturais fossem divididos em duas diferentes 

categorias, quais sejam: i) venda de participações minoritárias; ii) alienação de concreteiras e 

cimenteiras. 

Com relação à primeira categoria – venda de participações minoritárias –, o Conselheiro 

Oliveira Junior esclareceu que teria sido demonstrado por meio do conjunto probatório que “as 

cartelistas eram capazes de dominar a estratégia de outras empresas concorrentes por meio de 

participações acionárias minoritárias”.50 

Apesar de reconhecer que a detenção de participações minoritárias em empresas 

concorrentes não configura, por si só, uma infração à ordem econômica, 51  o Conselheiro 

Oliveira Junior pontuou que, quando mal utilizadas, elas podem acabar acarretando uma 

influência ilícita na estratégia comercial da empresa concorrente.52 

Citou alguns precedentes nos quais o CADE debateu as principais preocupações 

relativas às participações minoritárias, apontando que a ausência de poder de controle não 

excluiria a possibilidade de configuração de efeitos negativos no mercado.53 

Tentando esclarecer as preocupações concorrenciais em relação ao caso do cimento e 

do concreto, consignou apenas que as participações minoritárias teriam sido supostamente 

utilizadas para “regular o mercado”,54 uma vez que teriam permitido o compartilhamento de 

 
48  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 566, p. 383 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
49  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 612, p. 399 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
50  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 596, p. 391 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
51  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 603, p. 396 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
52  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 
08012.011142/2006-79, 2014, Item 598, p. 392 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
53  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Itens 559 e 600, p. 393 - 394 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior.  
54  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 604, p. 396 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
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informações sensíveis entre empresas concorrentes. No seu entender, tal circunstância teria 

propiciado que as empresas agissem como se fossem uma só. 

Ainda, apontou que “a menor diversificação de players no mercado e, 

consequentemente, a maior concentração no setor, facilita a combinação de preços, a divisão 

de mercados, as condições de negociação e outros elementos de cartel”.55 

Determinou, então, que todas as empresas condenadas alienassem as participações 

societárias de sua titularidade, sejam elas minoritárias ou não, em empresas de cimento ou 

concreto. 

Passa-se agora aos fundamentos que foram invocados em relação à sanção de venda de 

plantas de cimento e concreto. Conforme constou em seu voto, o cartel teria se desenvolvido a 

partir do momento em que as empresas cimenteiras combinaram igualar as parcelas de mercado 

nos segmentos de cimento e concreto. Em outras palavras, a verticalização teria sido o elemento 

“propulsor” para impedir a entrada de novos agentes no mercado.56 

O movimento de verticalização por parte das empresas cimenteiras não teria ocorrido 

em razão das eficiências geradas, mas sim, supostamente para “melhorar o fluxo de informações 

sensíveis, para controlar o canal de distribuição e para exercer influência sobre decisões 

estratégicas de potenciais concorrentes.”57 

Ainda, entendeu o Conselheiro Oliveira Junior que outra evidência da relevância do 

movimento de verticalização seriam todas as operações relacionadas a swap de ativos realizadas 

pelas empresas cimenteiras, que teriam, em tese, permitido trocas de centrais de concreto com 

o objetivo de assegurar a divisão regional de mercados e supostamente assegurar uma parcela 

de mercado equivalente à que era detida no mercado de cimento.58 

Segundo o Conselheiro Oliveira Junior, as concreteiras seriam o pilar para o controle 

do mercado de cimento59 e, portanto, a desverticalização no mercado de concreto ensejaria 

supostamente a queda de barreiras à entrada, permitindo o restabelecimento da estrutura de 

mercado existente antes da formação do conluio.60  

 
55  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 604, p. 396 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
56  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 612, p. 399 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
57  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 613, p. 399 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
58  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 
08012.011142/2006-79, 2014, Item 614, p. 399 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
59  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 617, p. 401 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
60  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 554, p. 380 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
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Assim, manter as concreteiras em posse das cimenteiras permitiria a suposta 

continuação dos efeitos nocivos da conduta coordenada,61 mencionando ainda que a retirada 

desses ativos do poder das empresas que teriam participado do conluio seria essencial para 

“evitar que o produto de um crime permaneça nas mãos do infrator.”62 

Supostamente com o objetivo de sopesar a proporcionalidade da medida escolhida, o 

Conselheiro Oliveira Junior ainda teceu diversos comentários sobre os danos que teriam sido 

causados pelo alegado cartel.  

Além de citar as estimativas apontadas nos estudos realizados pela OCDE, apontou 

também o levantamento realizado por Connor, que indicaria um sobrepreço médio de 25% para 

cartéis em geral.63 Além disso, aduziu que os prejuízos decorrentes do cartel iriam ainda além, 

pois haveria também de ser considerada a perda social que chegaria inclusive a exceder o 

aumento de receita auferido pelas empresas que participaram do conluio. 

Considerando que o cimento poderia ser tido como um produto essencial, as 

consequências do suposto conluio seriam ainda mais gravosas,64 conforme estudos conduzidos 

pela International Competition Network (“ICN”). 

Assim, com base em referidos estudos, o Conselheiro consignou em seu voto que 

“escolheu” utilizar a porcentagem de 20% para as estimativas de sobrepreço65 e, considerando 

que o mesmo percentual também indicaria a presunção de poder de mercado, nos termos da lei, 

o Conselheiro Oliveira Junior determinou então que as empresas condenadas alienassem a 

porcentagem de 20% da capacidade instalada de prestação de serviços de concretagem.66 O 

desinvestimento em referida proporção deve ocorrer nos mercados relevantes onde as empresas 

condenadas sejam titulares de mais de uma concreteira. 

Por fim, ressaltou o Conselheiro que a medida seria pouco onerosa para as empresas, 

uma vez que “a autoridade antitruste não confiscará o objeto do ilícito, mas sim determinará a 

alienação dos ativos correspondentes. Em outras palavras, não há a determinação de 

 
61  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 618, p. 402 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
62  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 618, p. 402 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
63  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 623, p. 403 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
64  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 
08012.011142/2006-79, 2014, Item 632 e 633, p. 405 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
65  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 634, p. 406 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
66  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 642, p. 407 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
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expropriação dos ativos, tangíveis ou intangíveis, que estão sendo legalmente desinvestidos.”67 

No seu entender, não haveria grandes problemas, pois as empresas condenadas iriam obter a 

parcela financeira referente à venda dos bens. 

Como será discutido adiante, o principal ponto a ser analisado no presente trabalho 

reside no questionamento relativo à efetiva observância pelo CADE das limitações que serão 

exploradas nos próximos tópicos, em especial, se o CADE de fato logrou êxito em cumprir com 

o princípio da proporcionalidade e com todas as demais balizas que devem necessariamente ser 

respeitadas pela autoridade antitruste na imposição unilateral de medidas de desinvestimento. 

 

2.3. ALGUMAS PRIMEIRAS INDAGAÇÕES SURGIDAS QUANDO DA LEITURA DOS 

VOTOS QUE FUNDAMENTARAM A CONDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS EMPRESAS 

CIMENTEIRAS 

 

Nos subtópicos acima foram apresentados os principais fundamentos invocados pelos 

Conselheiros do CADE em seus votos para a imposição das medidas de desinvestimento. 

Entretanto, em que pese a extensão dos votos e a tentativa de uma justificativa plausível para a 

imposição dos remédios, bem como o fato de que a Lei Antitruste efetivamente prevê a 

imposição de medidas estruturais, surgem alguns relevantes questionamentos a partir da leitura 

dos votos. Como aponta a doutrina ao comentar o caso, a “determinação do Conselho, por seu 

ineditismo, causou polêmica.”68 

A primeira inquietação diz respeito ao fato de que, apesar de alguns exemplos de outras 

jurisdições, não há precedentes brasileiros relativos à imposição de medidas de desinvestimento 

em casos de infração à ordem econômica. Embora a utilização de remédios dessa natureza seja 

frequente em atos de concentração, não há exemplos de remédios estruturais referentes à 

determinação unilateral de venda de ativos a empresas condenadas em processos 

administrativos.  

Além disso, também é curioso o fato de que a grande maioria dos precedentes 

internacionais citados nos votos diz respeito a casos de conduta unilateral, em que houve abuso 

de posição dominante – mas não a casos de cartel. Ao citar o caso norte-americano da Standard 

 
67  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 645, p. 408 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
68 RAMOS, André Luiz Santa Cruz; GUTERRES, Thiago Martins. Lei Antitruste, Salvador: Juspodivm, 2015, p. 

114. 
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Oil, por exemplo, o próprio Conselheiro Octaviani Luis menciona que a empresa “teria 

presunção de intenção de abuso de poder dominante no mercado de petróleo”.69  

Da mesma forma, ao discorrer a respeito do caso da British Gas, o Conselheiro também 

esclarece que referida companhia teria praticamente se tornado monopolista.70 No caso AT&T, 

a empresa monopolista teria praticado atos que ensejavam o fechamento do mercado a jusante, 

razão pela qual as medidas de desinvestimento foram necessárias.71  

No caso da EON, que será abordado em detalhes mais adiante, a Comissão Europeia 

também entendeu que teria havido abuso de posição dominante, o que teria acarretado a 

diminuição da capacidade de produção de energia por empresas concorrentes.72 

Entretanto, em casos de conduta coordenada, é de se questionar qual é o racional da 

medida de desinvestimento e de que forma ela pode efetivamente incrementar a concorrência 

no mercado, observando-se o princípio da proporcionalidade. Uma vez cessado o conluio e a 

troca de informações sensíveis, a despeito de danos monetários que possam ter sido causados 

aos consumidores, é necessário questionar qual é a estrutura que ainda persiste em causar efeitos 

negativos ao mercado após o desfazimento do cartel (especialmente como no caso do cimento, 

em que as condutas supostamente praticadas teriam cessado no ano de 2007, quando realizadas 

as medidas de busca e apreensão,73 sendo que a decisão condenatória apenas foi proferida no 

ano de 2014, ou seja, aproximadamente sete anos depois do desfazimento do alegado conluio). 

Os Conselheiros mencionam que os efeitos do cartel estariam “enraizados” 74  nos 

mercados, mas não esclarecem de forma objetiva quais exatamente seriam referidos efeitos que 

persistiriam no mercado até a data em que foi prolatada a decisão condenatória. Sem que tenham 

sido precisamente identificados os problemas concorrenciais efetivamente existentes, 

questiona-se como seria possível modelar remédios adequados e efetivos. 

Causa também dúvidas o fundamento dos votos no sentido de que as empresas teriam 

supostamente criado mecanismos estruturais ilícitos que impediriam a entrada de novos agentes 

nos mercados de cimento e concreto. Isso porque, em nenhum momento fica esclarecida de 

 
69  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 989, p. 490 do Voto do Conselheiro Octaviani Luis. 
70  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 989, p. 490 do Voto do Conselheiro Octaviani Luis. 
71  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 989, p. 490 do Voto do Conselheiro Octaviani Luis. 
72  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 
08012.011142/2006-79, 2014, Item 994, p. 491 do Voto do Conselheiro Octaviani Luis. 
73  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 7, p. 41 do Voto do Conselheiro Octaviani Luis. 
74  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 578, p. 385 do voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
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forma clara e fundamentada qual é a estrutura que é efetivamente nociva aos mercados de 

cimento e de concreto. 

O próprio Conselheiro Octaviani Luis admite que o mercado de cimento apresenta fortes 

barreiras naturais à entrada de novos agentes, pelas quais as empresas condenadas não podem 

ser responsabilizadas. Conforme consta do voto, referidas barreiras decorrem, principalmente, 

das “elevadas escalas técnicas e mínimas de produção necessárias, uma vez que a entrada de 

novo agente exige grande volume de investimento e longo prazo de amortização.”75 Somado a 

isso, o Conselheiro também destaca a dificuldade de acesso à matéria-prima, considerando a 

necessidade de que as minas de calcário estejam em local próximo às fábricas, que, por sua vez, 

também precisam estar perto dos consumidores.76 

O Conselheiro Oliveira Junior também ratifica esse entendimento, apontando que o 

mercado é concentrado em razão dos altos investimentos necessários para ingresso. Acrescenta 

ainda que, “esses fatores, associados à logística de distribuição, limitam o número de 

concorrentes, o que também ocorre porque os elevados custos de distribuição limitam a 

competição espacial.”77 

Da forma como foi imposta a determinação de plantas de cimento – determinação que 

foi mantida em face da empresa Votorantim –, entende-se que o intuito do Conselheiro Relator 

teria sido assegurar a existência de condições que não fossem propícias à colusão e tentar evitar 

que, no futuro, as empresas novamente comecem a praticar atos coordenados. Ele menciona em 

mais de um excerto que, caso não fossem impostas as medidas de desinvestimento, o mercado 

continuaria propício à colusão, havendo o risco de “assistir-se [a]o triste espetáculo de o cartel, 

mais uma vez, organizar-se para comprar possíveis concorrentes.” 78  Surge, portanto, a 

indagação a respeito da legalidade de medidas tão gravosas como o desinvestimento e que 

tenham um caráter meramente preventivo, com o objetivo de evitar novas infrações. Em outras 

palavras, é válida uma medida de desinvestimento em razão do fato de que determinado 

mercado é concentrado e apresenta características naturais que podem facilitar o conluio? 

Além disso, o Conselheiro Oliveira Junior enfatiza em seu voto que o alicerce do cartel 

seria a verticalização pelas empresas cimenteiras. Como exposto em seu voto, a titularidade de 

 
75  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 471, p. 224 do Voto do Conselheiro Octaviani Luis. 
76  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 
08012.011142/2006-79, 2014, Item 471, p. 224 do Voto do Conselheiro Octaviani Luis. 
77  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 66, p. 37 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
78  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Itens 985; 1004, p. 489; 494 do Voto do Conselheiro Octaviani Luis. 
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concreteiras seria justamente o “pilar” do cartel. Entretanto, como também reconhecido pelo 

próprio CADE em outras diversas ocasiões, o movimento downstream por empresas 

cimenteiras consiste em uma tendência mundial e não decorre necessariamente de uma atuação 

coordenada. Nos autos do Ato de Concentração n. 08012.006486/2006-66, por exemplo, a 

antiga Secretaria de Acompanhamento Econômico (“SEAE”) deu ênfase ao fato de que 

operações internacionais apontam essa propensão de integração entre cimenteiras e 

concreteiras, sem que tal fato constitua, por si só, um ilícito antitruste.79 

A leitura do voto do Conselheiro Oliveira Junior também traz alguns questionamentos 

quanto à efetividade da determinação de alienação das centrais de concreto. Como reconhecido 

no voto do Conselheiro Octaviani Luis, a produção do concreto pode ser feita de três maneiras 

distintas: “i) diretamente na obra (o chamado “virado na obra”); ii) por meio de centrais móveis; 

e iii) por meio das centrais de concreto, também chamadas de concreteiras ou centrais de 

dosagem”. 80  Acrescenta-se a isso o fato de a produção do concreto ser bastante simples, 

possível mediante a simples mistura de cimento, areia, brita, água e aditivos nas proporções 

corretas.81 

Como reconhecido nos autos do Ato de Concentração n. 08012.000720/2002-18, por 

exemplo, o mercado de concreto é altamente pulverizado, pois, além de não haver altas barreiras 

às entradas de novos agentes, “a técnica de produção é simples e os custos de entrada e saída 

são relativamente baixos.”82 

Diante disso, não há qualquer tipo de fundamentação nos votos acima delineados que 

esclareça de que forma a alienação de centrais de concreto poderá tornar o mercado mais 

competitivo. Se o mercado já possui um grande número de agentes e a parcela de mercado 

detida por cada uma das concreteiras é pequena, a venda de algumas poucas centrais não trará 

nenhum resultado prático. 

Além disso, o voto do Conselheiro Oliveira Junior adota a premissa de que a alienação 

das centrais de concreto seria supostamente “imprescindível à retomada da concorrência em 

 
79 BRASIL. Secretaria de Acompanhamento Econômico – SEAE. Parecer Técnico n. 06096/2007/RJ, 13 de 

fevereiro de 2007, Ato de concentração n. 08012.006486/2006-66, p.260-284.  
80  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 
08012.011142/2006-79, 2014, Item 478, p. 227 do Voto do Conselheiro Octaviani Luis. 
81  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 484, p. 229 do Voto do Conselheiro Octaviani Luis. 
82 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ato de Concentração n. 08012.000720/2002-18, 

Relator: Conselheiro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/11/2004, p. 323. 



 34 

cimento e concreto.” 83  Acrescenta também que “a venda de ativos possibilita a 

desverticalização e, portanto, a queda de barreiras à entrada.” 

Contudo, a decisão do CADE também não é clara sobre como referido objetivo poderia 

ser atingido. Ainda que as empresas condenadas cumpram integralmente a decisão, não se sabe 

de que forma a venda de uma central de concreto poderia incrementar a concorrência no setor 

de cimento, pois o adquirente de referidos bens não poderia facilmente atuar também no 

mercado upstream em razão das barreiras naturais do setor. Em outras palavras, enquanto seja 

perfeitamente crível que uma cimenteira passe a atuar também no mercado a jusante, por razões 

práticas, não é esperado que uma concreteira passe a atuar no mercado a montante. 

A leitura do voto também traz, de plano, alguns relevantes questionamentos a respeito 

da porcentagem de 20% estipulada para a venda de concreto. Como já mencionado, o 

Conselheiro Oliveira Junior assevera em seu voto que “escolheu” a porcentagem de 20% para 

a venda mandatória das centrais de concreto, uma vez que tal porcentagem corresponderia às 

estimativas de sobrepreço decorrentes de um cartel, conforme estudos internacionais, e também 

indicaria presunção de poder de mercado. Contudo, não ficou esclarecida qual é a relação entre 

os efeitos da venda de 20% da capacidade produtiva e a presunção de poder de mercado. Ou 

seja, o voto não elucida a relação de causa e efeito entre os danos supostamente causados pelo 

cartel e o número de centrais de concretos a serem vendidas, de tal forma que a definição de 

referido percentual parece ser absolutamente arbitrária, ao menos após uma leitura preliminar 

do voto.  

Além disso, não houve um estudo técnico ou de mercado para demonstrar que a 

alienação de 20% das concreteiras poderia, de alguma forma, efetivamente sanar eventual dano 

que tenha sido suportado pelo mercado. Em que pese tenha o próprio Conselheiro Oliveira 

Junior abordado em seu voto que a obrigação a ser imposta aos infratores precisa ter relação 

com o objetivo pretendido e precisa significar a reversão do dano causado à concorrência, 

questiona-se em que medida referido objetivo poderia ser atendido, especialmente 

considerando que o CADE não apresentou qualquer análise concreta e específica para 

demonstrar a efetividade das medidas escolhidas, o que leva a crer que elas foram impostas 

com um intuito muito mais punitivo do que remediador. 

Supostamente com o objetivo de sopesar a proporcionalidade da medida de 

desinvestimento das centrais de concreto, o Conselheiro Oliveira Junior aponta que o remédio 

escolhido seria o menos oneroso possível, uma vez que não representaria uma expropriação dos 

 
83  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 618, p. 402 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
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ativos. No seu entender, “as condenadas não terão os ativos, mas terão a parcela financeira 

correspondente”.84 Contudo, deixou o Conselheiro de ponderar que a venda de ativos acarreta 

uma indiscutível perda da sinergia para a empresa vendedora, além do fato de que não se trata 

de uma venda decorrente da estratégia comercial da própria empresa.  

Além disso, a outra hipótese sugerida pelo Conselheiro – qual seja, uma expropriação 

dos ativos – seria até mesmo inconstitucional, por representar um verdadeiro confisco. O CADE 

acabou não considerando outras medidas plausíveis que também pudessem eventualmente ser 

utilizadas no caso para sanar os efeitos negativos que, em tese, ainda persistiriam no mercado. 

Questiona-se, portanto, se a proporcionalidade da medida poderia ter sido verificada da 

forma como foi, ou seja, tomando-se como parâmetro uma medida inconstitucional, ou então, 

se para examinar a proporcionalidade da medida, deveria a autoridade analisar a viabilidade de 

se aplicar outras medidas lícitas, comparando os respectivos graus de eficácia e o ônus gerado 

ao particular em decorrência de cada uma delas. 

Relativamente à determinação de alienação das participações societárias minoritárias, 

como já mencionado, o Conselheiro Oliveira Junior apenas sustentou que as participações de 

mercado teriam supostamente sido utilizadas para permitir o compartilhamento de informações 

sensíveis. Contudo, em nenhum momento foram apresentadas evidências que pudessem 

demonstrar de que forma e por qual meio as participações societárias teriam permitido a troca 

de informações sensíveis. Aliás, foi somente no tópico relativo aos remédios estruturais que 

surgiu essa preocupação concorrencial envolvendo as participações minoritárias; no decorrer 

de todo o processo administrativo não foi nem mesmo suscitada a utilização alegadamente 

indevida das participações minoritárias. 

É de se indagar se os efeitos negativos suscitados nos votos continuariam existindo 

depois que o suposto cartel teria sido desestruturado, uma vez que, como reconhecido pelo 

próprio Conselheiro, a detenção de participações societárias, por si só, não pode ser considerada 

uma infração à ordem econômica.  

Também não se pode deixar de suscitar algumas questões práticas que deixam dúvida 

quando da leitura dos votos. Apesar de o CADE ter ordenado a venda das participações 

societárias minoritárias e das centrais de concreto (ou planta de cimento, em relação à 

Votorantim), não foi apresentada qualquer solução para o caso de não serem localizados 

potenciais compradores para os ativos em questão. 

 
84  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Processo Administrativo n. 

08012.011142/2006-79, 2014, Item 645, p. 408 do Voto do Conselheiro Oliveira Junior. 
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Não se sabe, por exemplo, se as empresas condenadas serão obrigadas a se submeter à 

alienação por um preço inferior ao valor de mercado ou se, nesta hipótese, estarão livres da 

obrigação instituída pela autarquia diante da impossibilidade de cumprimento. 

Referidos questionamentos figuram como ponto de partida para a análise que será 

realizada nos próximos tópicos. Diante das indagações aqui sugeridas, o presente trabalho irá 

analisar a legalidade e a proporcionalidade dos remédios que foram impostos pelo CADE no 

caso do cimento e do concreto.  
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3. REMÉDIOS COMPORTAMENTAIS X ESTRUTURAIS 

 
3.1. REMÉDIOS ANTITRUSTE – CONCEITOS  

 

Remédio jurídico, conforme Diniz, representa “meio lícito utilizado para fazer atuar o 

direito objetivo e restabelecer a ordem jurídica (...)”.85 Há quem utilize o termo “remédios” sem 

qualquer tipo de distinção com medidas punitivas. O conceito acaba sendo usado de forma 

genérica e ampla, o que pode gerar uma ideia equivocada sobre o seu alcance. 

Relativamente a atos de concentração, entende-se que remédios antitruste são 

“restrições necessárias para corrigir os eventuais efeitos nocivos de um Ato de Concentração”.86 

Ou seja, eles têm como propósito evitar que um ato de concentração possa resultar em 

eliminação da concorrência, aumento da probabilidade de conluio, criação ou incremento de 

posição dominante ou, ainda, em dominação de mercado.87 

Já no que diz respeito a casos de conduta, remédios têm como principal objetivo fazer 

cessar uma determinada infração à ordem econômica.88 Muito diferente das multas que são 

impostas pelas autoridades concorrenciais, o remédio antitruste não representa uma punição ou 

uma sanção ao agente infrator. Conforme o propósito delineado por Oliveira, os remédios 

antitruste “são medidas ou instrumentos previstos em lei para a conversão de ilicitudes 

antitruste em condutas ou atos ilícitos, sanando o dano à livre concorrência (...) ou adequando 

o comportamento em desconformidade com a lei”.89 

Em outras palavras, conforme muito claramente esclarecido no estudo da OCDE: 

“remedies cure, correct, or prevent unlawful conduct, whereas sanctions penalize or punish 

it.”90 

 
85 DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 149.  
86 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Guia de Remédios Antitruste, 16 de outubro de 2018, 

p. 7. 
87 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Guia de Remédios Antitruste, 16 de outubro 

de 2018. Disponível em: http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-

institucionais/guias_do_Cade/copy_of_GuiaRemdios.pdf/view. p. 7. Acesso em 06 mar. 2019,  
88 HELLSTRÖM, P; MAIER-RIGAUD, Frank; BULST, Friedrich Wenzel. Remedies in European Antitrust Law. 

Antitrust Law Journal, American Bar Association, vol. 76, n. 1 (2009), p. 44-45. 
89 OLIVEIRA, Amanda Flávio de. Remédios antitruste e o ordenamento jurídico brasileiro: primeiras reflexões. 

In OLIVEIRA, Amanda Flavio de; RUIZ, Ricardo Machado (coords.). Remédios Antitruste. São Paulo: Singular, 

2011, p. 19. 
90  ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. Directorate for 

Financial and Enterprise Affairs, Competition Committee. Remedies and Sanctions in Abuse of Dominance Cases, 

2007, p. 7. Disponível em: https://www.oecd.org/competition/abuse/38623413.pdf . Acesso em 18 fev. 

2019. 
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Afirma-se igualmente que os remédios visam ao restabelecimento de condições para 

uma competição efetiva. Assim, remédios são instrumentos cruciais na execução das normas 

antitruste, desde que delineados de forma adequada.91 

Há quem afirme que o tipo de remédio mais objetivo seria a mera determinação imposta 

ao agente infrator de interrupção da conduta ilícita. Em algumas circunstâncias, uma 

determinação como esta é capaz de eliminar os efeitos do abuso perpetrado e pode, de forma 

eficaz, fazer cessar uma infração.92 

Entretanto, como será demonstrado adiante, a prática demonstrou que, em muitos casos, 

a mera determinação de interrupção da infração pode não ser suficiente para neutralizar os 

efeitos deletérios de uma infração no mercado. Assim, foram surgindo outros tipos de remédios 

(muitas vezes aplicados de forma combinada) visando à integral eliminação das consequências 

de uma conduta ilícita. 

 

3.2. DA CLASSIFICAÇÃO MAIS TRADICIONAL 

 

A classificação mais recorrente na doutrina e na jurisprudência consiste na separação 

entre remédios comportamentais e remédios estruturais. A diferenciação entre uma e outra 

medida pode ser relevante, uma vez que, como será visto adiante, grande parte da doutrina 

afirma que, em atenção ao princípio da proporcionalidade, os remédios estruturais somente 

podem ser aplicados de forma subsidiária, quando não houver qualquer outra medida 

comportamental igualmente eficaz. 

Contudo, diferenciar um de outro pode não ser uma tarefa tão simples quanto possa 

parecer. Isso porque, não raramente, medidas estruturais também englobam uma determinado 

comportamento a ser adotado e, por sua vez, determinações de caráter comportamental também 

podem referir-se às características estruturais do agente.93 De qualquer forma, ainda que possa 

haver uma certa dificuldade em se classificar uma determinada medida, deve-se verificar o 

cerne da determinação, bem como por qual meio a cessação da conduta poderá ser atingida.94 

 

 
91  LOWE, Philip; MAIER-RIGAUD, Frank. Quo Vadis Antitrust Remedies. In Annual proceedings of the 
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93 BRONETT, Georg-Klaus de. Europäisches Kartellverfahrensrecht. Kommentar zur VO 1/2003. Köln: Carl 

Heymann, 2012, p. 124.  
94 KRINGS, Christian. Möglichkeiten und Grenzen der Anordnung einer Eigentumsrechtlichen Entflechtung nach 

Art. 7 VO 1/2003. Köln: Carl Heymanns, 2012, p. 229. 
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3.2.1. Remédios comportamentais 

 

Medidas comportamentais são aquelas que são estipuladas visando à cessação de um 

determinado ilícito e que são representadas por um comportamento a ser seguido pelo agente 

infrator. Referido comportamento pode ser comissivo ou omissivo, a depender do tipo de 

infração que foi cometida.95  

Em síntese, pode-se utilizar a seguinte definição:  

A behavioural remedy is a measure that obliges the concerned undertaking(s) to act 

in a specific way or to omit specific anti-competitive conduct. Compliance with 

behavioural remedies has to be monitored and enforced.96 

Há também quem subdivida os remédios comportamentais entre remédios de conduta e 

remédios de performance. Os primeiros prescrevem ou proíbem uma determinada conduta, 

enquanto que os últimos prescrevem ou proíbem um certo efeito no mercado. Muito embora o 

traço diferenciador entre ambas as categorias também seja tênue, remédios de performance 

caracterizam-se basicamente como medidas regulatórias, razão pela qual não foram usadas com 

muita frequência por autoridades antitruste.97 

Conforme levantamento realizado por Cabral, é possível citar diversas modalidades de 

remédios puramente comportamentais utilizados em atos de concentração pelo CADE entre 

2016 e 2018 (até março), que incluem a proibição de práticas restritivas, disposições relativas 

à transparência, obrigações de não discriminação, obrigações de manutenção de um 

determinado nível de fornecimento/qualidade, dentre outros.98 

O exemplo mais recorrente de remédio comportamental usado nas decisões da 

Comissão Europeia, por outro lado, consiste na mera determinação de cessação da conduta 

 
95 KRINGS, Christian. Möglichkeiten und Grenzen der Anordnung einer Eigentumsrechtlichen Entflechtung nach 

Art. 7 VO 1/2003. Köln: Carl Heymanns, 2012, p. 223-224. 
96  ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. Directorate for 

Financial and Enterprise Affairs, Competition Committee. Remedies and Sanctions in Abuse of Dominance Cases, 

2007, p. 187. Disponível em: https://www.oecd.org/competition/abuse/38623413.pdf . Acesso em 18 fev. 2019. 
97  ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. Directorate for 

Financial and Enterprise Affairs, Competition Committee. Remedies and Sanctions in Abuse of Dominance Cases, 

2007, p. 186. Disponível em: https://www.oecd.org/competition/abuse/38623413.pdf. Acesso em 18 fev. 2019. 
98 CABRAL, Patricia Semensato. What has been CADE´s preference in remedies: structural, behavioral or a 
combination of both? In RIBAS, Guilherme F.C.; BERARDO, José Carlos; BUENO, Marcio C.S.; VILELLA, 

Mariana (coords.). Merger Control in Brazil: frequently asked questions. Instituto Brasileiro de Estudos de 

Concorrência, Consumo e Comércio Internacional – IBRAC, 2018, p. 230. Disponível em: 

http://www.ibrac.org.br/UPLOADS/Livros/arquivos/Merger_control_in_Brazil_Frequently_asked_questions.pdf

Acesso em 26 fev. 2019. 
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anticompetitiva, como já mencionado acima. Cabe então ao agente decidir, por si só, qual a 

melhor forma de cumprir com referida determinação.99 

Apesar de também afirmar que a Comissão Europeia, em geral, se limita a determinar a 

cessação da infração, dentre alguns exemplos de remédios comportamentais citados por Müller-

Tautphaus estão a determinação de não discriminação, a determinação de concessão de 

licenças, de fornecimento de informações.100  

Em geral, a aplicação de remédios comportamentais é menos controversa e emblemática 

do que a aplicação de remédios estruturais. Isso porque, em geral, apresentam menor potencial 

lesivo, além de envolverem custos mais reduzidos e não ensejarem a “interrupção das atividades 

para as empresas e para as partes envolvidas (inclusive clientes e funcionários).”101 

De qualquer forma, em alguns casos, os remédios comportamentais acabam sendo alvo 

de críticas por não solucionarem diretamente a concentração e poder de mercado, além de 

exigirem um alto nível de monitoramento por parte das autoridades. No mais, também são mais 

facilmente contornados, neutralizados ou minimizados pelos agentes infratores.102 Em outras 

palavras, remédios comportamentais abrem “espaço para que o agente as interprete de acordo 

com a sua conveniência ou de acordo com as brechas existentes”.103 

 

3.2.2. Remédios estruturais 

 

As medidas estruturais, por sua vez, são aquelas que ensejam uma interferência ou uma 

alteração permanente na estrutura do agente infrator.104 Dalheimer, por sua vez, afirma que 

remédios estruturais são aqueles que interferem no direito de propriedade das empresas 

envolvidas.105 

 
99 KRINGS, Christian. Möglichkeiten und Grenzen der Anordnung einer Eigentumsrechtlichen Entflechtung nach 

Art. 7 VO 1/2003. Köln: Carl Heymanns, 2012, p. 224. 
100  MÜLLER-TAUTPHAES, Ken. Abhilfebefugnisse der Europäischen Kommission im Wettbewerbsrecht. 

Colonia: Dr. Otto Schmidt KG, 2003, p. 264- 273. 
101 DIAS, Rodrigo Pereira. Antitruste: sanção de desinvestimento em ativos. Um estudo de caso no Processo 

Administrativo n. 08012.11142/2006-79. Dissertação (Mestrado em Direito), Fundação Getulio Vargas – FGV, 

2016, p. 62. 
102 ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. Directorate for 

Financial and Enterprise Affairs, Competition Committee. Remedies and Sanctions in Abuse of Dominance Cases, 

2007, p. 8. Disponível em: https://www.oecd.org/competition/abuse/38623413.pdf . Acesso em 18 fev. 2019.  
103 DIAS, Rodrigo Pereira. Antitruste: sanção de desinvestimento em ativos. Um estudo de caso no Processo 

Administrativo n. 08012.11142/2006-79. Dissertação (Mestrado em Direito), Fundação Getulio Vargas – FGV, 
2016, p. 63. 
104 KRINGS, Christian. Möglichkeiten und Grenzen der Anordnung einer Eigentumsrechtlichen Entflechtung nach 

Art. 7 VO 1/2003. Köln: Carl Heymanns, 2012, p. 227, 228. 
105  DALHEIMER, Dorothe in DALHEIMER, Dorothe; FEDDERSEN, Christoph; MIERSCH, Gerald. EU-

Kartekkverfahrensverordnung, Kommentar zur VO 1/2003. Munique: Beck, 2005, p. 56. 
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Outros, por sua vez, definem os remédios estruturais como aqueles que determinam “a 

realocação ou transferência de direitos de propriedade, enquanto o remédio comportamental 

apenas determina restrições ao exercício destes direitos de propriedade.”106 

Há ainda quem defina as medidas estruturais como aquelas que não ensejam uma 

relação contínua entre as partes envolvidas, especificamente entre o destinatário da medida e 

terceiros, de tal forma que não haja necessidade de monitoramento posterior pela autoridade: 

Structural remedy is a measure that effectively changes the structure of the market by 

a transfer of property rights regarding tangible or intangible assets, including the 

transfer of an entire business unit, and that does not lead to any ongoing relationships 

between the former and the future owner. After its completion, a structural remedy 

does not require any further monitoring.107  

A justificativa para a escolha do critério de continuidade ou não da relação entre as 

partes envolvidas para classificação entre remédio estrutural e um remédio não estrutural reside 

no fato de que qualquer tipo de dependência ou ligação entre as empresas posteriormente à 

aplicação do remédio poderia ensejar riscos concorrenciais.108 

Os remédios estruturais têm como ponto positivo o fato de eliminarem rapidamente 

poder de mercado e, ao mesmo tempo, criarem ou darem maior força a competidores. Como 

mencionado acima, também requerem pouco monitoramento por parte das autoridades. Por 

outro lado, alguns remédios estruturais podem ser bastante agressivos e podem ser prejudiciais 

para os negócios do agente infrator, além de trazerem eventuais ineficiências para o mercado.109 

Por outro lado, remédios estruturais podem não ser viáveis ou eficazes em algumas 

situações. Por exemplo, quando não for possível localizar um comprador adequado, quando 

houver dificuldades para se implementar uma unidade independente ou quando o comprador 

não for apto a prosseguir com o negócio.110 

 
106 MATTOS, César. Remédios em atos de concentração: a experiência internacional e o Brasil. In OLIVEIRA, 
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Financial and Enterprise Affairs, Competition Committee. Remedies and Sanctions in Abuse of Dominance Cases, 
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110  INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK. Merger Remedies Guide, 2016, p. 9. Disponível em: 
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A medida estrutural mais típica seria representada pelo desinvestimento.111 Conforme 

Guia de Remédios elaborado pela Comissão Europeia, o desinvestimento pode ocorrer por meio 

de quatro diferentes formas. A primeira delas é conhecida como stand-alone business e refere-

se tanto à alienação de uma empresa ou grupo de empresas já existentes (geralmente 

denominado de full divestiture, que se dá geralmente por meio da alienação do poder de controle 

de uma determinada empresa ou da alienação de uma subsidiária integral112) ou à alienação de 

um determinado segmento da empresa que ainda não havia sido constituído juridicamente como 

tal.113  

Existe ainda o que se denomina carve-out, que se refere genericamente a uma separação 

de um determinado negócio que possua uma ligação forte ou que seja parcialmente integrado à 

empresa que irá realizar o desinvestimento.114 Nestes casos, o negócio precisa ser dissociado 

tanto quanto possível para evitar riscos em termos de viabilidade e competitividade.115 Além 

disso, para que um desinvestimento nesta modalidade possa ser utilizado, é necessário que os 

bens destacados possam constituir um negócio independente quando da transferência para o 

comprador.116 

É possível ainda que o remédio consista no desinvestimento de bens individualmente 

considerados ou uma combinação de bens, os quais não constituíam um negócio uniforme e 

viável. Hoeg esclarece que, diferentemente do carve-out, referidos bens isolados são muito mais 

limitados e, por não constituírem uma unidade viável, geralmente acabam sendo 

complementados por bens do comprador.117 Referido tipo de desinvestimento pode vir a ser 

eficaz quando o problema concorrencial se refere a atividades sobrepostas que se limitam a 

bens facilmente identificáveis e que podem ser destacados das atividades das partes 

envolvidas.118 

Vale ainda mencionar que a outorga de licenças relativas a tecnologias ou a direitos de 

propriedade intelectual também é, em alguns casos, englobada dentro do conceito de remédios 
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estruturais. Nos termos do parágrafo 38 do Guia de Remédios da Comissão Europeia, a 

concessão de licenças traz maiores incertezas do que o desinvestimento de ativos, uma vez que 

o licenciado não poderá concorrer imediatamente no mercado e, além disso, requer uma relação 

contínua com o licenciante. Entretanto, pode ser utilizada quando a alienação de ativos for 

incompatível com a própria natureza do negócio ou do setor ou quando um desinvestimento 

prejudique a continuação de pesquisa em curso. Além disso, a outorga de licença é cabível 

quando permite ao agente competir efetivamente, como se uma medida de desinvestimento 

tivesse ocorrido. Em geral, tal objetivo é atingido por meio da concessão de uma licença 

exclusiva e que não seja sujeita a quaisquer restrições.119 

Há ainda o que se denomina de re-branding (mudança de marca), que consiste na 

concessão de uma licença exclusiva, porém limitada no tempo, “relativa a dada marca a fim de 

permitir ao licenciado alterar a marca do produto no prazo previsto”120. O propósito deste tipo 

de remédio é permitir ao licenciado a captura da parcela de mercado do licenciante, mantendo-

a por meio da transferência de clientes da marca licenciada para uma marca própria do 

licenciado, sem que a marca seja permanentemente desinvestida. O tempo da licença é limitado 

ao que for estritamente necessário, considerando-se as características do produto.121 

Diante dos riscos concorrenciais relativos a este tipo de remédio, o Guia de Remédios 

menciona expressamente que o re-branding somente será admitido quando a marca em questão 

for largamente utilizada e “quando uma proporção elevada do volume de negócios por ela 

gerada for realizada fora dos mercados em que foram identificados problemas de 

concorrência”.122 As Cortes Europeias já entenderam pela adequação desta modalidade de 

remédio quando marcas constituem o fator mais relevante de competição entre empresas 

produtoras.123  

Vale ainda mencionar que o Guia de Remédios da Comissão Europeia traz ainda outras 

medidas de natureza estrutural que visam a eliminar “vínculos entre as partes e os concorrentes, 
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sempre que estes vínculos contribuam para as preocupações de concorrência”.124 Como afirma 

Hoeg, estas medidas de eliminação de vínculos (“severance remedies”) são especialmente 

eficazes nos mercados bancários, de seguros e de energia, nos quais a detenção de participações 

minoritárias e diretorias cruzadas são práticas comerciais comuns.125  

Além disso, remédios desta natureza também se mostraram relevantes para solucionar 

situações de colusão entre poucos e fortes competidores, nas quais a influência exercida 

mutuamente por competidores e a troca de informações permitem a coordenação do 

comportamento no mercado e eventual punição em caso de descumprimento.126 

Por fim, existem ainda medidas que são consideradas semiestruturais (“quasi-structural 

remedies”). São aqueles remédios de acesso e que incluem um comportamento a ser seguido 

pelo agente infrator, em geral para permitir acesso a uma determinada tecnologia ou 

infraestrutura de concorrente. 127  Conforme item 63 do Guia de Remédios da Comissão 

Europeia, estes tipos de remédios podem ser aceitos quando possibilitarem a entrada de novos 

concorrentes, em decorrência da eliminação de entraves a uma efetiva concorrência. É o caso, 

por exemplo, da obrigação de conceder acesso a oleodutos ou a redes de telecomunicação.128 

Em geral, autoridades antitruste acabam revelando uma certa prioridade para remédios 

estruturais em atos de concentração, uma vez que, como apontado pela ICN, eles são aptos a 

remediar de forma direta os problemas concorrenciais decorrentes de uma fusão e têm efeitos 

duradouros. Além disso, remédios de natureza estrutural tendem a ser mais simples, podem ser 

implementados em um curto período de tempo, além de serem mais facilmente monitorados.129 

Por fim, vale consignar que, em geral, não há apenas uma medida adequada ao caso 

concreto. É comum que se apliquem remédios combinados. Além disso, a escolha da medida 

que melhor se amolda à situação pode não ser uma tarefa muito fácil. Como consignou a ex-

Conselheira Lúcia Helena Salgado: 

 
124 UNIÃO EUROPEIA. Commission notice on remedies acceptable under Council Regulation (EC) No 139/2004 

and under Commission Regulation (EC) No 802/2004, Official Journal of the European Union C 267, 22.10.2008, 

par. 58. 
125 HOEG, Dorte. European Merger Remedies: Law and Policy. Portland: Hart Publishing, 2014, p. 93. 
126  Comissão Europeia, DG COMP. Merger Remedies Study, Outubro, 2005. p. 121. Disponível em: 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/remedies_study.pdf. Acesso em 06 mar. 2019. 
127 ALEXIADIS, Peter; SEPENDA, Elsa. Structural remedies under European Union Antitrust rules. Competition 

Law Journal, Institut Droit de da Concurrence, n. 2-2013. p. 22. Disponível em: 

https://www.gibsondunn.com/wpcontent/uploads/documents/publications/AlexiadisSependa-

StructuralRemedies.pdf. Acesso em 28 fev. 2019. 
128 UNIÃO EUROPEIA. Commission notice on remedies acceptable under Council Regulation (EC) No 139/2004 
and under Commission Regulation (EC) No 802/2004, Official Journal of the European Union C 267, 22.10.2008, 

par. 63 - 64. 
129  INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK. Merger Remedies Guide, 2016, p. 9. Disponível em: 

https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-content/uploads/2018/05/MWG_RemediesGuide.pdf. 

Acesso em 06 mar. 2019. 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/remedies_study.pdf
https://www.gibsondunn.com/wpcontent/uploads/documents/publications/AlexiadisSependa-StructuralRemedies.pdf
https://www.gibsondunn.com/wpcontent/uploads/documents/publications/AlexiadisSependa-StructuralRemedies.pdf
https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-content/uploads/2018/05/MWG_RemediesGuide.pdf.


 45 

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-estar.130  

Feitos estes esclarecimentos iniciais, percebe-se que há uma gama extensa de medidas 

que podem vir a ser aplicadas pela autoridade para sanar um determinado problema 

concorrencial. Ponto de partida para se definir o remédio mais adequado é justamente 

identificar exatamente quais são as preocupações verificadas na concorrência do mercado, de 

forma que se possa então desenhar um remédio específico e feito sob medida para o caso 

concreto. 

No próximo tópico, passa-se a analisar o arcabouço jurídico brasileiro envolvendo a 

imposição de remédios estruturais. Para o propósito do presente trabalho, remédios estruturais 

serão considerados como aqueles que ensejam a transferência mandatória do direito de 

propriedade sobre determinados ativos ou, em termos mais específicos, o desinvestimento. 

Como também será abordado em detalhes adiante, é indispensável que fique clara a 

distinção entre os remédios comportamentais e os remédios estruturais, haja vista o 

entendimento de grande parte da doutrina europeia no sentido de que estes últimos somente 

podem ser considerados proporcionais quando não houver outras medidas comportamentais 

que possam ser aplicadas no caso.  

 

  

 
130  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ato de Concentração n. 0083/1996, Relatora: 
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4. REGULAMENTAÇÃO DOS REMÉDIOS ANTITRUSTE NO DIREITO 

BRASILEIRO 

 

4.1. OS PRINCÍPIOS COMO CRITÉRIOS LIMITADORES DA ATUAÇÃO DO CADE 

 

Antes mesmo de se adentrar na análise dos requisitos específicos aplicáveis aos 

remédios antitruste, cumpre tecer alguns breves comentários sobre os princípios limitadores do 

CADE em sua função repressiva, independentemente de qual o tipo de sanção ou medida 

imposta. 

Com efeito, os princípios representam os verdadeiros valores da sociedade e consistem 

em um “mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental 

que irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para exata 

compreensão e inteligência delas (...)”131 

Ao tratar do tema, Nieto menciona que os princípios se revelam extremamente 

relevantes diante do fato de que não há normas específicas para regulamentação do direito 

administrativo sancionador.132  

Tal como se verá adiante, no Brasil, a regulamentação das sanções antitruste é 

indiscutivelmente limitada e restrita. A Lei 12.529/2011 contempla apenas requisitos amplos e 

genéricos, razão pela qual torna-se necessário recorrer aos princípios de natureza constitucional 

e administrativa. 

Assim, toda e qualquer decisão proferida pelo CADE – como ato administrativo que é 

– está sujeita a diversos princípios expressamente previstos no artigo 37 da Constituição 

Federal, dentre eles, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia, 

juridicidade e devido processo legal.133 

Também deve necessariamente obedecer aos postulados previstos na Lei 9.784/1999, 

que regulamenta o processo administrativo federal. O artigo 2º de referido diploma normativo 

expressamente estabelece que: “A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos 

princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 

ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência”. 

 
131 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 28ª ed. São Paulo: Malheiros, 
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Amanda Flavio de; RUIZ, Ricardo Machado (coords.) Remédios Antitruste. São Paulo: Singular, 2011, p. 56. 
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Além desses pontos, outros princípios bastante relevantes podem ser extraídos do artigo 

170 da Carta Magna, o qual consagra a livre iniciativa e a livre concorrência como pilares da 

ordem econômica, assegurando o livre exercício de qualquer atividade econômica. 

Ao ponderar a respeito da aplicação de remédios antitruste no Ato de Concentração que 

ensejou a criação da Ambev, por exemplo, Calliari esclarece que: 

 

a legislação impõe assim ao aplicador da lei, na compatibilização máxima entre os 

princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, que busque, dentre as soluções 

que asseguram adequada proteção ao direito da coletividade à concorrência, aquela 

que menos restrinja o direito individual à livre iniciativa.134 

 

A importância de todos os princípios mencionados acima é indiscutível. De qualquer 

forma, para os propósitos do presente trabalho, entende-se que deve ser dada ênfase ao princípio 

da proporcionalidade como baliza limitadora na modelagem da medida escolhida pela 

autoridade. 

 

4.1.1. Princípio da proporcionalidade  

 

Um dos mais relevantes princípios em matéria de sanção administrativa é o princípio da 

proporcionalidade. Segundo Osório, a proporcionalidade tem uma “importância transcendental 

à atividade estatal sancionadora.”135 

Muito embora referido cânone não tenha sido expressamente mencionado na 

Constituição Federal, a indispensabilidade de sua aplicação decorre da interpretação de diversos 

outros princípios constitucionais, bem como do artigo 2º, caput e parágrafo único do inciso VI 

da Lei n. 9.784/1999.  

Ao tratar do tema, Nizock destaca a relevância do princípio da proporcionalidade como 

baliza limitadora da função regulatória, que no seu entender, não pode ser confundida com uma 

“faculdade onímoda, que possa ser exercida de qualquer modo.”136 Os poderes conferidos à 

autoridade encontram rígidos contornos que devem necessariamente ser observados, 

especialmente quando se tratar da imposição de medidas que restringem a esfera de direito dos 

particulares. 

 
134  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ato de Concentração n. 08012.005846/99-12, Voto 
do Conselheiro Marcelo Calliari, Relatora: Conselheira Hebe Teixeira Romano, julgado em 30/03/2000.  
135 OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 197. 
136 NOZICK, Robert. Anarquia, Estado e Utopia. Tradução Ruy Jungmann. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1991, 

apud ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências Reguladoras. 3a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 131. 
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Conforme leciona Oliveira, a estipulação da medida da sanção deve estar em proporção 

com o fim almejado. Acrescenta que a discricionariedade da autoridade na aplicação de 

medidas sancionatórias está limitada aos objetivos a serem alcançados e destaca que “em 

direito, os fins não justificam todos os meios.”137 

A doutrina costuma apresentar três principais facetas do princípio da proporcionalidade, 

quais sejam: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.  

Considerando-se a sua aplicação especificamente no âmbito do Direito Público 

Econômico, o primeiro elemento estabelece que as restrições à liberdade de mercado precisam 

ser apropriadas à consecução dos objetivos sociais almejados.138 Moreira acrescenta ainda que 

a atuação da Administração Pública deve ser apta ao perseguimento do interesse público, de tal 

forma que devem ser reprimidos os atos administrativos que sejam “inadequados à hipótese 

concreta (ainda que, em tese, previstos numa interpretação literal do texto normativo).”139 

Tomando como base a doutrina alemã, no voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes 

nos autos do Recurso Extraordinário n. 466.343, julgado em 3 de dezembro de 2008, consignou-

se que “o subprincípio da adequação (Geeignetheit) exige que as medidas interventivas 

adotadas mostrem-se aptas a atingir os objetivos pretendidos.”140 Justen Filho afirma que deve 

ser feito um juízo de causalidade, sugerindo que primeiro se identifique o fim que se pretende 

atingir, para que então se possa avaliar se as providências escolhidas podem efetivamente 

alcançar o objetivo almejado.141 

Por sua vez, segundo a faceta da necessidade, a restrição imposta deve ser a menor 

possível, de tal maneira que o Estado, “dentre as várias medidas aptas a realizar a finalidade 

pública, opte pela menos restritiva à liberdade de mercado”.142 Assim, havendo duas medidas 

adequadas para atingimento do fim pretendido, deve a autoridade pública escolher aquela que 

“represente o menor sacrifício dos interesses privados.”143 

 
137 OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Infrações e Sanções Administrativas. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

p. 96. 
138 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências Reguladoras. 3a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 132.  
139 MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo: Princípios Constitucionais e a Lei 9.784/1999. 4a ed. 

São Paulo: Malheiros, 2010, p. 95. 
140 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 466.343/SP, Relator: Ministro Cezar Peluso, 

julgado em 3/12/2008. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595444 Acesso em 06 mar. 2019. 
141 JUSTEN FILHO, MARÇAL. Curso de Direito Administrativo, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 168. 
142 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências Reguladoras. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 132.  
143 MELLO, Rafael Munhoz de. Princípios Constitucionais de Direito Administrativo Sancionador. São Paulo: 

Malheiros, 2007, p. 172. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595444
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No julgado mencionado acima, o Supremo Tribunal Federal adotou o posicionamento 

de que a medida não será considerada necessária se houver outro meio menos gravoso para o 

particular que seja “igualmente eficaz na consecução dos objetivos pretendidos.”  

Ainda, Moreira faz referência a Canotilho e esclarece que o preenchimento do quesito 

“necessidade” deve ocorrer sob o prisma da exigibilidade material, exigibilidade espacial, 

exigibilidade temporal e exigibilidade pessoal;144 havendo qualquer medida menos onerosa em 

qualquer um desses aspectos, haverá a Administração Pública de dar preferência a ela.  

A proporcionalidade em sentido estrito, por sua vez, determina que seja mantido um 

equilíbrio entre o benefício social que se pretende alcançar e a restrição imposta.145 Representa 

a ponderação entre as “vantagens e desvantagens da ação administrativa, sob a perspectiva do 

interesse público.”146 Moreira acrescenta que ela vai além da mera proporção entre os meios 

empregados e os fins almejados, uma vez que também engloba as circunstâncias fáticas 

específicas do caso analisado.147 

Oportuna ainda a referência ao princípio da subsidiariedade, que é um dos 

desdobramentos do princípio da proporcionalidade. Sob o ponto de vista do Direito Econômico, 

ele “impõe ao Estado que se abstenha de intervir e de regular as atividades que possam ser 

satisfatoriamente exercidas ou autorreguladas pelos particulares em regime de liberdade.”148  

Conforme leciona Justen Filho, do princípio da proporcionalidade decorre a obrigação 

da autoridade pública de se debruçar sobre a situação específica e concreta que lhe é posta. Em 

outras palavras, a solução jurídica a ser dada ao caso não pode ser inferida do texto legal 

abstrato. É indispensável que sejam avaliados os efeitos reais e potenciais que a medida 

escolhida poderá acarretar.149 

Sobre este ponto, cumpre mencionar que os remédios estruturais podem ensejar graves 

ineficiências, que precisam ser analisadas e sopesadas pela autoridade antes da escolha da 

medida a ser imposta. Dentre elas, é possível citar os custos relativos ao downsizing – que 

envolvem um desequilíbrio entre o aparato gerencial da empresa e a sua base produtiva – e a 

perda da economia de escala, que pode ensejar, por exemplo, um aumento nos custos médios 

 
144 MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo: Princípios Constitucionais e a Lei 9.784/1999. 4a ed. 

São Paulo: Malheiros, 2010, p. 95. 
145 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências Reguladoras. 3a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 134. 
146 DANTAS, Renata Perez. Princípio da proporcionalidade e as medidas administrativas por infração à ordem 

econômica. Revista do IBRAC – Direito da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, vol. 20, p. 91 - 
122 , Jul./ Dez. 2011. Disponível em: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/80996. Acesso em 12 jun. 2019. 
147 MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo: Princípios Constitucionais e a Lei 9.784/1999. 4a ed. 

São Paulo: Malheiros, 2010, p. 95. 
148 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências Reguladoras. 3a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 134-135. 
149 JUSTEN FILHO, MARÇAL. Curso de Direito Administrativo, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 168.  

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/80996
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de transporte, maiores custos de financiamento e/ou dificuldades na realização de ajustes na 

produção em decorrência da variação de demanda.150  

Assim, como medida tipicamente decorrente do poder de polícia da Administração 

Pública e “por representarem limitações claras a direitos fundamentais” 151 , não há sequer 

dúvidas de que o remédio antitruste somente poderá ser considerado válido se observar 

devidamente todas as três facetas da proporcionalidade. 

Também em atenção a referido preceito, Maranhão adota o entendimento de que os 

remédios estruturais somente podem ser utilizados como última ratio. No seu ponto de vista, 

medidas de desconcentração somente são cabíveis se não houver medidas comportamentais 

alternativas mais brandas para restaurar a concorrência. 

Adotando o mesmo entendimento, Gilberto também esclarece que, diante da gravidade 

das medidas estruturais, elas somente podem ser aplicadas pela autoridade antitruste quando 

outras medidas previstas na lei não forem aptas a fazer cessar a infração ou representar uma 

“punição adequada”. 152Também em razão desta faceta do princípio da proporcionalidade, 

Maranhão adota o posicionamento de que o objetivo de remédios estruturais não é restaurar o 

status quo ante, mas tão somente fazer com que o mercado seja suficientemente competitivo.153 

Assim, qualquer medida de desconcentração no mercado deve ser imposta no limite do que for 

necessário para a restauração da concorrência.  

A relevância e imprescindibilidade do princípio da proporcionalidade veio a ser 

reafirmada por meio das recentes alterações incluídas na Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro (“LINDB”). Não basta que a autoridade analise a observância ao princípio 

da proporcionalidade apenas formalmente. Mais do que isso, nos termos do artigo 20 

introduzido pela Lei 13.655/2018, “não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem 

que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.” 

 
150 POSSAS, Mario Luiz; PONDÉ, João Luiz. Remédios estruturais em casos de cartel: critérios para a análise 

dos efeitos líquidos da imposição de obrigações de desinvestimento. Texto para Discussão 006, 2016, Instituto de 

Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, p. 28-34. Disponível em: 

http://www.ie.ufrj.br/images/pesquisa/publicacoes/discussao/2016/TD_IE_006_2016_POSSAS_PONDE-

ed2.pdf. Acesso em 12 ago. 2019. 
151 OLIVEIRA, Amanda Flávio de. Remédios antitruste e o ordenamento jurídico brasileiro: primeiras reflexões. 

In OLIVEIRA, Amanda Flavio de; RUIZ, Ricardo Machado (coords.). Remédios Antitruste. São Paulo: Singular, 
2011, p. 24. 
152 GILBERTO, André Marques. O processo antitruste sancionador. São Paulo: Lex,2010, p. 67. 
153 MARANHÃO, Juliano S. A. Nem castigo, nem prevenção: a medida de desconcentração na Lei Brasileira de 

Defesa da Concorrência. Revista de Direito da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, vol. 25/2014, 

Jan-Jun 2014, p. 58. Disponível em: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/77343. Acesso em 12 jun. 2019. 

http://www.ie.ufrj.br/images/pesquisa/publicacoes/discussao/2016/TD_IE_006_2016_POSSAS_PONDE-ed2.pdf
http://www.ie.ufrj.br/images/pesquisa/publicacoes/discussao/2016/TD_IE_006_2016_POSSAS_PONDE-ed2.pdf
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/77343
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O respectivo parágrafo único também estatui expressamente que a motivação da decisão 

deverá indicar a necessidade e a adequação da medida imposta, “inclusive em face das possíveis 

alternativas”. 

Referidas alterações legislativas vieram a consagrar aquilo que já havia sido 

sedimentado na jurisprudência. A proporcionalidade de remédios que venham a ser escolhidos 

pelo CADE para sanar os efeitos nocivos de uma determinada infração à ordem econômica 

deverá ser detalhadamente perquirida. Não há dúvidas de que os efeitos de uma medida de 

natureza estrutural nem sempre são absolutamente previsíveis, sendo complexa a tarefa de se 

demonstrar quais serão as consequências práticas do remédio imposto. De qualquer forma, a 

única alternativa para se evitar remédios aleatórios será a investigação acurada e cuidadosa 

sobre a possibilidade de a medida imposta efetivamente ser apta a alcançar o objetivo 

pretendido. 

 

4.1.2. Princípios gerais, aplicáveis a todos os tipos de remédio antitruste  

 

Apesar do Guia de Remédios que foi publicado pelo CADE em outubro de 2018, ainda 

não existe no Brasil uma farta análise acadêmica sobre os requisitos que devem ser preenchidos 

relativamente ao desenho de remédios de natureza estrutural. Os poucos trabalhos sobre o tema 

destinam-se principalmente a avaliar remédios negociados com a autoridade antitruste em atos 

de concentração, tomando-se como base as diretrizes e balizas apontadas na doutrina 

internacional. 

Embora o presente trabalho refira-se aos remédios aplicados em sede repressiva, as 

características e requisitos que geralmente são apontados pela doutrina quanto aos remédios 

utilizados em atos de concentração também devem ser observados pela autoridade ao impor um 

determinado remédio para tentar fazer cessar os efeitos de uma infração à ordem econômica. 

Isso porque, muito embora aplicados em esferas e processos diversos, o objetivo da utilização 

de remédios é igual seja na função preventiva ou repressiva do CADE: remediar efeitos nocivos 

à concorrência por meio da limitação de direitos dos particulares.  

Os autores Cabral e Motta apontam os requisitos que são explorados por Lévêque no 

que diz respeito à utilização de remédios antitruste: 

O remédio deve ser efetivo; 

Os custos administrativos, tanto para a autoridade quanto para as empresas 

envolvidas, devem ser limitados ao mínimo necessário, 
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O escopo do remédio deve ser estrito aos mercados relevantes em que foram 

identificados problemas concorrenciais, de maneira a minimizar eventuais perdas das 

eficiências que foram geradas com a operação. Este critério está ligado à ideia de 

proporcionalidade do remédio, de maneira que este não inclua medidas que não sejam 

estritamente necessárias para resolver os problemas concorrenciais identificados. 

Os ativos objeto do remédio devem ser realocados de maneira eficiente, ou seja, 

devem ser destinados ao comprador que mais os valorize.154 

Da mesma forma, apontando ainda algumas outras condicionantes adicionais, Oliveira 

também esclarece em sua obra os seguintes pontos que devem ser necessariamente observados 

pela autoridade antitruste na modelagem de remédios antitruste: 

1. O remédio deve ser claro e preciso de forma a permitir àquele a ele submetido a 

perfeita compreensão de seus direitos e obrigações.  

2. O ponto de partida para a definição do remédio apropriado deve ser a perfeita 

configuração de um inequívoco dano à concorrência e de seus efeitos reais. 

3. O remédio deve ser hábil a sanar o dano verificado e seus efeitos, bem como deve 

ser suficientemente um meio eficaz para tal finalidade.  

4. Devem ser ponderadas as externalidades decorrentes da realização do remédio, 

especialmente em relação a terceiros. 

5. O remédio não deve representar uma forma de sanção dos agentes econômicos aos 

quais ele se destina, não deve representar uma punição ou penalização dos mesmos, 

mas tão somente deve representar forma de sanar problemas concorrenciais, corrigir 

ou retificar comportamentos e atos. 

6. O delineamento do remédio deve levar em consideração as características 

específicas do mercado relevante a que se destina e ponderar sobre os incentivos dele 

decorrentes nesse mercado. 

7. Deve ser considerada a eficácia real do remédio, a partir da experiência crítica 

acumulada na matéria, além da avaliação adequada dos recursos públicos disponíveis 

para o acompanhamento de sua efetivação. 

8. Deve-se optar pelo remédio que restrinja o mínimo possível os direitos 

fundamentais em confronto.  

9. Deve ser considerada a possibilidade de flexibilização do remédio, na hipótese de 

fato superveniente e independente que altere o mercado relevante de forma a 

redimensionar o dano causado e seus efeitos. 

10. O remédio deve servir estritamente para o fim de sanar a ilicitude ou retificar 

comportamento abusivo, não podendo ser instrumento de realização de outros 

objetivos de política econômica, que extrapolem os limites do caso concreto.155  

Com efeito, atentando à necessidade de adequação do remédio, o CADE, há alguns 

anos, já tem adotado no âmbito de atos de concentração remédios específicos para cada 

 
154 CABRAL, Patricia Semensato; MATTOS, CÉSAR. Remédios em atos de concentração: teoria e prática do 
CADE. Revista de Defesa da Concorrência, vol. 4, maio 2016, p. 60. Disponível em: 

http://revista.cade.gov.br/index.php/revistadedefesadaconcorrencia/article/view/247. Acesso em 12 jun. 2019. 
155 OLIVEIRA, Amanda Flávio de . Remédios antitruste e o ordenamento jurídico brasileiro: primeiras reflexões. 

In OLIVEIRA, Amanda Flavio de; RUIZ, Ricardo Machado (coords.). Remédios Antitruste. São Paulo: Singular, 

2011, p. 24-25. 

http://revista.cade.gov.br/index.php/revistadedefesadaconcorrencia/article/view/247
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situação, de forma que que eles possam atingir diretamente o problema concorrencial 

identificado e que sejam apropriados para o mercado em questão. Já foram escolhidas medidas 

de desinvestimentos de plantas, alienação de marcas, de lojas específicas em determinadas 

regiões geográficas, todas desenhadas sob medida para o mercado relevante em análise.156 

Além destas limitações, após compilação de recomendações de diversos órgãos 

relativamente a remédios aplicados em atos de concentração, o ex-Conselheiro Mattos também 

acrescenta que os remédios não podem gerar efeito líquido negativo sobre a economia, bem 

como que os efeitos positivos devem ter elevada probabilidade de se configurarem. Também 

pondera o autor que as medidas escolhidas devem ser implementáveis do ponto de vista prático 

e monitoráveis e que as consequências almejadas devem ser alcançadas em curto período de 

tempo.157 

Importante também mencionar a ponderação feita por referido autor relativa ao fato de 

que o remédio escolhido não pode servir para o propósito de regulação de mercado ou de 

planejamento setorial.158 

Castro também faz a ressalva adicional no sentido de que “o remédio deverá visar à 

ampliação das condições concorrenciais do mercado relevante, ao invés de focar-se na proteção 

de um concorrente em particular.”159 

 

4.2. GUIA DE REMÉDIOS DO CADE 

 

Por meio de sessão pública realizada em 16/10/2018, o Tribunal do CADE aprovou o 

Guia de Remédios (“Guia de Remédios”). Referido documento foi previamente submetido à 

consulta pública e tem como objetivo colacionar as práticas usualmente adotadas em relação ao 

desenho, aplicação e monitoramento de remédios pelo CADE, “de forma a dar maior 

previsibilidade e transparência em relação à atuação deste Conselho.” 160  

 
156  CALLIARI, Marcelo; CIANFARANI, Joana. Remedies in the Brazilian Antitrust Experience: Issues in 

Structure and Incentives. Competition Law International. Set 2010, p. 8. Disponível em: 

https://heinonline.org/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/cmpetion6&id=93&men_tab=srchr

esults. Acesso em 12 jun. 2019.  
157 MATTOS, César. Remédios em atos de concentração: a experiência internacional e o Brasil. In OLIVEIRA, 

Amanda Flavio de; RUIZ, Ricardo Machado (coords.). Remédios Antitruste. São Paulo: Singular, 2011, p. 66- 63-

65. 
158 MATTOS, César. Remédios em atos de concentração: a experiência internacional e o Brasil. In OLIVEIRA, 

Amanda Flavio de; RUIZ, Ricardo Machado (coords.). Remédios Antitruste. São Paulo: Singular, 2011, p. 64. 
159 CASTRO, Bruno Braz. Remédios jurídicos no direito concorrencial brasileiro: um panorama. In OLIVEIRA, 

Amanda Flavio de; RUIZ, Ricardo Machado (coords.) Remédios Antitruste. São Paulo: Singular, 2011, p. 56. 
160 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Guia de Remédios Antitruste, 16 de outubro 

de 2018, p. 7. Disponível em: http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-

institucionais/guias_do_Cade/copy_of_GuiaRemdios.pdf/view. Acesso em 06 mar. 2019. 
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No presente tópico serão analisados os princípios e as diretrizes que são apresentados 

em referido Guia de Remédios, bem como requisitos específicos relativamente às medidas 

estruturais. 

É importante que se esclareça que o Guia de Remédios contempla o tratamento que deve 

ser concedido aos remédios em caso de atos de concentração, mas faz a ressalva de que “sua 

aplicação possa ser dada a casos de conduta”. Além disso, o próprio Guia de Remédios deixa 

claro que as suas disposições não são obrigatórias, uma vez que “as práticas e procedimentos 

aqui descritos podem ser alterados ao juízo de conveniência e oportunidade do CADE”161. 

Há que, desde já, tecer algumas críticas com relação a referida ressalva feita no próprio 

documento. Os requisitos que são estabelecidos pelo Guia de Remédios funcionam como 

diretrizes para o particular ao apresentar seu pacote de desinvestimento, mas também para a 

autoridade, especialmente quando se tratar de remédios impostos unilateralmente. Assim, não 

se pode imaginar que possa a autoridade simplesmente eximir-se de observar os princípios e os 

requisitos ali previstos, sob pena de possível abuso de poder. Se o próprio órgão estabeleceu 

regras no que tange aos remédios, não pode deixar de cumpri-las, inclusive para que seja 

mantida a credibilidade do documento expedido pelo CADE e a proporcionalidade/adequação 

de todas as medidas que venham a ser impostas pela autoridade. 

O Guia também traz alguns princípios que devem nortear a escolha do remédio 

adequado. Apesar de não elencar a efetividade como um dos preceitos, consignou-se 

expressamente que “remédios efetivos são aqueles que de fato solucionam as preocupações 

concorrenciais”.162 

O primeiro princípio elencado pelo Guia é o princípio da proporcionalidade, mas sob 

um ângulo um pouco diverso do que foi colocado no subtópico acima. Como principal faceta 

de referido princípio, o Guia menciona a capacidade do remédio de, por si só, resolver os 

problemas concorrenciais que tenham sido apurados.163 

 
161 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Guia de Remédios Antitruste, 16 de outubro 

de 2018., p. 8. Disponível em: http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-
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162 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Guia de Remédios Antitruste, 16 de outubro 
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Também foi dado destaque ao princípio da tempestividade, segundo o qual os remédios 

que resolvam os problemas concorrenciais mais rapidamente devem ser priorizados. A 

razoabilidade dos prazos deve ser verificada casuisticamente.164  

O terceiro princípio é o da factibilidade, que deve ser observado em todas as etapas que 

envolvem a aplicação da medida selecionada. Segundo o Guia, é necessário, por exemplo, que 

os ativos não percam o seu “tônus concorrencial” após um desinvestimento, bem como que o 

remédio seja apto a ser devidamente monitorado. 

O último princípio é o da verificabilidade, que está intimamente relacionado ao 

princípio da factibilidade. Conforme exposto no Guia, é necessário que seja possível 

acompanhar as medidas adotadas pelas partes envolvidas, checando-se eventuais 

descumprimentos.165 

A despeito da tentativa louvável do Guia de estabelecer as principais diretrizes que 

devem ser seguidas, o documento em questão deixou de mencionar relevantes princípios citados 

em diversos outros guias internacionais e que visam justamente à proteção do particular. É 

possível citar, por exemplo, alguns outros princípios e respectivos desdobramentos que foram 

elencados pelo Merger Remedies Guide da ICN e que não foram refletidos com tanta clareza 

no Guia de Remédios do CADE. 

Com relação ao princípio da necessidade, consignou-se no Merger Remedies Guide que 

o propósito dos remédios é justamente manter ou restaurar a competitividade perdida em 

decorrência do ato de concentração. Assim, para permitir que o remédio seja apto a alcançar 

referido propósito, a natureza e a extensão do dano à concorrência devem ser previamente 

definidas pela autoridade antitruste. É a partir desta definição que o remédio mais adequado 

poderá ser modelado.166 

Quanto à necessidade de modelagem específica, o Merger Remedies Guide afirma que 

o remédio deve ser diretamente direcionado e proporcional ao dano verificado à concorrência, 
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o que permite que o remédio seja o menos invasivo possível, sem que isso prejudique a sua 

eficácia.167 

Além disso, para que o remédio seja eficaz, há uma série de fatores que devem ser 

ponderados. Deve-se avaliar, por exemplo, o impacto que o remédio efetivamente causa na 

concorrência, verificando-se se há alteração na dinâmica do mercado em questão. É também 

preferível que a medida escolhida possa surtir efeitos no mercado rapidamente.168 

O princípio da praticidade também exige que os remédios sejam precisa e claramente 

definidos, uma vez que determinações ambíguas podem ser difíceis de ser implementadas. No 

mais, é recomendável que haja um certo grau de flexibilidade no remédio caso haja alterações 

nas circunstâncias, especialmente se o remédio permanecer em vigor por um longo período de 

tempo. 

Com relação aos riscos relacionados à implementação dos remédios, o Merger 

Remedies Guide também esclarece que devem ser sopesadas algumas circunstâncias. Por 

exemplo, deve a autoridade analisar se o remédio pode desencadear distorções ou ineficiências 

com consequências indesejadas no mercado.169 

Por fim, o Merger Remedies Guide esclarece que o princípio da transparência e da 

consistência corrobora a legitimidade, a justiça e a efetividade dos remédios. Para alcançar 

referidos objetivos, a autoridade antitruste deve manter uma relação aberta e transparente com 

as partes envolvidas.170 

Feitas estas primeiras ponderações, passa-se à análise das principais diretrizes 

estabelecidas pelo Guia de Remédios publicado pelo CADE com relação aos remédios 

estruturais.  

Como ponto de partida, o documento estatui que deve ser dada prioridade aos remédios 

de natureza estrutural, por serem supostamente mais efetivos por endereçarem a origem do dano 
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de forma mais direta, além de envolverem um custo mais baixo de monitoramento.171 Apesar 

de o Guia estabelecer uma expressa preferência aos remédios estruturais, há uma forte crítica 

em relação a tal posicionamento. Isso porque o remédio mais adequado somente poderá ser 

avaliado diante de um caso concreto, levando-se em consideração todas as especificidades e 

peculiaridades do mercado relevante analisado.172 

Com base na disposição contida no artigo 61, parágrafo 2o da Lei Antitruste e na 

experiência internacional, o Guia de Remédios esclarece que as medidas de natureza estrutural 

podem incluir: venda de ativos ou de um conjunto de ativos que constitua uma atividade 

empresarial, a cisão da sociedade, a alienação do controle societário ou de participações 

societárias, bem como a transmissão definitiva de direitos de propriedade intelectual.173 

Com relação à venda de uma unidade de ativos, o Guia de Remédios estabelece que é 

necessário que o conjunto de bens desinvestidos constitua uma unidade de negócios viável, de 

tal maneira que possa atuar competitivamente e seja apto a mitigar os problemas 

concorrenciais. 174  Para tanto, o desinvestimento deve englobar todos os bens tangíveis e 

intangíveis – incluindo mão de obra, contratos de fornecimento e com clientes, marcas, licenças, 

autorizações e todos os outros bens que sejam necessários para permitir a transmissão de uma 

unidade viável – e deve ainda operar independentemente da parte alienante.175  

Estabeleceu-se ainda que os bens desinvestidos englobem também todas as relações 

contratuais que sejam necessárias para a efetividade do remédio, como, por exemplo, contratos 

de fornecimento ou com clientes, bem como eventuais contratos de locação.176  

O Guia dispõe também a respeito do carving-out, que representa a segregação física e 

jurídica de uma parte da companhia. Nesta modalidade de operação, a parte alienante e o 
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adquirente “deixam de operar no mesmo negócio”. Aponta-se que a principal preocupação neste 

processo reside em garantir que o negócio segregado poderá competir de forma autônoma.177 

Também há algumas breves considerações a respeito da modalidade de desinvestimento 

mix-and-match, que ocorre quando há uma combinação de ativos das partes envolvidas para 

formar um negócio viável e competitivo. Entretanto, o Guia aponta que há dúvidas quanto à 

efetividade deste tipo de medida após a sua implementação, uma vez que não se sabe se partes 

anteriormente separadas poderão operar de forma efetivamente integrada e se a nova unidade 

poderá operar competitivamente.178  

O Guia de Remédios também faz alusão ao que se denomina de market test. Trata-se de 

uma ferramenta que pode ser utilizada pela autoridade com o objetivo de verificar a opinião de 

diversas partes envolvidas – como, por exemplo, concorrentes, fornecedores e clientes – a 

respeito das medidas propostas e seus possíveis efeitos. Conforme esclarece o guia, ao 

encaminhar os testes de mercado, são formuladas diversas perguntas àqueles que podem ser 

afetados pela medida com o objetivo de verificar a sua adequação, que é a eliminação dos 

problemas concorrenciais.179 

O próprio documento faz a ressalva de que as respostas obtidas devem ser analisadas 

com cautela, uma vez que “refletem os respectivos interesses econômicos dos agentes 

consultados.”180 

Foram também mencionadas algumas medidas de preservação e separação, voltadas a 

garantir a efetiva segregação e independência entre o negócio desinvestido e a parte vendedora. 

Para tal função, pode ser indicado um trustee, que é um gestor responsável pela administração 

dos ativos a serem desinvestidos até a efetiva implementação da transição.181 Aliado a isso, é 

ainda possível que sejam determinadas algumas medidas que assegurem a confidencialidade do 

negócio desinvestido; são as denominadas medidas de ring-fencing.  
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O Guia de Remédios também apresenta uma série de previsões relativas aos 

compradores dos negócios desinvestidos. Primeiramente, consigna que novos players são, em 

geral, mais aptos a solucionar as preocupações concorrenciais, uma vez que os agentes já 

estabelecidos no mercado podem acabar por reforçar a sua posição dominante.182  

O comprador pode ser definido em diferentes fases do processo. É possível que as 

próprias partes envolvidas no ato de concentração já especifiquem desde o início quem será o 

agente comprador, celebrando com ele um acordo vinculativo (modalidade fix-it-first).183 Em 

algumas outras situações, o comprador é definido apenas após a aprovação da operação, mas 

as partes comprometem-se a alienar os bens a um comprador que seja previamente aprovado 

pelo CADE.184 E, ainda, é também possível que um acordo vinculativo com o comprador venha 

a ser celebrado dentro de um prazo estipulado pela autoridade antitruste após a aprovação da 

operação. Conforme aponta o guia, esta última modalidade seria somente adequada quando 

houver um número suficiente de potenciais compradores.185 

Há ainda algumas considerações a respeito do potencial comprador dos bens 

desinvestidos. Para permitir uma efetiva competição, o comprador deve ser absolutamente 

independente em relação às partes vendedoras, inclusive no que diz respeito a eventual detenção 

de participações minoritárias e/ou gestão interligada.186 

Além disso, o comprador deve previamente estabelecer um plano de negócios de forma 

a evitar novas preocupações concorrenciais. Deve-se evitar, por exemplo, que, no futuro, o 

comprador revenda o negócio para um terceiro que não poderá competir de forma efetiva.187 

É necessário, ainda, que o comprador demonstre que possui capacidade financeira 

suficiente para desenvolver o negócio desinvestido de forma competitiva. Em princípio, o 
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financiamento por parte das empresas alienantes deve ser evitado, uma vez que existe o risco 

de exercerem um controle indesejado sobre o comprador.188 

Além de deter as condições para obtenção de todas as exigências regulatórias 

necessárias para exercer as atividades desinvestidas, o comprador deve também possuir 

experiência relevante e expertise no setor.189 

Por fim, o Guia de Remédios aponta ainda algumas diretrizes com relação ao processo 

de desinvestimento. Aponta-se, inicialmente, que o prazo para a efetivação do desinvestimento 

deve ser o menor possível, sendo que a experiência apontaria para o prazo de três a seis 

meses.190 

Sem qualquer tipo de ressalva, o Guia de Remédios estatui que os Acordos em Controle 

de Concentração devem prever a possibilidade de alienação por meio de leilão, inclusive sem 

o estabelecimento de preço mínimo. Na hipótese de o leilão ser infrutífero e o desinvestimento 

não se concretizar, o ato de concentração deverá ser rejeitado. Neste caso, portanto, caso as 

partes requerentes do ato de concentração não concordem com o valor oferecido, elas podem 

simplesmente negar-se a prosseguir com o desinvestimento e conformarem-se com a 

impossibilidade de prosseguir com a transação pretendida.191  

Na hipótese de as partes não conseguirem encontrar um comprador adequado dentro do 

prazo estipulado no ACC, existe ainda a possibilidade de a venda dos ativos se concretizar por 

meio da atuação de um trustee de desinvestimento. Neste caso, “o trustee de desinvestimento 

efetua o desinvestimento pelo melhor valor possível, porém sem necessariamente a restrição de 

um valor mínimo de venda”.192 

O Guia de Remédios faz inclusive referência à possibilidade de o desinvestimento ser 

realizado independentemente de qualquer preço mínimo para a hipótese de o prazo fixado ter 
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outubro de 2018, p. 37. Disponível em: http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-

institucionais/guias_do_Cade/copy_of_GuiaRemdios.pdf/view. Acesso em 06 mar. 2019. 
191 191 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Guia de Remédios Antitruste, 16 de 
outubro de 2018, p. 37. Disponível em: http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-

institucionais/guias_do_Cade/copy_of_GuiaRemdios.pdf/view. Acesso em 06 mar. 2019. 
192 192 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Guia de Remédios Antitruste, 16 de 

outubro de 2018, p. 38. Disponível em: http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-

institucionais/guias_do_Cade/copy_of_GuiaRemdios.pdf/view. Acesso em 06 mar. 2019. 

http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/copy_of_GuiaRemdios.pdf/view
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/copy_of_GuiaRemdios.pdf/view
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/copy_of_GuiaRemdios.pdf/view
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/copy_of_GuiaRemdios.pdf/view
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/copy_of_GuiaRemdios.pdf/view
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/copy_of_GuiaRemdios.pdf/view
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/copy_of_GuiaRemdios.pdf/view
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/copy_of_GuiaRemdios.pdf/view
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/copy_of_GuiaRemdios.pdf/view
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/copy_of_GuiaRemdios.pdf/view


 61 

expirado. Nos exatos termos do documento: “para a autoridade concorrencial não é relevante 

se a operação de venda dos ativos será rentável ou não rentável para a compromissária.”193 

Muito embora referidas previsões relativas à inexistência de preço mínimo sejam 

factíveis e compreensíveis em casos de ato de concentração, não há como aplicá-las em casos 

de conduta. Isso porque, como já esclarecido, nesta hipótese o remédio é imposto 

unilateralmente pela autoridade, que determina, sob o manto da discricionariedade, qual a 

medida que entende cabível. Não há como se permitir, nesse caso, que a parte seja inclusive 

obrigada a se desfazer de seus bens em valor abaixo de mercado, sob pena de se configurar um 

abuso e uma violação ao direito de propriedade. 

Por fim, vale também destacar que o Guia se utilizou de diversos conceitos e 

denominações utilizadas por entidades estrangeiras. Entretanto, deixou de definir muitos dos 

termos utilizados, o que pode eventualmente gerar alguns equívocos quando aplicados na 

prática brasileira. 

Além disso, apesar dos esforços da autoridade em estabelecer diretrizes claras e que 

aumentem a previsibilidade dos remédios antitruste, é importante também destacar que há 

diversas dúvidas, questionamentos e incertezas que surgem tão somente nos casos concretos. 

Assim, em muitos casos, será necessário recorrer aos princípios gerais de direito para dirimir 

possíveis conflitos. 

 

4.3. OS REQUISITOS LEGAIS APLICÁVEIS A REMÉDIOS IMPOSTOS EM CASOS DE 

CONDUTA – ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ARTIGO 38 DA LEI 

ANTITRUSTE 

 

Os requisitos mencionados acima se aplicam indistintamente aos remédios aplicados no 

âmbito de atos de concentração ou condutas. No presente subtópico, serão analisados os 

pressupostos que envolvem remédios – comportamentais e estruturais - impostos 

especificamente em casos de infração à ordem econômica. 

Como já mencionado acima, a Lei Antitruste concedeu ao CADE uma gama extensa de 

poderes com o objetivo de restaurar a competição no mercado. Além da competência da 

autarquia para impor multas com o objetivo de punir aqueles que violem a livre concorrência, 
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o legislador também previu uma série de medidas de caráter comportamental e estrutural que 

podem ser aplicadas no caso concreto.  

Dentre as medidas que podem ser impostas, vale mencionar, como exemplos, a 

determinação de publicação do extrato da decisão condenatória em jornais de grande circulação 

(inciso I), a proibição de contratação com instituições financeiras oficiais (inciso II), a inscrição 

do infrator no CADIN (inciso III), a cisão da sociedade, a transferência de controle societário, 

a venda de ativos e até mesmo a cessação parcial de atividades (inciso V). Também é bastante 

gravosa a medida prevista no inciso VI, que permite ao CADE impor a proibição ao infrator de 

exercer o comércio em nome próprio. 

A amplitude conferida pelo legislador ao CADE é alvo de diversas críticas, 

especialmente considerando a disposição contida no inciso VII do artigo 38, de caráter aberto, 

outorgando à autarquia a possibilidade de impor qualquer outro ato ou providência necessário 

para a eliminação dos efeitos nocivos à ordem econômica: 

Com o devido apelo ao princípio da proporcionalidade, o acréscimo trazido pelo 

inciso VII confere grau de discricionariedade bastante amplo ao julgador – muito 

embora seja recomendável, quando igualmente eficiente e eficaz, conferir primazia 

ao uso das soluções já arroladas pelo legislador, para as quais a juridicidade foi, 

previamente, atestada pelo Congresso.194 

De qualquer forma, para aplicar referidas medidas, nos termos do caput do artigo 38, 

deve o CADE demonstrar o preenchimento de dois requisitos cumulativos, quais sejam, a 

gravidade dos fatos ou o interesse público geral. 

A despeito de referida determinação expressa, não há na jurisprudência ou na doutrina 

qualquer parâmetro mais concreto e uniforme sobre o que exatamente representam referidos 

requisitos. Para Dias, “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.”195 

Para Maranhão, o fato de a lei condicionar a imposição de remédios à gravidade dos 

fatos apenas pode significar que o remédio só pode ser aplicado quando a conduta praticada 

causar impacto na estrutura do mercado. Diferentemente da gravidade da infração – que é 

 
194 TAUFICK, Roberto Domingos. Nova Lei Antitruste Brasileira: A lei 12.529/2011 comentada e a análise prévia 

no direito da concorrência, Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 277. 
195 DIAS, Rodrigo Pereira. Antitruste: sanção de desinvestimento em ativos. Um estudo de caso no Processo 

Administrativo n. 08012.11142/2006-79. Dissertação (Mestrado em Direito), Fundação Getulio Vargas – FGV, 

2016, p. 141. 
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critério de dosimetria da pena – “a gravidade dos fatos em relação à medida de desconcentração 

diz respeito à condição estrutural do mercado como efeito da infração.”196 

O autor prossegue afirmando que fato grave, para fins de direito concorrencial, 

corresponderia à estabilização do mercado em condições não suficientemente competitivas. 

Assim, para que a imposição de um remédio estrutural seja admitida, não basta que seja 

praticada uma infração grave. Mais do que isso, é necessário que a infração crie “uma condição 

estrutural que torne provável que o mercado continue a funcionar de forma não competitiva 

mesmo com a cessação da prática.”197 

Concluindo o seu raciocínio, o autor afirma que, muito embora a prática de cartel enseje 

elevadas multas justamente em razão da gravidade da infração, não há necessariamente 

gravidade dos fatos. Isso porque, uma vez cessada a prática ilícita, a competição volta para um 

estágio normal: 

Portanto, o cartel, em si, por não envolver ou resultar em maior concentração de 

mercado, não é congênere à desconcentração. Essa é a razão pela qual, dentre os raros 

precedentes internacionais, os carteis raramente estão entre aquelas infrações que 

ensejaram desconcentração, desconsiderando-se, obviamente, aquelas intervenções 

que determinam a simples dissolução de entidade associativa que orquestra o cartel, 
ou alienação de participações minoritárias de uma empresa na outra, que facilitem 

acesso a informações concorrencialmente sensíveis.198 

Além das dúvidas que emergem quando do caput do artigo 38 da Lei Antitruste, a leitura 

dos respectivos incisos também traz alguns problemas de hermenêutica que devem ser 

analisados para o propósito do presente trabalho.  

Para iniciar o debate, vale mencionar que apenas o inciso VIII exige que a medida 

imposta pelo CADE seja necessária “para a eliminação dos efeitos nocivos à ordem 

econômica”.  

A lei não deixa claro, prima facie, se este requisito também se aplica às demais medidas 

que podem ser impostas pela autoridade. Em outras palavras, se toda e qualquer medida que 

venha a ser imposta com fulcro no artigo 38 da Lei Antitruste deve necessariamente voltar-se 

estritamente à eliminação dos efeitos negativos à concorrência que decorram da infração ou se 

podem ter igualmente um caráter punitivo ou reparador.  
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Ao tecer comentários sobre o tema, a doutrina aponta que  

qualquer penalidade complementar que venha a ser aplicada deve estar limitada com 

a estrita necessidade de eliminar efeitos, punir com rigor e imprimir efeito educativo 

à repressão de comprovadas condutas infracionais.199 

Além disso, apesar de o artigo 38 da Lei Antitruste ter sido inserido pelo legislador no 

Título V (“Infrações à ordem econômica”), no capítulo 3 (“Das Penas”), muitos doutrinadores 

afirmam que “medidas estruturais não se justificam para penalizar danos já provocados, para 

os quais há penas pecuniárias”.200  

Assim, tal como defendido pela grande maioria da doutrina internacional, remédios de 

natureza comportamental ou estrutural não teriam um caráter sancionador, de tal forma que não 

basta à autoridade comprovar a configuração da infração e aplicar a sanção cabível. Mais do 

que isso, para impor qualquer medida que interfira na estrutura ou operacionalização dos 

agentes, a autoridade deve demonstrar que ela é estritamente necessária para a eliminação dos 

efeitos nocivos à ordem econômica, como previsto no inciso VII do artigo 38 da Lei 

Antitruste.201 

A lei também não esclarece se todas as medidas previstas no artigo 38 podem ser 

aplicadas indistintamente a qualquer modalidade de infração. Em outras palavras, não há 

clareza, por exemplo, quanto à possibilidade de imposição de remédios que visem à 

desconcentração do mercado em casos em que o ato ilícito não envolve uma parcela de mercado 

relevante. Também não se sabe se todos os remédios previstos nos incisos do artigo 38 podem 

ser aplicados independentemente de se tratar de conduta coordenada ou unilateral ou 

independentemente da modalidade da infração.  

Diante de tal cenário de incerteza, é de se questionar, por exemplo, se a venda de ativos 

pode ser aplicada para combater os efeitos negativos gerados por um cartel – como feito no 

caso do cimento e do concreto, acima analisado – ou se tal medida somente faria sentido para 

sanar os danos gerados por uma infração que decorra de abuso de posição dominante, a qual 

pressupõe que o agente controle uma parcela considerável do mercado relevante.  

Ao que tudo indica, partindo-se da premissa de que o remédio deve ser apto a eliminar 

os efeitos nocivos à concorrência, é necessário que exista uma conexão entre o tipo de infração 

 
199 CAMINATE ANDERS, Eduardo; PAGOTTO, Leopoldo; BAGNOLLI, Vicente. Comentários à nova lei de 
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201 BOSON, Daniel Silva. Sanções aplicadas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) a 
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e a medida que será imposta. Isso porque, se o remédio não guardar um liame lógico com o tipo 

de infração, ele não será apto a aniquilar os efeitos nocivos da conduta e será uma medida 

inócua e, portanto, desproporcional. 

Não há dúvidas de que a concorrência pode ser prejudicada por diferentes formas e que 

cada tipo de infração enseja efeitos diversos; assim, também parece lógico que uma medida 

possa ser extremamente hábil para combater um tipo específico de prejuízo causado à 

concorrência, embora possa não apresentar o mesmo grau de eficácia para remediar efeitos 

causados por um outro tipo de infração antitruste.  

A corroborar a necessidade de demonstração do liame lógico entre a conduta e o 

remédio escolhido, vale mencionar a alínea “a” do inciso IV do artigo 38, que trata da 

recomendação de concessão de licença compulsória de direito de propriedade intelectual do 

infrator. Como esclarece Cordovil, a Lei 12.529/2011 inovou “ao restringir esta penalidade aos 

casos em que a infração estiver relacionada ao uso desse direito.”202 Como se vê, a própria 

disposição legal passou a estabelecer a necessidade de uma conexão entre a natureza da infração 

e a medida a ser aplicada; ou seja, “esta penalidade complementar somente poderá recair no 

caso da infração relacionar-se diretamente a algum direito de propriedade intelectual”.203 A Lei 

8.884/1994 não fazia essa ressalva expressa quanto à necessidade de relação com a infração, “o 

que certamente poderia gerar danos maiores do que o esperado pela autoridade antitruste.”204 

Da mesma forma, com relação à inscrição da empresa condenada no CADIN (inciso III 

do artigo 38 da Lei Antitruste), entende-se que a medida só pode ser decretada quando a 

infração praticada envolver violação dos direitos dos consumidores. A razão para tanto é que 

“a sanção administrativa extraordinária, pena não pecuniária, deve guardar estreita relação com 

a natureza da infração, sob pena de poder vir a ser anulada”.205 

Ao tratar sobre o tema, Dias acrescenta que qualquer uma das medidas previstas no 

artigo 38 da Lei Antitruste deve guardar uma relação direta com a conduta praticada, sob pena 

de a condenação ser genérica. Com relação especificamente à medida de desinvestimento, o 
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autor afirma que a sua imposição somente seria de se admitir quando “um ativo é adquirido, 

constituído ou utilizado para a prática de condutas ilícitas”206. 

Para que um determinado remédio seja eficaz e possa efetivamente restabelecer a 

competição, é indispensável que haja uma relação de causa e efeito entre a conduta praticada, 

os efeitos dela decorrentes e as medidas escolhidas pela autoridade. 

A esse respeito, vale também trazer à colação o entendimento de Ulhoa sobre o tema, 

confirmando o entendimento de que a imposição de medidas estruturais em casos de cartel 

revela-se inadequada e desproporcional, diante da inexistência de conexão entre o conluio e as 

medidas de desconcentração:  

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 

logica e econômica com esta hipótese. Não há, por exemplo, noticia 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 proporcionalidade.207  

Como se pode concluir, a despeito das incertezas geradas pelo artigo 38, a imposição 

de remédios pela autoridade pressupõe a demonstração da relação entre a conduta praticada e a 

medida escolhida, de tal forma que ela possa ser efetivamente apta a sanar os efeitos negativos 

no mercado.  

 

4.4. CONCLUSÃO PARCIAL – A REGULAMENTAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO 

 

Nos parágrafos abaixo serão apresentadas algumas conclusões alcançadas no presente 

trabalho em relação ao arcabouço normativo brasileiro vis-a-vis a decisão condenatória do 

CADE proferida no caso do cimento e do concreto.  

O primeiro ponto de atenção refere-se à não identificação pelo CADE em referido caso 

dos danos concorrenciais que ainda precisavam ser sanados. No caso concreto analisado, apesar 
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de os Conselheiros terem mencionado que os efeitos do cartel estariam enraizados nos 

mercados, a decisão administrativa não esclarece quais seriam referidos efeitos.  

Diante da ausência da identificação dos prejuízos que ainda persistiam no mercado, a 

decisão administrativa também deixou de observar as três dimensões do princípio da 

proporcionalidade. Sob a ótica da adequação, o desinvestimento das centrais de concreto 

determinada pelo CADE é ilegítimo, uma vez que não foi demonstrado de que forma a medida 

poderá efetivamente tornar o mercado mais competitivo e como poderia fazer cessar os efeitos 

supostamente nocivos à concorrência. Não foi nem mesmo apresentado um estudo econômico 

ou de mercado que pudesse demonstrar a efetividade pretendida.  

Além disso, a faceta da necessidade também não foi devidamente abordada pelo CADE 

em sua decisão administrativa, eis que a autarquia deixou de considerar ou até mesmo 

mencionar outras possíveis medidas mais brandas que também poderiam eventualmente reparar 

o dano concorrencial. Conforme doutrina de Maranhão, antes de se impor medidas estruturais, 

é necessário que a autoridade inclusive verifique a possibilidade de se aplicar remédios 

comportamentais que sejam aptos a restaurar a concorrência, uma vez que remédios estruturais 

só podem ser utilizados como ultima ratio.  

Por fim, a proporcionalidade em sentido estrito também não foi preenchida na decisão 

administrativa analisada, pois os Conselheiros sequer ponderaram os prejuízos que as medidas 

impostas poderiam causar para as empresas condenadas. 

Quanto à regulamentação do tema no Direito Brasileiro, conclui-se também que não há 

clareza quanto aos requisitos para a imposição de remédios comportamentais e/ou estruturais. 

Em relação ao princípio da proporcionalidade, por exemplo, a jurisprudência e a doutrina 

apenas tendem a repetir que medidas impostas pela Administração Pública devem ser 

necessárias e adequadas, além de gerar o menor ônus possível ao particular. Entretanto, 

referidos conceitos ainda permanecem abertos, de tal forma que não há clareza sobre o que eles 

representam para fins de modelagem de um remédio antitruste. 

O cenário de incerteza é potencializado pela redação dúbia do artigo 38 da lei, que dá 

ensejo a uma interpretação extremamente ampla, favorecendo a adoção de medidas arbitrárias 

e desproporcionais pelo CADE.  

Com efeito, apesar de a Lei Antitruste exigir que os remédios somente sejam aplicados 

quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público geral, ainda não há precedentes 

ou estudos suficientes que se debrucem sobre a interpretação que deve ser atribuída a referidos 

pressupostos legais.  
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Segundo Maranhão, o requisito da gravidade da conduta não se confunde com a 

gravidade da infração. Justamente porque os remédios antitruste não visam à penalização do 

agente infrator – mas unicamente ao restabelecimento das condições competitivas no mercado 

–, há que se concordar com a posição de referido autor no sentido de que a imposição de 

medidas estruturais pressupõe que a infração praticada crie uma “condição estrutural” que torne 

o mercado menos competitivo. Sob essa perspectiva, um cartel, por exemplo, não poderia 

ensejar remédios de natureza estrutural, uma vez que o mercado volta a ter uma estrutura 

competitiva a partir do momento em que é desfeita a coordenação. 

Com relação ao Guia de Remédios recentemente publicado pelo CADE, a primeira 

grande preocupação refere-se ao fato de que, apesar da menção expressa de que as suas 

disposições também se aplicam aos casos de conduta, não há diretrizes claras sobre as 

limitações que devem ser observadas pela autoridade quando da modelagem dos remédios 

antitruste e sobre as garantias dos administrados em face do poder da autarquia de impor 

remédios unilateralmente quando constatada uma infração à ordem econômica.  

Embora o Guia de Remédios faça referência ao princípio da proporcionalidade, por 

exemplo, o documento acaba não explorando as importantes balizas que decorrem de referido 

cânone constitucional. O Guia de Remédios também deixou de colacionar outros relevantes 

princípios e que visam, primordialmente, a resguardar as garantias básicas dos administrados, 

tais como a necessidade de uma modelagem específica dos remédios ou a exigência de que o 

remédio escolhido pela autoridade seja claro e preciso. 

Também é bastante preocupante a disposição do Guia de Remédios que prevê a 

possibilidade de o trustee proceder à alienação dos bens sem observar o valor mínimo de venda. 

Não há sequer dúvidas de que tal premissa não pode subsistir em relação aos remédios impostos 

unilateralmente pela autoridade, sob pena de se incorrer em um verdadeiro confisco da 

propriedade privada, em violação ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal. 

Como se pode concluir, na realidade, a lógica do Guia de Remédios é inteiramente 

voltada para medidas utilizadas em atos de concentração. Não se verifica uma preocupação 

genuína em referido regulamento no sentido de resguardar os interesses das partes privadas para 

os casos de imposição unilateral de remédios antitruste pelo CADE. 

Todos esses pontos corroboram a necessidade de se verificar a legislação da União 

Europeia e precedentes que envolvam a aplicação de remédios em outras jurisdições, de forma 

a tentar trazer ao cenário brasileiro uma compreensão mais concreta sobre os conceitos e as 

limitações que se aplicam aos remédios estruturais em casos de infração à ordem econômica. 
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5. REGULAMENTAÇÃO DOS REMÉDIOS ANTITRUSTE EM CASOS DE 

CONDUTA NO DIREITO EUROPEU 

 

5.1. INTRODUÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES EUROPEIAS 

 

Antes de efetivamente adentrar a análise dos remédios no âmbito europeu, cumpre tecer 

breves comentários a respeito do sistema jurídico da União Europeia em matéria antitruste. 

Referidos esclarecimentos revelam-se necessários para que se possa compreender de forma 

clara os conceitos e requisitos que serão explorados nos subtópicos que seguem.  

Inicialmente, oportuno mencionar que são três as principais entidades que atuam na 

União Europeia no que diz respeito à implementação do direito antitruste europeu: o Conselho 

Europeu, a Comissão Europeia e as cortes europeias.  

O Conselho Europeu tem competência primordialmente legislativa, celebra tratados 

com outros países e também exerce uma função relevante com relação ao orçamento da União 

Europeia.208 Apesar de não ter uma atuação direta no dia a- dia das discussões antitruste,209 foi 

responsável pela promulgação de relevantes diplomas normativos, tal como o Regulamento 1/ 

2003, que será analisado em detalhes adiante. 

Por sua vez, além de exercer poderes legislativos, a Comissão Europeia se apresenta 

como figura essencial na execução das regras antitruste. Compete a ela, por exemplo, proferir 

decisões reconhecendo a existência de uma infração antitruste e aplicar as sanções cabíveis aos 

respectivos agentes.210 Para os propósitos da presente dissertação, a Comissão Europeia é a 

autoridade administrativa que poderia ser comparada ao CADE, muito embora a primeira atue 

no âmbito supranacional. 

A respeito da estrutura interna da Comissão Europeia, vale esclarecer que a diretoria 

responsável por matéria de competição é a DG COMP, que, por sua vez, é composta por outras 

subdiretorias (sendo que, uma delas, é responsável apenas pela persecução de carteis211): 

357. The European Commission has an extremely important role. Not only is it in 

charge with the enforcement of the EU competition rules (in the area of antitrust in 

cooperation with the National Competition Authorities), but it also has important 

delegated powers (and even legislative powers under Article 106(3)). (...) 

358. Within the European Commission, the Directorate specifically responsible for 
Competition Policy is DG COMP. DG COMP has one General-Director, one Chief 

Economist and three Deputy Directors General: one for mergers, one for antitrust and 

 
208 JONES, Alison; SUFRIN, Brenda. EU Competition Law. Oxford: Oxford University, 2016, p. 93. 
209 JONES, Alison; SUFRIN, Brenda. EU Competition Law. Oxford: Oxford University, 2016, p. 93, 94. 
210 JONES, Alison; SUFRIN, Brenda. EU Competition Law. Oxford: Oxford University, 2016, p. 94. 
211 JONES, Alison; SUFRIN, Brenda. EU Competition Law. Oxford: Oxford University, 2016, p. 94. 
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one responsible for State Aid. DG COMP is further divided into nine administrative 

units, from A to H, each having their own responsibilities (...).212 

Nos termos dos artigos 256 e 263 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, as 

decisões proferidas pela Comissão Europeia podem ser objeto de recurso perante o Tribunal 

Geral (em inglês, “General Court”), cujas decisões ainda são passíveis de serem recorridas para 

o Tribunal de Justiça (em inglês, “Court of Justice”) no que diz respeito especificamente à 

matéria de direito.213 Conforme se pode verificar no site das cortes europeias, a missão dos 

Tribunais é zelar pela interpretação uniforme do direito europeu e garantir que as instituições e 

os países da União Europeia observem a sua correta aplicação.214 

Conforme esclarece Frenz, ações anulatórias de decisões proferidas pela Comissão 

Europeia podem ser ajuizadas com base nos seguintes fundamentos: incompetência da 

autoridade, violação a requisitos procedimentais essenciais, violação ao Tratado de 

Funcionamento da União Europeia ou de qualquer outra regulamentação relativa à sua 

aplicação e desvio de finalidade.215  

Casos que envolvem matéria antitruste representam grande parte da jurisprudência do 

Tribunal Geral, que acabou desenvolvendo grande expertise nessa área. De qualquer forma, tal 

como ocorre no cenário brasileiro, é controversa a intensidade do controle judicial das decisões 

proferidas pela Comissão Europeia diante da discricionariedade administrativa.216 

 

5.2. A CONFIGURAÇÃO DAS CONDUTAS ANTITRUSTE NO DIREITO EUROPEU – 

ARTIGOS 101 E 102 DO TRATADO DE FUNCIONAMENTO DA UNIÃO EUROPEIA 

 

Ponto de partida para qualquer estudo na área de Direito Antitruste na União Europeia 

são as disposições contidas nos artigos 101 e 102 do Tratado de Funcionamento da União 

Europeia.217 Não se pretende, no entanto, esgotar o tema, haja vista que há inúmeras discussões 

que permeiam os conceitos que serão apresentados no presente subcapítulo.  

 
212 STUICK, Jules. European Union in International Encyclopedia of Laws: Commercial and Economic Law, 

Alphen aan den Rijn, Netherlands: Kluwer Law International, 2017, p. 136. 
213 STUICK, Jules. European Union in International Encyclopedia of Laws: Commercial and Economic Law, 

Alphen aan den Rijn, Netherlands: Kluwer Law International, 2017, p. 137. 
214  UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE). Disponível em: 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_pt. Acesso em 06 mar. 2019. 
215 FRENZ, Walter. Handbook of EU Competition Law. Berlin: Springer Verlag, 2016, p. 1057. 
216 JONES, Alison; SUFRIN, Brenda. EU Competition Law. Oxford: Oxford University Press, 2016, p. 97. 
217 Na antiga numeração, referidas disposições legais encontravam-se originalmente nos artigos 85 e 86. Após uma 

primeira alteração na numeração, tornaram-se inicialmente os artigos 81 e 82, os quais, então, passaram a ter a 

numeração 101 e 102, até os dias atuais. A redação legal de referidos artigos, no entanto, não sofreu modificações 

significativas para os propósitos do presente trabalho. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_pt
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Embora ambos os dispositivos legais tenham como objetivo proteger a competição 

efetiva no Mercado Interno, o artigo 101 volta-se às condutas que envolvem cooperação entre 

mais de uma empresa, enquanto que o artigo 102 refere-se a atos praticados por um único 

agente. Nada impede, no entanto, que ambas as previsões legais se apliquem em um único 

caso.218  

O artigo 101(1) dispõe a respeito de qualquer tipo de contrato, decisão ou acordo que 

tenham como objeto ou efeito a prevenção, a restrição ou a distorção da competição. O 

dispositivo em questão aplica-se a condutas coordenadas, sejam elas horizontais ou verticais:219 

The following shall be prohibited as incompatible with the internal market: all 

agreements between undertakings, decisions by associations or undertakings and 

concerted practices which may affect trade between Member States and which have 

as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within 

the internal market (...) 

Muito embora o termo “undertaking” não tenha sido definido no Tratado de 

Funcionamento da União Europeia, a jurisprudência já sedimentou o entendimento de que o 

conceito é aplicável a “qualquer entidade que exerça uma atividade econômica, 

independentemente do estatuto jurídico dessa entidade e do seu modo de financiamento”.220  

Como se pode ainda perceber, a conduta se configura por meio de três diferentes 

instrumentos: acordo, decisões de associações ou práticas concertadas. Em linhas gerais, 

independentemente das diferenças que podem existir entre referidos conceitos, cada um destes 

termos precisa ser interpretado conforme a regra inerente ao direito da concorrência de que cada 

agente econômico deve atuar independentemente.221  

Para fins desta norma, “basta que as empresas em causa tenham expresso a sua vontade 

comum de se comportarem no mercado de uma forma determinada”222, para que se entenda 

presente um acordo. Assim, como esclarecem Jones e Sufrin, desde que haja concorrência de 

vontades, refletindo a verdadeira expressão da intenção das partes, a sua forma é irrelevante. 

Também é irrelevante se se trata de um acordo vinculante, se há ou não sanções previstas em 

caso de descumprimento e se o acordo é verbal ou escrito.223 

 
218 FRENZ, Walter. Handbook of EU Competition Law. Berlin: Springer Verlag, 2016, p. 178, 179. 
219 JONES, Alison; SUFRIN, Brenda. EU Competition Law. Oxford: Oxford University Press, 2016, p. 112. 
220 UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça da União Europeia. Julgamento em 12.07.2012 – processo C-138/11, 
Compass-Datenbank GmbH v. Republik Österreich, ECLI:EU:C:2012:449, par. 35. 
221 JONES, Alison; SUFRIN, Brenda. EU Competition Law. Oxford: Oxford University, 2016, p. 140. 
222 União Europeia. Tribunal Geral da União Europeia. Julgamento em 26.10.2000 – processo T-41/96, Bayer 

AG/Commission, 2000 II-03383, p. 67. 
223 JONES, Alison; SUFRIN, Brenda. EU Competition Law. Oxford: Oxford University, 2016, p. 141. 
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Já no que tange às “decisões de associações”, trata-se de um conceito amplo, que 

engloba condutas praticadas com o objetivo de coordenar a atuação de membros de associações, 

seja por meio de resoluções, recomendações, certificações ou até mesmo a própria constituição 

da associação.224 

Por sua vez, práticas concertadas referem-se a quaisquer tipos de condutas colusivas 

que não se enquadram perfeitamente na definição de acordo.225 Seria possível dizer que se trata 

de uma regra geral, aplicável quando os requisitos para a configuração de um acordo ou decisão 

não forem integralmente preenchidos,226 desde que haja coordenação recíproca ou intenção 

conjunta de atuar de determinada forma.227  

Além disso, o Tribunal de Justiça da União Europeia também já consignou que, 

diferentemente do que se aplica aos acordos, para que se configure uma prática concertada nos 

termos do artigo 101, é necessário que, além da coordenação, haja uma conduta subsequente 

no mercado e uma relação de causa e efeito entre ambas.228 Disso decorre que somente haverá 

uma violação se houver sido demonstrado que o acordado também foi colocado efetivamente 

em prática. Não haveria como se falar em ilícito se as partes meramente combinaram que iriam 

agir de uma determinada forma, mas deixaram de efetivamente praticar a respectiva conduta no 

mercado.229 De qualquer forma, a Comissão Europeia também entendeu que há presunção de 

que a combinação foi colocada em prática no mercado, cabendo às partes provarem o contrário. 

O dispositivo normativo estabelece ainda que a conduta deve ter como objeto ou efeito 

impedir, restringir ou falsear a concorrência. A disposição contida no artigo 101 teve como 

objetivo englobar todos e quaisquer atos que, de qualquer forma, prejudiquem a concorrência. 

O conceito de “falsear” a concorrência é um conceito amplo e genérico, enquanto o 

impedimento e a restrição à concorrência se apresentam como modalidades específicas. De 

qualquer forma, não há necessidade de tecer diferenciações mais aprofundadas sobre cada uma 

delas, haja vista que todas ensejam a mesma consequência prática.230 

A jurisprudência classifica algumas situações como prejudiciais pelo próprio objeto 

(infração per se) e outras pelos efeitos negativos que podem ser gerados no mercado, sendo que 

 
224 JONES, Alison; SUFRIN, Brenda. EU Competition Law. Oxford: Oxford University Press, 2016, p. 162. 
225 JONES, Alison; SUFRIN, Brenda. EU Competition Law. Oxford: Oxford University, 2016, p. 153. 
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227 JONES, Alison; SUFRIN, Brenda. EU Competition Law. Oxford: Oxford University, 2016, p. 153. 
228 UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça da União Europeia. Julgamento em 08.07.1999 – processo C-199/92, 
Hüls AG/Commission, 1999 I-04287, par. 161 e seguintes. 
229 JONES, Alison; SUFRIN, Brenda. EU Competition Law. Oxford: Oxford University, 2016, p. 154. 
230 SCHRÖTER, Helmuth; VAN VORMIZEELE, Phillip Voet. Europäisches Wettbewerbsrecht. In SCHRÖTER, 

Helmuth; JAKOB, Thinam; KLOTZ, Robert; MEDERER, Wolfgang (coords.). Baden-Baden: Nomos 

Verlagsgesellschaft, 2014, p. 294. 
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referida distinção decorre do fato de que “certain forms of collusion between undertakings can 

be regarded, by their very nature, as being injurious to the proper functioning of normal 

competition.”231 A definição de quais cláusulas e situações podem ser consideradas ilícitas pelo 

próprio objeto é feita pelas Cortes Europeias, que foram sedimentando seu posicionamento 

sobre os casos que prescindem de uma análise mais profunda relativa à concretização dos 

efeitos negativos no mercado. 232  Trata-se de uma definição de extrema relevância, 

especialmente no que diz respeito ao ônus da prova imposto à autoridade antitruste. Em síntese, 

caso se entenda que uma determinada conduta é ilícita em razão de seu objeto, a Comissão 

Europeia não precisa produzir provas adicionais quanto aos possíveis efeitos negativos no 

mercado.233 

Vale lembrar que, embora o texto normativo não faça qualquer ressalva, o Tribunal de 

Justiça Europeu já manifestou o seu entendimento no sentido de que os efeitos devem prejudicar 

a concorrência de forma substancial, sendo irrelevantes os acordos com efeitos insignificantes, 

praticados por empresas com baixo poder de mercado. 234 De qualquer forma, a mesma Corte 

também consignou que condutas ilícitas pelo seu objeto são tão perniciosas, que se deve sempre 

considerar que seus efeitos prejudicaram a concorrência de forma substancial.235 

Por derradeiro, para que se configure a violação ao artigo 101, é necessário que a 

conduta produza efeitos supranacionais, de forma que o mercado entre Estados-membro seja 

consideravelmente prejudicado. Vale esclarecer que o conceito de “comércio” utilizado na 

norma é amplo e não se limita à mera troca de produtos e serviços, abrangendo toda e qualquer 

atividade econômica que ultrapasse as fronteiras de um único país.236  

Como se pode concluir, para que possa ser aplicada a disposição normativa, é necessário 

que sejam preenchidos três requisitos cumulativos: a) colusão ou conduta coordenada; b) com 

restrições substanciais na concorrência; c) com efeitos substanciais no comércio entre os 

Estados-membros.237  
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235 UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça da União Europeia. Julgamento em 13.12.2012 – processo C‑226/11, 
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Por sua vez, o artigo 102 veda condutas unilaterais que possam de alguma forma 

prejudicar a concorrência: 

É incompatível com o mercado interno e proibido, na medida em que tal seja 

suscetível de afetar o comércio entre os Estados-Membros, o facto de uma ou mais 

empresas explorarem de forma abusiva uma posição dominante no mercado interno 

ou numa parte substancial deste. 

Referida disposição dirige-se principalmente para situações de monopólio ou para 

empresas com poder de mercado. Assim, só se dirige para agentes econômicos que já detenham 

posição dominante no mercado, mas não para aquelas que pratiquem uma determinada conduta 

anticompetitiva com o objetivo de alcançar posição dominante.238 

Como esclarece Krings, diferentemente do direito alemão, a norma do Tratado de 

Funcionamento da União Europeia não esclarece, no entanto, o que deve ser entendido por 

posição dominante. Também não existe uma presunção de dominância em decorrência da 

detenção de uma determinada parcela de mercado.239 De qualquer forma, aceita-se de forma 

pacífica a conceituação que foi apresentada no julgamento do caso United Brands, no qual se 

entendeu que: 

A posição dominante a que se refere esse artigo diz respeito a uma posição de poder 

económico detida por uma empresa que lhe permite afastar a manutenção de uma 

concorrência efectiva no mercado em causa e lhe possibilita comportar-se, em medida 

apreciável, de modo independente em relação aos seus concorrentes, aos seus clientes 

e, finalmente, aos consumidores.240  

O conceito foi mais uma vez discutido no caso Hoffmann-La Roche, no qual o Tribunal 

de Justiça da União Europeia deu mais ênfase à habilidade da empresa dominante de influenciar 

as condições da competição existente no mercado.241  

Há quem mencione que a jurisprudência foi aos poucos sedimentando o seu 

entendimento de que uma parcela de mercado superior a 50% poderia indicar posição 

dominante,242 ressalvando-se que, em algumas situações, é necessário também analisar outros 

fatores, tais como o grau de concentração no mercado ou as barreiras à entrada de novos 

agentes. Com efeito, as Orientações sobre as prioridades da Comissão na aplicação do artigo 

82 mencionam que a parcela de mercado é uma indicação útil da estrutura de mercado, mas 
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ressalvam que deverão ser perquiridos “todos os factores que podem ser suficientes para limitar 

o comportamento da empresa.”243 

Além disso, a Comissão Europeia também entende que é necessário avaliar a parcela de 

mercado dos concorrentes, uma vez que o poder de mercado de uma determinada empresa pode 

ser muito diferente em situações, por exemplo, em que o agente possui apenas um competidor 

com 49% de market share, três concorrentes com aproximadamente 16% do mercado ou 49 

concorrentes, cada um com 1% de parcela de mercado.244  

Em regra, entende-se que aquele agente com posição dominante detém uma 

responsabilidade especial com relação à concorrência, conforme foi esclarecido no caso 

Michelin I. Em referido precedente, o Tribunal de Justiça da União Europeia destacou o seu 

posicionamento de que “irrespective of the reasons for which it has such a dominant position, 

the undertaking concerned has a special responsability not to allow its conduct to impair 

genuine undistorted competition on the common market”.245 Krings também esclarece que a 

detenção de uma posição dominante acaba por atribuir à respectiva empresa uma série de 

obrigações comportamentais.246 

Com relação à configuração do abuso, o artigo engloba duas principais categorias. A 

primeira delas refere-se às práticas exploratórias, por meio das quais o agente se beneficia 

indevidamente de seu poder de mercado para explorar seus parceiros comerciais (clientes ou 

fornecedores). A segunda categoria refere-se às práticas de exclusão, por meio das quais o 

agente impede ou prejudica os seus concorrentes no mercado. Seria inclusive possível 

mencionar que há uma nova modalidade de conduta unilateral também abarcada pelo artigo 

102, por meio da qual a inovação é prejudicada, sem que as empresas concorrentes sejam 

necessariamente excluídas do mercado (como exemplos, pode-se mencionar o caso Microsoft 

e Google, que foram muito discutidos e emblemáticos no âmbito da União Europeia).247 

O conceito de abuso também foi definido no caso Hoffmann-La Roche, acima 

mencionado, no qual o Tribunal de Justiça da União Europeia consignou que ele se configura 

quando, independentemente de culpa, a empresa com posição dominante:  

 
243 UNIÃO EUROPEIA. Comissão Europeia. Orientação sobre as prioridades da Comissão na aplicação do 

artigo 82o do Tratado CE a comportamentos de exclusão abusivos por parte de empresas em posição dominante, 

Jornal Oficial da União Europeia C 45, 24.02.2009. Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52009XC0224%2801%29. Acesso em 06 mar. 2019, p. 13, 15. 
244 JONES, Alison; SUFRIN, Brenda. EU Competition Law. Oxford: Oxford University Press, 2016, p. 323, 324. 
245 UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça da União Europeia. Julgamento em 09.11.1983 – processo 322/81, 

Michelin I/ Commission, 1983 03461, par. 57. 
246 KRINGS, Christian. Möglichkeiten und Grenzen der Anordnung einer Eigentumsrechtlichen Entflechtung nach 

Art. 7 VO 1/2003. Köln: Carl Heymanns, 2012, p. 167-168. 
247 JONES, Alison; SUFRIN, Brenda. EU Competition Law. Oxford: Oxford University Press, 2016, p. 351. 
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influence the structure of a market where, as a result of the very presence of the 

undertaking in question, the degree of competition is weakened and which, through 

recourse to methods different from those which condition normal competition in 

products or services on the basis of the transactions of comercial operators, has the 

effect of hindering the maintanance of the degree of competition still existing in the 

market or the growth of that competition.248 

De qualquer forma, ponto crucial para se definir se houve ou não abuso reside na 

verificação ao que a jurisprudência denomina de “competition on the merits”.249 Referido 

critério tem como objetivo apurar quais condutas são efetivamente prejudiciais à concorrência 

de forma ilícita e quais decorrem unicamente de uma atuação eficiente da empresa, dentro dos 

limites daquilo que é considerado lícito. As Cortes Europeias já destacaram que o artigo 102 

não deve ser utilizado para proteger agentes menos eficientes e, portanto, menos atraentes para 

os consumidores no que diz respeito, por exemplo, ao preço, qualidade ou inovação.250 

Há diversos testes econômicos utilizados para verificar se determinada conduta 

unilateral está dentro dos parâmetros da “competition on the merits”, tais como o “equally 

eficiente competitor test” (“AEC Test”), que pressupõe uma simulação com um competidor 

hipotético com os mesmos custos e despesas da empresa dominante no mercado.251 Outro 

exemplo é o “profit sacrifice test”, que verifica se o agente está abrindo mão do lucro com o 

objetivo de excluir concorrentes.252 

Por fim, tal como exige o artigo 101, somente incidirá o artigo 102 quando o abuso de 

posição dominante afetar substancialmente o comércio entre Estados-membros. Tal requisito é 

necessário para definir a competência da União Europeia ou a competência nacional de cada 

um dos países-membros.253 

Esclarecidos os principais aspectos relativos à configuração das condutas 

anticoncorrenciais (sem, por óbvio, esgotar o tema), passa-se agora a analisar especificamente 

a disposição normativa que trata dos remédios que podem ser impostos pela autoridade. 

 

5.3. O REGULAMENTO 1/2003 E A PREVISÃO DE IMPOSIÇÃO DE REMÉDIOS 

 

 
248  UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça da União Europeia. Processo 85/76, julgado em 13/02/1979, 

Hoffmann La Roche & Co/ Commission, ECLI:EU:C:1979:36, par. 91. 
249 JONES, Alison; SUFRIN, Brenda. EU Competition Law. Oxford: Oxford University, 2016, p. 361. 
250 UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça da União Europeia. Julgamento em 27.03.2012 – processo C-209/10, 

Post Danmark A/S v Konkurrencerådet, ECLI:EU:C:2012:172, par. 22. 
251 JONES, Alison; SUFRIN, Brenda. EU Competition Law. Oxford: Oxford University, 2016, p. 363. 
252 JONES, Alison; SUFRIN, Brenda. EU Competition Law. Oxford: Oxford University, 2016, p. 364. 
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Há também diplomas normativos secundários que regulamentam a aplicação dos artigos 

101 e 102 do Tratado da União Europeia. 

Para os propósitos do presente artigo, é relevante o Regulamento 1/2003 do Conselho 

da União Europeia,254 de 16 de Dezembro de 2002, o qual substituiu o antigo Regulamento 

17/62. O Regulamento 1/2003 tem como propósito garantir a aplicação eficaz e uniforme dos 

atuais artigos 101 e 102 do Tratado de Funcionamento da União Europeia e estabelece as 

competências da Comissão Europeia e os procedimentos a serem observados na investigação 

de assuntos concorrenciais.255 Por sua vez, o Regulamento 773/2004 traz uma regulamentação 

mais detalhada relativa aos aspectos procedimentais: 

572. The first general Regulation adopted based on Article 103 TFEU was Regulation 

17/62. It contained a system of public enforcement including the possibility for the 

Commission to conduct down raids, impose fines and periodic penalty payments.(...) 

Today this system of public enforcement is to be found in Regulation 1/ 2003. (…) It 

is supplemented by Implementing Regulation 773/2004 which lays down rules 

concerning the initiation of proceedings by Commission as well as the handling of 

complaints and the hearing of the parties concerned. In addition, the Commission has 

issued notices and best practices including on proceedings, the right to be heard. Other 
legal sources may also have an impact on competition proceedings including 

Regulation 1049/2001 regarding public access to European Parliament, Council and 

Commission documents and the Charter of fundamental rights of the European 

Union.256 

O artigo 7o, parágrafo 1 do Regulamento 1/2003 será objeto de análise mais detalhada 

adiante. Ele dispõe a respeito da possibilidade de a Comissão Europeia impor remédios de 

natureza comportamental ou estrutural caso constatada uma conduta ilícita, com o objetivo de 

interromper a infração (além da possibilidade de imposição de multa, nos termos do artigo 23 

e 24 do Regulamento 1/2003). Vale destacar ainda que o próprio texto do Regulamento 

estabelece que medidas de natureza estrutural somente podem ser aplicadas se não houver uma 

medida comportamental igualmente eficaz ou quando uma medida comportamental for mais 

onerosa para o agente: 

1. Se, na sequência de uma denúncia ou oficiosamente, a Comissão verificar uma 

infracção ao disposto nos artigos 81o ou 82o do Tratado, pode, mediante decisão, 

obrigar as empresas e associações de empresas em causa a porem termo a essa 

infracção. Para o efeito, a Comissão pode impor-lhes soluções de conduta ou de 

caráter estrutural proporcionais à infração cometida e necessárias para pôr 

efetivamente termo à infracção. As soluções de caráter estrutural só podem ser 

impostas quando não houver qualquer solução de conduta igualmente eficaz ou 

quando qualquer solução de conduta igualmente eficaz for mais onerosa para a 

empresa do que a solução de carácter estrutural. Quando exista um interesse legítimo, 
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a Comissão pode também declarar verificada a existência de uma infracção que já 

tenha cessado. 

A redação original da proposta do Regulamento 1/2003 era consideravelmente mais 

ampla e permitia a imposição de remédios estruturais em qualquer circunstância. Confira-se a 

redação do texto original: 

Se a Comissão verificar, na sequência de uma denúncia ou oficiosamente, uma 

infracção ao disposto no artigo 81o ou no artigo 82o do Tratado, pode, através de 

decisão, obrigar as empresas e associações de empresas em causa a porem termo a 

essa infracção. Para o efeito, pode impor-lhes todas as obrigações necessárias, 

incluindo soluções de caráter estrutural. Quando existe um interesse legítimo, pode 

igualmente verificar uma infracção que já tenha cessado.257 

Referida disposição foi impugnada pelos representantes de diversos países da Comissão 

Europeia, que defendiam que a possibilidade de a autoridade impor medidas de natureza 

estrutural deveria estar condicionada à observância do princípio da razoabilidade.258 Algumas 

delegações também argumentaram que o dispositivo legal deveria destacar o aspecto 

subsidiário das medidas estruturais.259  

Assim, ao final vigorou a redação acima transcrita, prevendo expressamente que o 

remédio deve ser proporcional à infração praticada.  

A inclusão de referido requisito revela a relevância da observância deste requisito. De 

qualquer forma, a menção no artigo 7 à necessidade de proporcionalidade da medida é 

meramente declaratória (e até mesmo redundante), 260  uma vez que o princípio da 

proporcionalidade vem expressamente previsto nas normas primárias do Direito Europeu, mais 

especificamente no artigo 5, parágrafo 4 do Tratado da União Europeia, que estabelece que “em 

virtude do princípio da proporcionalidade, o conteúdo e a forma da ação da União não devem 

exceder o necessário para alcançar os objetivos dos Tratados.”261 Além disso, a jurisprudência 

do Tribunal de Justiça da União Europeia também já sedimentou o entendimento de que a 

legalidade das medidas impostas por autoridades: 

está sujeita à condição de que tais medidas sejam adequadas e necessárias à realização 

dos objectivos legitimamente prosseguidos pela regulamentação em causa, 
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ressalvando-se que, quando há possibilidade de escolher entre diversas medidas 

adequadas, convém recorrer à menos gravosa, e que os encargos impostos não devem 

ser desproporcionados relativamente aos objectivos em vista.262  

Feitas essas considerações, passa-se agora a destrinchar o artigo 7 do Regulamento 

1/2003, analisando-se a extensão e os requisitos que devem ser observados na imposição pela 

Comissão Europeia especificamente no que diz respeito aos remédios antitruste, sejam de 

natureza comportamental ou estrutural. 

 

5.4. OBJETIVO: RESTAURAÇÃO DA CONCORRÊNCIA – EXTENSÃO DA MEDIDA 

 

O entendimento prevalente263 na Europa é no sentido de que, diferentemente da multa, 

os remédios estruturais e comportamentais não têm caráter sancionatório e dissuasório. Eles 

devem ter como propósito principalmente a interrupção de uma determinada infração à ordem 

econômica: 

In view of this, under Regulation 1/2003, the purpose of a remedy is to bring the 

infringement effectively to an end. Based on this understanding, a fine is not 

considered a remedy under Community Law. In this context, remedies are not 

“sanctions” against undertakings in the sense of a penalty or punishment, nor do they 

generally compensate harmed parties. Punishment is intended to be ensured by the 

imposition of fines. While the prospect of fines and private damages claims may 

(depending on their level and likelihood) deter future infringements, the mere 

payment of a fine or damages usually does not put infringement to an end.264 

Parte-se do pressuposto, portanto, de que as medidas estruturais impostas pela 

autoridade não podem ter como propósito punir aqueles que tenham cometido infrações à ordem 

econômica, mas devem principalmente visar ao fim de um ilícito antitruste.  

Entretanto, surgiram diversas controvérsias sobre o que representa o fim de um ilícito 

antitruste. Os efeitos de uma infração à ordem econômica, como se sabe, podem perdurar no 

tempo mesmo que o ato em si já tenha sido interrompido, o que ensejou a discussão relativa à 
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263 SCHMIDT, Miriam. Abhilfemaßnahmen nach Art. 7 VO 1/2003 im Rahmen der Missbrauchsaufsicht auf dem 
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Antitrust Law Journal, American Bar Association, vol. 76, n. 1 (2009), p. 44.  
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extensão dos remédios: se eles devem ter como propósito apenas interromper os efeitos nocivos 

à concorrência ou se também podem visar à restauração da concorrência no mercado.265  

Ponto de partida para referido debate foi a redação do artigo 7 do Regulamento (CE) n. 

1/2003 do Conselho da União Europeia, que prevê a imposição de medidas “necessárias para 

pôr efetivamente termo à infração.” Caso referida disposição fosse interpretada restritivamente, 

a autoridade antitruste poderia apenas impor a determinação de abstenção da prática ilícita, ou 

seja, a medida deveria corresponder à infração ou, em outras palavras, “mirror the abuse”.266  

Entretanto, mesmo que o agente infrator deixe de praticar qualquer conduta 

anticompetitiva em razão da determinação de uma autoridade, ele pode continuar se 

beneficiando de uma violação ocorrida no passado, em detrimento dos consumidores. Como 

esclarece Schmidt, a interpretação conservadora do artigo 7 acima mencionado acabou sofrendo 

fundadas críticas, sob o argumento de que violações antitruste poderiam causar distorções na 

competição e na cadeia de distribuição mesmo depois de cessadas, as quais não poderiam ser 

sanadas unicamente por meio da determinação de interrupção do ilícito.267 

Entende-se que medidas meramente preventivas são muito pouco aptas para 

efetivamente eliminarem todos os efeitos de um ilícito anticoncorrencial, razão pela qual os 

remédios de natureza estrutural e comportamental se revelam necessários, ainda que eles sejam 

de difícil estruturação e que, em muitos casos, não possam ser efetivamente monitorados.268 

Assim, entende-se que, além de terem como objetivo o fim de uma determinada infração 

à ordem econômica, os remédios devem visar à restauração do padrão de competição existente 

antes da ocorrência do ilícito.269  

Conforme esclarecem Lowe e Maier-Rigaud, o objetivo de pôr fim ao ilícito deve 

abranger três diferentes aspectos:  

Bringing an infringement effectively to an end entails: 

• to make good the conduct at stake, by prohibiting the infringing conduct; 
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• to eliminate its consequences, i.e. preventing the undertakings concerned 

from continuing to enjoy the fruits of their illegal behaviour and re-

establishing effective competition on the market; 

• to prevent its repetition – whether in the form of a repetition of the same 

conduct or conduct having an equivalent effect on the market. A prohibition 
that could be circumvented by way of a mere change of means would fail to 

achieve the objective sought, especially in cases where the competitive 

assessment of the conduct at stake focuses on its effects rather than its form. 

Similarly, the effectiveness principle allows for the adoption of measures 

aimed at ensuring an effective enforcement, such as reporting duties, the 

information of third parties or the appointment of a monitoring trustee.270 

 

Este também é o entendimento de Bronett, que defende em sua obra que, caso 

constatada uma violação ao artigo 101 ou ao artigo 102 do Tratado de Funcionamento da União 

Europeia, as medidas a serem impostas devem afastar eventuais efeitos ainda existentes em 

decorrência da infração, bem como evitar uma possível repetição.271 Referido autor acrescenta 

ainda que os remédios visando à neutralização de eventuais efeitos negativos se revelam ainda 

mais necessários em casos de cartel.272 

Hauser, por sua vez, também defende que a eficiência das medidas estruturais não se 

esgota necessariamente na cessação da conduta no caso concreto; a eficiência competitiva dos 

remédios em casos de infração à ordem econômica deve ser medida por meio dos efeitos 

macroeconômicos por eles produzidos.273 Disso decorre que um remédio estrutural, além de ter 

como propósito interromper a infração à ordem econômica, deve também visar à restauração 

do ambiente concorrencial. Assim, a medida imposta pela autoridade não há necessariamente 

que coincidir unicamente com a determinação de cessação da conduta.  

Segundo Schmidt, o artigo 7 do Regulamento 1/2003 deve ser interpretado 

extensivamente, uma vez que uma infração à ordem econômica não seria efetivamente 

descontinuada se os seus efeitos não forem igualmente revertidos. Ela também argumenta no 

sentido de que o mero fato de o dispositivo legal permitir que sejam impostos remédios 

estruturais, por si só, já revela que as medidas cominadas pela autoridade podem ir além da 
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mera determinação de cessação da infração à ordem econômica. No seu entender, caso a 

autoridade antitruste pudesse tão somente determinar o desfazimento do ilícito (teoria do 

“mirror the abuse”), a única alternativa possível seria a redução da parcela de mercado do 

agente infrator; no entanto, tal como no Brasil, a mera detenção de uma posição dominante não 

configura necessariamente um ilícito anticoncorrencial, de tal forma que remédios estruturais 

jamais poderiam ser colocados em prática.274 

No mesmo sentido, é válida também a opinião exposta pelo ex-Diretor-Geral para 

competição da Comissão Europeia: 

From the perspective of bringing “effectively to an end”, merely ceasing the 

infringing conduct is not necessarily enough: Article 7 (1) is about stopping the 

“infringement”. An “infringement” includes both the conduct and its effects. If the 

conduct has already ceased but the effects are ongoing, then the undertaking must 

have to take positive action to stop the effects. If the conduct is still ongoing, one 
would need to decide whether ceasing the conduct will also stop the effects, or 

whether specific further action is required to stop the effects.275 

Oportuno ainda mencionar o entendimento de Economides e Lianos, ao analisarem os 

remédios que foram aplicados em face da Microsoft pela Comissão Europeia: 

Competition Law remedies are adopted with the aim, among others, to restore 

competition in the market. This includes not only the “micro” goals of putting the 

infringement to an end, compensating the victims, and curing the particular 

impediment to competition, but also the “macro” goal of putting incentives in place 

“so as to minimize the recurrence of just such anticompetitive conduct”. (...) Article 
7 of Regulation 1/2003 does not oppose this conceptualization of remedies, as it links 

the adoption of a remedy to the end of the infringement, a concept that might be 

understood narrowly as the termination of the illegal conduct, but also more broadly 

as outcome-oriented, thus requiring the reversal of the effects of the illegal conduct.276 

 
Referidos autores prosseguem para concluir que o remédio a ser imposto pela autoridade 

não deve necessariamente visar à implementação de um ambiente concorrencial perfeito, mas, 

pelo menos, restaurar as condições que estavam presentes anteriormente à infração. É o que a 

doutrina costuma denominar de restauração da competição “but, for”: 
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de que tal medida iria além daquilo que é permitido no dispositivo legal em questão. (SCHMIDT, Miriam. 

Abhilfemaßnahmen nach Art. 7 VO 1/2003 im Rahmen der Missbrauchsaufsicht auf dem Weg zum „more 

economic approach“, in Schriftenreihe zum deutschen und internationalen Wirtschaftsrecht (herausgegeben von 

der Sozietät Gleiss Lutz), Band 50, Baden-Baden: Nomos, 2015, p. 33). 
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Whichever perspective is chosen, “restoring competition” should not be interpreted 

as reaching perfect competition (or free competition if one takes a deontological 

perspective), which is practically unattainable, and in some cases normatively 

undesirable from a public policy perspective. The remedy aims to restore the market 

conditions that would have existed in the absence of the conduct found illegal 

(commonly called the “but for” market conditions).277  

Aliás, considerando que a medida imposta também deve igualmente prevenir a repetição 

da infração, a Comissão Europeia adota como praxe em suas decisões a determinação de 

proibição de condutas semelhantes, que também possam ensejar efeitos parecidos no mercado 

relevante analisado.278 No mesmo sentido: 

Cease and desist orders are therefore a standard practice in Commission decisions 

against cartels, and typically include a “like-effects” clause ordering the addresses to 

refrain from any agreement, concerted practice or decision of an association which 

might have the same or a similar object or effect as the infringement found by the 

decision. Even though the GC held in Fiatagri that the Commission only has the power 

to act against actual infringements, the GC appeared to aprove the use of such “like 

effects” order in “PVC II”, stating that “such instructions fall clearly within the 

Commission´s power”.279  

Veja-se que no caso Clearstream,280 por exemplo, a Comissão Europeia expressamente 

consignou que os infratores deveriam comprometer-se de forma genuína e permanente a não 

praticarem no futuro ações que tenham objeto e efeitos iguais ou semelhantes aos abusos 

verificados naquele caso. 

Voell cita algumas decisões proferidas pelas cortes europeias, nos quais foi 

sedimentando-se o entendimento de que as medidas estruturais podem e devem restaurar o 

status quo ante, de tal forma que o mercado relevante em questão volte a ter as mesmas 

características existentes antes da prática da infração. 

Um importante precedente surgiu no julgamento do caso ECS/Akzo, no ano de 1985.281 

A Enginnering and Chemical Supplies (“ECS”) havia denunciado a Akzo Chemie BV (“Akzo”) 

por violação ao artigo 86 do Tratado da Comunidade Europeia, atribuindo-lhe a conduta de ter 

 
277 ECONOMIDES, Nicholas; LIANOS, Ioannis. A critical appraisal of remedies in the E.U. Microsoft Cases. 

Columbia Business Law Review, 2010, p. 352-353. 
278  VOELL, Bastian. Entflechtung als Abhilfemaßnahmen im europäischen und deutschen Missbracuhsrecht. 

Berlin: Berliner Wissenschafts- Verlag, 2014, p. 60-61. 
279 SORINAS, Sergio. Remedies and fines. In SIRAGUSA, Mario; RIZZA, CESARE. EU Competition Law, 

Volume III (Cartels and collusive behavior: restrictive agreements and practices between companies). Deventer 

(Netherlands): Claeys&Casteels, 2012, p. 637.  
280 UNIÃO EUROPEIA. Commission Decision of 02. June 2004 relating to a proceeding under Article 82 of the 

EC Treaty (Case COMP/38.096 – Clearstream), par. 342. Excerto original: “will genuinely and permanently 
refrain for the future from any action which may have the same or similar object or effect as the abuses described 

in the presente decision.” 
281 UNIÃO EUROPEIA. Commission Decision 85/609/EEC of 14 December 1985 relating to a proceeding under 

Article 86 of the EEC Treaty (IV/30.698 – ECS/Akzo). Official Journal of the European Union, L 374/1, 

31.12.1985. 
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praticado preços reduzidos no mercado de aditivos ao trigo, que é justamente o setor de atuação 

da ECS. A prática de tal conduta teria impedido a ECS de se expandir no mercado. 

A Comissão concluiu no sentido de que a Akzo havia efetivamente abusado de sua 

posição dominante, causando prejuízos ao mercado comum europeu. Assim, destacou-se que, 

além da imposição de uma multa grave, seria também necessário aplicar remédios para evitar 

que a infração se perpetuasse. No entanto, a Comissão também ponderou que as medidas a 

serem impostas deveriam ser proporcionais e não poderiam exceder o propósito de garantir uma 

proteção adequada à ECS e manter condições competitivas no mercado analisado (item 100 da 

decisão). 

Além da sanção pecuniária, a Comissão determinou que a Akzo ou qualquer uma de 

suas subsidiárias deveria abster-se de praticar preços diferenciados e, especialmente, de 

oferecer ou praticar preços mais baratos ou outras condições de venda mais favoráveis 

relativamente a aditivos de trigo para clientes que estivessem na mesma categoria de outros 

clientes.  

Diferenças de preços somente poderiam ser justificadas em relação a categorias distintas 

de clientes, que se diferenciam em razão de um critério objetivo e razoável decorrente de 

variações nos custos para produção e entrega dos bens. 

Por um período de cinco anos, a Akzo também teria a obrigação de fornecer um relatório 

anual com discriminação de todos os preços praticados para cada cliente no que diz respeito 

aos aditivos de trigo. 

A Comissão Europeia expressamente consignou na decisão proferida no mencionado 

caso que, mesmo que a infração antitruste tivesse cessado, a autoridade precisa perquirir se os 

efeitos decorrentes de referida infração ainda persistem. Assim, a Comissão pode não apenas 

determinar o fim dos atos ilícitos, mas, muito além, pode determinar que sejam desfeitas as 

consequências do ato que ainda prejudiquem o mercado. 

Outro precedente relevante diz respeito ao caso Ufex. O Tribunal de Justiça Europeu 

consignou expressamente que a Comissão Europeia permanece competente mesmo após o fim 

da infração com o objetivo de afastar ou neutralizar efeitos anticompetitivos.282 

Por fim, é importante destacar que os poderes outorgados à autoridade antitruste 

europeia não são ilimitados. Muito embora seja praticamente pacífico que a Comissão Europeia 

pode aplicar medidas que ultrapassem a mera determinação de abstenção da prática da infração, 

a jurisprudência da União Europeia parece ter se estabelecido no sentido de que deve haver 

 
282 UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça da União Europeia. Julgamento em 04.03.1999 – processo C-119/97, 

Union Française de l´Express (Ufex and others/Comission), 1999 I-1341, parágrafo 94.  
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necessariamente uma relação causal imediata entre a infração e o remédio imposto. Voell 

explica que a Comissão Europeia não tem competência para impor medidas comportamentais 

que não guardem tipo de conexidade com o ilícito praticado.283 Da mesma forma, Bronnet 

também acrescenta que não cabe à Comissão Europeia estipular uma medida para tentar 

prevenir uma nova e futura infração284 (muito embora, como visto acima, as proibições a serem 

impostas possam tentar evitar efeitos semelhantes àqueles que foram produzidos pelo ilícito). 

 

5.5. REQUISITOS RELATIVOS A TODOS OS REMÉDIOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 7 DO 

REGULAMENTO 1/2003 

 

Como visto acima, a doutrina majoritária na Europa tende a aceitar que os remédios 

impostos pela Comissão Europeia extrapolem a mera determinação de proibição da conduta 

ilícita. Em síntese, como já esclarecido, a autoridade pode e deve impor todas as medidas que 

sejam necessárias para reverter eventuais efeitos negativos que decorram da prática da infração. 

Entretanto, para evitar abusos e arbitrariedades por parte da autoridade antitruste, a 

doutrina também aponta diversos requisitos que devem ser observados na imposição de 

remédios, os quais serão destrinchados nos subtópicos que seguem.  

 

5.5.1. Proporcionalidade 

 
O princípio da proporcionalidade vigora como um dos pilares do direito europeu e é de 

fundamental observância na imposição de remédios antitruste pela Comissão Europeia,285 tal 

como no Brasil, conforme já amplamente discutido acima.  

Mesmo antes da entrada em vigor do Regulamento 1/ 2003, enquanto ainda vigia o 

Regulamento 17/62, o Tribunal da União Europeia já havia consignado que o princípio da 

proporcionalidade exige que eventuais ônus impostos com o objetivo de fazer cessar uma 

 
283  VOELL, Bastian. Entflechtung als Abhilfemaßnahmen im europäischen und deutschen Missbracuhsrecht. 

Berlin: Berliner Wissenschafts- Verlag, 2014, p. 61. 
284 BRONETT, Georg-Klaus de. Europäisches Kartellverfahrensrecht. Kommentar zur VO 1/2003. Köln: Carl 

Heymann, 2012, p. 121. 
285 SCHMIDT, Miriam. Abhilfemaßnahmen nach Art. 7 VO 1/2003 im Rahmen der Missbrauchsaufsicht auf dem 

Weg zum „more economic approach“, in Schriftenreihe zum deutschen und internationalen Wirtschaftsrecht 

(herausgegeben von der Sozietät Gleiss Lutz), Band 50, Baden-Baden: Nomos, 2015, p. 61.  
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infração antitruste não podem exceder o que for estritamente apropriado e necessário para o 

atingimento de seu propósito.286  

O próprio texto legal do artigo 7 do Regulamento 1/ 2003 reforça a importância do 

princípio da proporcionalidade e estipula expressamente que a Comissão pode impor “soluções 

de conduta ou de caráter estrutural proporcionais à infração cometida e necessárias para pôr 

efetivamente termo à infracção”.  

Tal como no Direito Brasileiro, o princípio da proporcionalidade pode adquirir 

contornos um tanto quanto subjetivos.  

A respeito de referido dispositivo legal, o Tribunal de 1a instância da União Europeia 

também já consignou: 

The case-law shows, moreover, that the Commission does not have unlimited 

discretion when formulating remedies to be imposed on undertakings for the purpose 

of putting an end to an infringement. In the context of the application of Article 3 of 

Regulation No 17, the principle of proportionality requires that the burdens imposed 

on undertakings in order to bring an infringement to an end do not exceed what is 

appropriate and necessary to attain the objective sought, namely re-establishment of 

compliance with the rules infringed (Magill, cited in paragraph 107 above, paragraph 

93).287 

Diante disso, a doutrina alemã aponta quatro aspectos que estão compreendidos dentro 

do princípio da proporcionalidade no âmbito da União Europeia: a) legalidade do objetivo 

pretendido pela medida imposta; b) adequação; c) compatibilidade entre o ilícito e o objetivo 

e, por fim, d) necessidade de imposição em vista da existência de outras possíveis medidas 

menos onerosas.288 De forma muito similar (e deixando de lado apenas o quesito da legalidade 

do objetivo, uma vez que, como será visto adiante, não há grandes discussões sobre este 

quesito), a jurisprudência europeia também aponta três diferentes critérios que devem ser 

comprovados pela autoridade para o fim de demonstrar a proporcionalidade de uma medida 

administrativa: 

Under the established case law, the EU courts apply a test of three limbs in the judicial 

review of proportionality, according to which: the measures adopted by the EU 

institutions should not exceed the limits of what is necessary and appropriate to 

achieve the desired objective; when there is a choice between different measures, the 

 
286 UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça da União Europeia. Judgment of 06.04.1995 – joined cases C-241/91 

P and C-242/91 P, Radio Teledos Eireann (RTE e ITP/Commision), European Court reports 1995, Page I-00743, 
parágrafo 93.  
287  UNIÃO EUROPEIA. Judgment of the Court of First Instance (Grand Chamber), T- 201/04, Microsoft/ 

Commission, 2007, II-3601, par. 1276. 
288  HAUSER, Sebastian Max. Strukturelle Maßnahmen im europäischen Kartellverfahrensrecht, Köln: Carl 

Heymanns, 2009, p. 182-185. 
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least onerous measure should be adopted; and finally, the disadvantages caused by the 

measure should not be disproportionate to the objectives pursued.289 

Referidos aspectos devem necessariamente ser considerados pela autoridade antitruste 

para a imposição de todo e qualquer remédio, seja ele comportamental ou estrutural. De 

qualquer forma, ante o alto nível de incisão dos remédios estruturais, o princípio da 

proporcionalidade toma contornos especiais, que também serão analisados nos subtópicos 

seguintes. 

Aliás, como muito bem mencionado por Cengiz, o princípio da proporcionalidade deve 

ser observado de uma forma especial quando se trata de atos discricionários da Administração 

Pública, uma vez que referido atributo permite à autoridade escolher uma entre diversas opções 

que podem servir o mesmo propósito. De qualquer forma, mesmo quando se trata de um ato 

discricionário, a autoridade não possui liberdade absoluta, uma vez que deve se ater ao princípio 

da proporcionalidade.290  

A seguir, a observância a referidos requisitos será analisada em detalhes no que diz 

respeito especificamente a remédios de toda e qualquer natureza.  

 

5.5.1.1. Legalidade do objetivo 

 

Com relação à legalidade do objetivo pretendido, Hauser aponta que, como a 

preservação da concorrência se encontra inclusive expressamente previsto como de interesse 

da comunidade europeia, medidas que visem à proteção do mercado para combater atos 

contrários aos artigos 81 e 82 do Tratado da Comunidade Europeia (atuais artigos 102 e 103, 

como mencionado acima) são legítimas. Assim, remédios estruturais aplicados com base no 

artigo 7 do Regulamento 1/2003 são tidos como lícitos.291 

Este requisito não demanda maiores reflexões, haja vista ser indiscutível na doutrina e 

na jurisprudência que medidas impostas com o objetivo de interromper uma infração antitruste 

são legítimas. 

 

5.5.1.2. Adequação 

 

 
289 CENGIZ, Firat. Judicial review and the rule of law in the EU competition Law Regime after Alrosa. In 
European Competition Journal, v. 7, no. 1, April 2011, p. 144. 
290 CENGIZ, Firat. Judicial review and the rule of law in the EU competition Law Regime after Alrosa. In 

European Competition Journal, v. 7, no. 1, April 2011, p. 144. 
291  HAUSER, Sebastian Max. Strukturelle Maßnahmen im europäischen Kartellverfahrensrecht, Köln: Carl 

Heymanns, 2009, p. 182. 
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Ainda, Hauser acrescenta que os remédios impostos pelos entes da Comunidade devem 

ser adequados para atingirem o fim pretendido, sob pena de serem considerados desarrazoados 

e, portanto, ilícitos. O critério para apuração da adequação reside, portanto, na efetividade da 

medida cominada ao agente privado. Em outras palavras, reside na sua efetiva aptidão de fazer 

cessar a violação à concorrência.292 

Krings, por sua vez, também entende que a adequação da medida refere-se à sua aptidão 

de alcançar o seu objetivo. No entanto, este autor entende que este requisito é suavizado na 

jurisprudência e doutrina europeia e não exige uma demonstração cabal por parte da autoridade, 

uma vez que na maioria dos casos não se pode antever exatamente e com precisão todas as 

consequências do remédio, especialmente quando se tratar de um caso complexo. Uma medida 

somente poderia ser considerada desproporcional neste quesito específico se a sua inaptidão 

puder ser verificada prima facie.293  

Especificamente com relação às medidas de desinvestimento, Krings acrescenta que os 

seus efeitos são ainda menos previsíveis em razão das diversas formas de competição e da 

complexidade das relações econômicas. A autoridade deve, no entanto, demonstrar, mesmo que 

minimamente, que o remédio é hábil a interromper a infração antitruste. Além disso, como será 

abordado adiante, remédios de cunho estrutural somente podem ser aplicados quando a prática 

da infração em si depender de uma determinada estrutura.  

Hauser, por sua vez, esclarece que a autoridade antitruste possui alto grau de 

discricionariedade na escolha do remédio adequado e que o controle judicial deste quesito acaba 

sendo limitado, especialmente em casos que envolvem grande complexidade econômica. De 

qualquer forma, o autor faz a ressalva de que as Cortes Europeias podem sim realizar o controle 

da decisão exarada pela autoridade antitruste para confirmar se todos os parâmetros necessários 

para apuração da efetividade da medida foram devidamente contemplados.294 

Assim, esclarece que, mesmo diante do amplo grau de discricionariedade da autoridade 

antitruste no que diz respeito à escolha da medida adequada, é necessário que a autoridade se 

debruce sobre a eficiência econômica e sobre as imprevisibilidades decorrentes da medida. 

Baseado na prática jurídica americana, o autor entende que a avaliação econômica da dinâmica 

 
292  HAUSER, Sebastian Max. Strukturelle Maßnahmen im europäischen Kartellverfahrensrecht, Köln: Carl 
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sem grande interferência por parte das Cortes Europeias. Ressalva-se, no entanto, a possibilidade de controle 
judicial no que diz respeito a questões formais do procedimento. 
293 KRINGS, Christian. Möglichkeiten und Grenzen der Anordnung einer Eigentumsrechtlichen Entflechtung nach 

Art. 7 VO 1/2003. Köln: Carl Heymanns, 2012, p. 218. 
294  HAUSER, Sebastian Max. Strukturelle Maßnahmen im europäischen Kartellverfahrensrecht, Köln: Carl 
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de mercado e do grau de inovação é de extrema relevância para a escolha de uma medida 

adequada e eficaz. Uma análise ampla do mercado relevante é necessária ao menos para tentar 

reduzir a imprevisibilidade quanto aos efeitos e quanto à eficácia da medida estrutural.295 

O autor inclusive acrescenta que, diante da intensidade das medidas estruturais e da 

baixa chance de reversibilidade de suas consequências diretas ou indiretas, um mero 

prognóstico de que o remédio imposto acarretará uma maior competição pode ser insuficiente 

para legitimá-lo.296 

Hoeg tece alguns comentários a respeito da análise da adequação de remédios que 

venham a ser propostos pelas partes envolvidas em atos de concentração. Muito embora Krings 

entenda que este quesito prescinda de maiores análises quando da imposição de remédios em 

casos de conduta, não há razão para que o mesmo grau de zelo aplicado pela Comissão em atos 

de concentração também não seja aplicado antes de impor uma determinada medida em um 

processo administrativo. Aliás, o grau de exigência e fundamentação deveria ser inclusive 

maior quando se trata de um ato unilateral por parte da autoridade, sem participação do ente 

privado. Assim, entende-se que o procedimento abaixo mencionado também deve 

necessariamente ser observado pela autoridade ao escolher um remédio, especialmente quando 

de natureza estrutural: 

In assessing whether a proposed commitment is likely to entirely eliminate the 

competition concerns, the Commission considers all relevant factors relating to the 

commitment itself, including inter alia the type, scale and scope of the proposed 

commitment, judged by reference to the structure and particular characteristics of the 

market in which the competition concerns arise, including the position of the parties 

and other players on the market. In doing so the Commission will generally predict 

how the market structure would develop in the absense of any remedies and compare 
this scenario to the effects of a conditional clearance decision (counterfactual 

scenarios).297 

Se a autoridade possui meios para aferir a efetividade de um determinado remédio que 

tenha sido proposto pelas partes em um ato de concentração, certamente também pode fazê-lo 

antes de escolher e impor uma medida para remediar os efeitos decorrentes de uma infração à 

ordem econômica. 

 

5.5.1.3. Compatibilidade 

 

 
295  HAUSER, Sebastian Max. Strukturelle Maßnahmen im europäischen Kartellverfahrensrecht, Köln: Carl 

Heymanns, 2009, p. 220. 
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Este aspecto compreendido dentro do princípio da proporcionalidade exige que os 

prejuízos causados à parte sejam compatíveis com o objetivo pretendido. 298  Ou seja, o 

preenchimento deste quesito reside basicamente na ponderação relativa ao propósito do 

remédio (incremento da concorrência) e o ônus que deverá ser suportado pelo agente que foi 

condenado – que, por sua vez, deve ser avaliado no aspecto quantitativo (intensidade) e 

qualitativo (relevância do direito fundamental que é limitado em razão da medida).299  

No mesmo sentido, Schmidt também entende que a compatibilidade da medida reside 

na relação adequada entre a gravidade do ato ilícito, o propósito da medida e o remédio a ser 

escolhido.300 Maier-Rigaud acrescenta que o princípio da proporcionalidade exige ao menos 

uma possibilidade de a medida ser efetivamente apta a solucionar o problema, limitando-se aos 

aspectos que foram discutidos no processo.301 

Como esclarecido de forma muito didática no estudo da OCDE, em razão do princípio 

da proporcionalidade, o remédio não pode exceder o que é estritamente necessário para atingir 

seu objetivo, qual seja, interromper uma infração. Qualquer medida que venha a ser aplicada 

pela autoridade deve ser customizada para o caso concreto analisado, levando-se em 

consideração o ilícito verificado e o prejuízo causado: 

There is a general consensus that remedies and sanctions should be proportionate to 

the violation. Some jurisdictios, such as the EU, have a proportionality standard 

incorporated directly into their competitions laws. Others do not, but the concept of 

proportionality is respected nonetheless. A proportional remedy is one whose scope 
and form does not exceed what is necessary to achieve the competition law´s 

objective. The remedy is tailored to the violations that were actually found, the harm 

they actually caused, and the actual ways in which they caused it – not to completely 

different and unproven violations, harms or practices. Proportional remedies do not 

attempt to inject more competition into the relevant market than that which would 

have existed but for the violation. Finally, proportional remedies are reasonably 

consistent from case to case. The more harmful the misconduct is, the stricter the 

remedy should be. But the focus is on harm, not on immorality.302 

No mesmo sentido: 

Remedies should be proportionate to the competition problem and entirely eliminate 

it. The two conditions are complementary when assessing the adequacy of remedies. 
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Simplified, the two conditions imply that the Commission may not accept remedies 

which are less than what is required to eliminate entirely the competition problem 

(second condition), or require more than what is strictly necessary to achieve this goal 

(first condition).303 

Percebe-se, inclusive, que as Cortes Europeias realizam um exame rigoroso no que diz 

respeito à compatibilidade entre o fim pretendido e o ilícito praticado, determinando a anulação 

de determinações que ultrapassem o que for estritamente necessário para fazer cessar a infração 

praticada: 

In fact, in the few instances where the Commission found it necessary to order the 

undertakings that had participated in a cartel to perform positive actions, these orders 

were annulled on appeal by the GC because they were found to exceed what was 

necessary to bring the conduct in question into line with what was lawful, and 

therefore breached the principle of proportionality. In Atlantic Container Line the GC 

upheld a Commission decision prohibiting a horizontal agreement to fix prices in the 

maritime transport sector. However the Court annulled Article 5 of the decision, 
which required the parties to the agreement to inform their customers that they were 

now able to renegotiate their services agreement with the members of the cartel, since 

this went beyond what was necessary to bring the infringement in question to an 

end.304 

Especificamente com relação às medidas de desinvestimento, o sopesamento dos 

objetivos do remédio e ônus imposto ao agente se revela muito interessante, haja vista a 

relevância dos interesses e direitos envolvidos. De um lado, cumpre à autoridade considerar 

que remédios estruturais são extremamente incisivos e representam um grande ônus para o 

agente infrator. De outro, também não se pode olvidar que a proteção ao mercado comum e à 

livre concorrência representa um relevante interesse europeu.305  

Antes de impor uma medida estrutural, cabe à autoridade, portanto, avaliar todas as 

circunstâncias envolvidas no caso concreto, tais como a duração da infração, gravidade, efeitos 

negativos no mercado e persistência do agente infrator.306 Ainda, quanto mais grave for a 

medida, maior se torna a exigência de fundamentação por parte da autoridade.307 

No que diz respeito a esta ponderação que deve ser feita pela autoridade antes de impor 

um remédio estrutural, Voell acrescenta que devem também ser levados em consideração os 

direitos fundamentais do agente (principalmente o direito à propriedade e aqueles decorrentes 
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do princípio da livre iniciativa), bem como as consequências da medida com relação aos 

consumidores, aos acionistas, aos empregados e aos credores da empresa que irá suportar a 

medida.308  

Deve a autoridade antitruste, igualmente, levar em consideração o princípio da 

igualdade. Situações fáticas similares não podem receber um tratamento diferenciado se não 

houver um critério objetivo para diferenciá-las. Assim, casos que tratam de violações antitruste 

semelhantes não podem ser solucionados de maneira diversa, tanto no aspecto qualitativo 

quanto no aspecto quantitativo. A autoridade antitruste não pode fazer uso de sanções com 

intensidade e abrangência diferentes para casos considerados iguais.309 

Por derradeiro, oportuno mencionar que, também em razão do princípio da 

proporcionalidade, qualquer determinação de alienação de ativos somente pode ocorrer 

mediante o pagamento de uma remuneração.310 

 

5.5.1.4. Necessidade de imposição da medida – menor severidade 

 

Diferentemente do quesito da adequação, o quesito relativo à necessidade de imposição 

de uma determinada medida é investigado de forma profunda pelas Cortes Europeias. Deste 

quesito decorre que a autoridade somente pode impor uma determinada medida quando não 

houver outra mais branda e que possa atingir o mesmo objetivo. Assim, caso haja diversas 

possíveis alternativas, deve ser escolhida aquela que seja menos onerosa para o agente 

particular.311  

Em atenção a referido princípio, o Regulamento 1/2003 expressamente determina na 

terceira frase do artigo 7 que “as soluções de caráter estrutural só podem ser impostas quando 

não houver qualquer solução de conduta igualmente eficaz ou quando qualquer solução de 

conduta igualmente eficaz for mais onerosa para a empresa do que a solução de carácter 

estrutural.”  
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Diante de referida disposição, há muitos doutrinadores que defendem a subsidiariedade 

das medidas de natureza estrutural.312 Isso porque, via de regra, as medidas estruturais acabam 

realmente sendo mais agressivas do que medidas comportamentais,313 especialmente em razão 

do caráter permanente e duradouro de seus efeitos.314 Diante dessa presunção, cabe à autoridade 

fundamentar de forma adequada caso entenda que uma medida estrutural é menos onerosa para 

o particular.315 

Vale também invocar os comentários de Hoeg a respeito da escolha das medidas que 

sejam menos onerosas ao agente. Muito embora a sua obra tenha focado nos remédios utilizados 

em atos de concentração, as condições por ele mencionadas aplicam-se igualmente às medidas 

estruturais escolhidas para saneamento de uma determinada infração à ordem econômica: 

(...) the proportionality requirement implies that, when faced with several alternatives, 

the Commission must always favour the least restrictive or cumbersome remedy, 

provided it entirely resolves the identified competition concerns. This applies to the 

remedy itself as well as the modalities for its implementation. The requirement means 

that in some cases where the competition concerns are narrow or limited in scope 

compared to the overall transaction and markets involved, the Commission may settle 

for less far-reaching remedies, which could be for example a licence agreement 

instead of a divestiture. The Commission may also allow for divestiture of carve-out 

instead of stand-alone businesses if it appears reasonable that some (integrated) assets 

should not – or cannot – be divested, provided that the viability of the sold asset is 

insured.316 

Müller-Tautphaeus também afirma que, em decorrência do princípio da 

proporcionalidade, a autoridade deve aplicar a medida mais branda, desde que seja suficiente 

para fazer cessar a infração. Com relação especificamente às medidas estruturais, diante de sua 

severidade, o autor acrescenta que elas só podem ser utilizadas como “ultima ratio”, quando 

outras medidas se mostrarem ineficazes para interromper a conduta ilícita.317  

Meier-Rigaud, por sua vez, discorda de referido posicionamento. Para ele, o artigo 7 do 

Regulamento 1/2003 admite toda e qualquer medida que seja necessária para interromper a 

infração antitruste, desde que seja proporcional ao seu objetivo e que se mostre necessária. O 

critério para escolha da medida adequada residiria na efetividade; ou seja, dentre todas as 
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medidas (desde que proporcionais e necessárias), a autoridade deveria optar por aquela que se 

revela como a mais eficaz.318 

Meier-Rigaud cita então três possíveis cenários que podem surgir. Caso haja diversas 

medidas comportamentais ou diversas medidas estruturais igualmente eficazes, desde que da 

mesma natureza, cabe ao agente escolher qual deverá ser aplicada. Se, por outro lado, houver 

medidas estruturais e comportamentais igualmente eficazes e proporcionais, deve ser aplicada 

aquela que cause um menor ônus ao agente infrator. Para Maier-Rigaud, não há que falar neste 

caso em subsidiariedade da medida estrutural, tampouco em preferência de remédios 

comportamentais.319 Ele chega inclusive a acrescentar que o “mito da subsidiariedade” dos 

remédios estruturais seria consequência de uma redação intrincada do artigo 7 do Regulamento 

1/2003, que acabou sendo redigida de referida forma em razão da pressão do setor industrial. 

Segundo o autor, a única hipótese em que se deveria verificar uma efetiva preferência 

pelas medidas comportamentais seria a situação muito específica em que há medidas estruturais 

e comportamentais igualmente necessárias, proporcionais e eficazes, que ensejam um mesmo 

grau de onerosidade para o agente.320 

Schmidt tende a concordar com esse entendimento de Maier-Rigaud, ressaltando que a 

redação legal do artigo 7 do Regulamento 1/2003 elege a eficácia como critério para a escolha 

da medida a ser aplicada no caso concreto. Diante disso, deve ser aplicada a medida mais eficaz, 

independentemente de se tratar de uma medida comportamental ou estrutural. A suposta 

preferência por uma medida comportamental somente poderia vir à tona caso haja diferentes 

medidas igualmente eficazes e onerosas para o agente infrator.321 

Assim, Voell sugere que a autoridade antitruste verifique se há outras medidas 

igualmente eficazes e menos severas antes de impor especificamente o desinvestimento. Além 

das determinações de cessação do ilícito, como alternativa, seria possível impor uma cisão 

societária, por exemplo, por meio da criação de uma empresa subsidiária.  

Com relação especificamente a esta alternativa, Moselle e Black esclarecem as 

diferentes opções que podem ensejar a desverticalização, além da incisiva medida de 

desinvestimento: 
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Accounting separation can provide transparency about the cost for different business 

units to provide service and may assist in preventing margin squeezes. Functional and 

legal separation are intended to provide greater independence in the operation of the 

separated entity and will contribute to ensuring that services provided by the entity do 

not discriminate between the integrated firm and other market participants. Ownership 

separation provides full separation of a business unit from the rest of the firm and will 

ensure that it is operated independently. As might be expected, the remedies will vary 

significantly in their cost of implementation with accounting separation the least 

costly and intrusive.322 

Além disso, em decorrência deste desdobramento do princípio da proporcionalidade, é 

até mesmo possível que o próprio agente condenado venha a sugerir à autoridade um meio 

menos oneroso de cumprir com a determinação que lhe foi imposta.323 No caso “Automec”, o 

Tribunal Geral da União Europeia inclusive chegou a consignar que, em virtude do princípio 

da liberdade contratual, não cabe à Comissão Europeia determinar que uma parte estabeleça 

relações contratuais com outra, já que a autoridade possui outros meios de impor o fim de uma 

infração antitruste. No mais, consignou também que não cabe à autoridade “impor às partes a 

sua escolha dentre as diferentes possibilidades de conduta”.324 

De qualquer forma, o próprio Voell também argumenta que o próprio legislador partiu 

do pressuposto de que, em alguns casos, medidas comportamentais podem inclusive ser mais 

onerosas para o agente do que uma medida estrutural. Tanto que o próprio artigo 7 prevê que 

as medidas estruturais devem ser privilegiadas quando forem menos onerosas para o agente 

infrator, desde que igualmente eficazes.325 

Da mesma forma: 

If both types of remedies are considered “equally effective”, the least “burdensome” 

remedy for the undertaking has to be chosen. It is, however, prima facie not obvious 

that categories of remedies are more or less burdensome in terms of fundamental 

rights: while structural remedies may have a bearing on property rights if, for instance, 

a sale of assets is required, behavioral remedies bear upon the freedom to conduct a 

business, including the freedom to contract. As a result, even in those rare cases where 
behavioral and structural remedies are equally effective, structural remedies cannot 

automatically be considered more burdensome.326 

Por sua vez, Krings entende que, em geral, as medidas estruturais revelam-se mais 

eficazes do que medidas comportamentais para fazer cessar uma infração antitruste. Isso 
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porque, as medidas comportamentais podem ser facilmente fraudadas ou descumpridas pelo 

agente infrator. Caso imposto um remédio estrutural, por outro lado, a empresa ficaria impedida 

de praticar novamente a infração (como será visto adiante, os remédios estruturais somente são 

cabíveis quando a prática da infração depender ou for facilitada por uma determinada 

estrutura).327 

Krings entende que a agressividade dos remédios estruturais já havia sido prevista pelo 

legislador, razão pela qual incluiu expressamente a necessidade de observância ao princípio da 

proporcionalidade. Assim, no seu entender, deve a autoridade privilegiar os remédios 

comportamentais, porque menos onerosas. O autor analisa então três diferentes cenários para 

tentar demonstrar quando são cabíveis as medidas de natureza estrutural. 

Quando somente houver remédios comportamentais adequados, o caso não demanda 

muitas considerações. Trata-se, por exemplo, da situação em que a infração cometida independe 

de qualquer tipo de estrutura, como será melhor analisado adiante.328 

Por outro lado, quando houver medidas comportamentais e estruturais que se revelem 

adequadas, o autor entende que prevalece a subsidiariedade destas, justamente em razão de sua 

maior intensidade. O autor relembra também que a própria disposição legal faz uma ressalva 

para o caso de um remédio estrutural ser menos oneroso para o agente, afirmando, no entanto, 

que esta situação dificilmente ocorreria na prática.329 

Por fim, o autor comenta a hipótese de somente existirem remédios estruturais 

adequados. Tal situação ocorreria, por exemplo, quando medidas comportamentais que tenham 

sido anteriormente aplicadas se demonstrem ineficazes ou quando o agente venha a descumpri-

las. De qualquer forma, Krings enfatiza que, para aplicar um remédio estrutural neste caso, a 

autoridade antitruste precisaria demonstrar de forma exaustiva que tentou esgotar todas as 

possibilidades menos invasivas com o objetivo de tentar fazer cessar o ilícito.330 

O autor acrescenta ainda que não basta a constatação de nova violação ao artigo 101 ou 

102 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Mais do que isso, é necessário que se 

verifique que o agente deu prosseguimento ou repetiu uma mesma conduta ilícita, pelos 

mesmos meios e da mesma forma. Além disso, diante da possibilidade de a autoridade antitruste 
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impor multas diárias em caso de não cumprimento de uma medida comportamental, o autor 

entende que também seria muito improvável que esta viesse a se revelar ineficaz.331 

Por fim, Krings também acrescenta que, caso um remédio estrutural se demonstre 

indispensável, ainda assim deve ser aplicada a medida que seja menos onerosa. Em razão da 

indiscutível agressividade da medida de desinvestimento, o autor ressalta que a sua imposição 

só pode ocorrer como ultima ratio.332 

 

5.5.2. Princípio da segurança jurídica 

 

Em decorrência do princípio da segurança jurídica, as determinações estipuladas pela 

Comissão Europeia devem ser precisas e específicas. Como se verá adiante, a Comissão 

Europeia elaborou um Comunicado para tentar evitar problemas relativos à falta de clareza nos 

remédios que são apresentados em atos de concentração: 

Through its practice the Commission has experienced that issues relating to the actual 

transfer of the business to be divested may impede the certainty of implementation. 

To this effect, the Commission lists by way of example the following risks: (i) 

conditions attached by the parties to the divestiture; (ii) third party rights in relation 

to the business; (iii) difficulties in finding a suitable purchaser: and (iv) possible 

degradation of the assets until the divestiture has taken place.333 

Da mesma forma como ocorre em atos de concentração, caso o remédio imposto pela 

autoridade em casos de conduta não apresente clareza e precisão334 quanto aos passos que 

devem ser seguidos pelas partes condenadas, o remédio dificilmente poderá ser efetivamente 

cumprido e implementado na prática. 

Schmidt esclarece que a Comissão Europeia deve formular ordens precisas e 

inequívocas, com a devida descrição da conduta ilícita e da medida a ser cumprida pelo agente 

infrator. Devem ainda ser evitados conceitos jurídicos que podem ensejar interpretação 

divergente.335 

Krings acrescenta ainda que, na hipótese de a determinação exarada pela autoridade 

antitruste não ser suficientemente clara, resta inadmissível a aplicação de multa por 
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descumprimento, uma vez que não será possível verificar se a ordem foi efetivamente 

desrespeitada. 336  Nestas hipóteses em que não foi definido com exatidão o que deve ser 

cumprido pelo agente, em caso de repetição, caberá à autoridade instaurar novo procedimento 

para apurar a “nova” infração e verificar se a conduta já havia ou não sido proibida 

anteriormente. Em caso positivo, existe o risco de a multa ser majorada por reincidência.337 

A necessidade de clareza e exatidão revela-se presente mesmo que a Comissão Europeia 

limite-se a determinar que a infração seja interrompida, sem impor outro remédio. Para tanto, é 

indispensável que a Comissão Europeia esclareça e descreva de forma específica qual conduta 

foi praticada, a fim de que o agente possa saber exatamente de qual ato ele deve se abster.338 

Diante desta exigência, Schmidt critica o padrão decisório da Comissão Europeia, que 

tende a apenas determinar de forma genérica que a infração seja interrompida, bem como que 

não sejam praticadas quaisquer condutas com objeto ou efeito semelhante.339  

Ainda, Krings pontua que a exigência de especificidade na determinação é maior 

conforme a intensidade da medida imposta. No que tange especificamente a uma determinação 

de venda de participações societárias ou subsidiárias, por exemplo, o autor aponta que podem 

surgir diversos conflitos em razão da falta de especificação na decisão da autoridade. Pode 

existir o risco de que não haja interessados na aquisição da participação societária em questão 

por um preço adequado. Assim, para que seja devidamente observado o princípio da segurança 

jurídica, é indispensável que, além de especificar de forma clara exatamente qual participação 

societária ou qual empresa deve ser alienada, a autoridade antitruste também estabeleça a 

avaliação do bem, bem como que a decisão já anteveja o que deve ser esperado do agente 

condenado na hipótese de não conseguir efetivamente proceder à alienação. Krings chega 

inclusive a sugerir que a autoridade estabeleça um prazo, dentro do qual o agente deve 

empenhar todos os seus esforços para tentar realizar a venda.340 

Neste ponto, vale ainda destacar que, caso haja dúvidas por parte da autoridade 

antitruste com relação a determinadas características do mercado que impeçam uma 

determinação clara e específica, seria possível considerar o auxílio de autoridades regulatórias 
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que possam prestar informações. Como menciona Hoeg ao tratar dos remédios aplicados em 

atos de concentração, a Comissão Europeia pode consultar autoridades de agências reguladoras 

com relação a mercados regulados, a fim de que referidas autoridades possam contribuir com o 

conhecimento sobre um determinado setor que o órgão da concorrência não possui.341 Tal 

procedimento também poderia ser muito proveitoso no decorrer do procedimento de escolha de 

remédios a serem impostos em casos de conduta.  

 

5.6. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA OS REMÉDIOS ESTRUTURAIS – CONEXÃO COM 

A ESTRUTURA 

 

5.6.1. Comentários gerais 

 

Todos os requisitos acima mencionados aplicam-se a remédios comportamentais e 

estruturais. A seguir, passa-se a analisar um requisito adicional que é exigido especificamente 

em relação às medidas de natureza estrutural. 

A possibilidade de imposição de medidas de desinvestimento sofre uma profunda 

controvérsia no âmbito da doutrina europeia, mesmo diante da disposição expressa contida no 

artigo 7 do Regulamento 1/2003. Referida divergência será analisada nos parágrafos que 

seguem, revelando que as opiniões também seriam válidas no cenário brasileiro.  

Ao tecer as justificativas relativas à proposta de regulamentação dos artigos 81 e 82 do 

Tratado de Funcionamento da União Europeia (atuais artigos 101 e 102), a própria Comissão 

Europeia expressamente aponta que a inclusão do artigo 7 no Regulamento 1/2003 refere-se 

particularmente a casos de acordos de cooperação e abuso de posição dominante, nos quais 

medidas de desinvestimento poderiam se revelar necessárias:  

The commission is empowered to impose all remedies necessary to bring the 

infringement to an end, including structural remedies. Structural remedies can be 

necessary in order to bring an infringement effectively to an end. This may in 

particular be the case with regard to cooperation agreements and abuses of a dominant 

position, where divestiture of certain assets may be necessary.342 

Bauer entende que os acordos de cooperação mencionados na justificativa referem-se 

especialmente a consórcios. Caso a autoridade antitruste venha a determinar, por exemplo, o 
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No 2988/74, (EEC) No 4056/86 and (EEC) No 3975/87 ("Regulation implementing Articles 81 and 82 of the 

Treaty"), presented by the Commission, Explanatory Memorandum, Official Journal C 365 E , 19/12/2000 P. 0284 
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desfazimento dos vínculos societários entre as empresas consorciadas, estar-se-ia diante de uma 

medida estrutural nos termos do artigo 7 do Regulamento 1/2003. Hauser, por sua vez, também 

aponta que remédios estruturais podem vir à tona quando diversas empresas de um mesmo 

grupo econômico derem causa para redução da concorrência.343  

Da mesma forma, seria possível cogitar-se uma decisão determinando a extinção de 

associações, por meio das quais foram realizados atos de cartel (note-se que em nenhum 

momento o autor faz referência às medidas de desinvestimento impostas em face das empresas 

cartelizadoras).344 

No que diz respeito ao abuso de posição dominante, Bauer adota o posicionamento de 

que, na prática, a possibilidade de aplicação de remédios estruturais seria menos evidente, uma 

vez que não se pode considerar a determinação de mero desfazimento da posição dominante de 

mercado.345 

Diante disso, passou-se a discutir em quais cenários seriam admitidos remédios de 

natureza estrutural.  

Importante esclarecer que a discussão doutrinária adota como pressuposto o item 12 da 

justificativa ao Regulamento 1/2003, o qual expressamente prevê que os remédios estruturais 

só poderão ser reputados lícitos e proporcionais quando houver risco significativo de infração 

persistente ou repetida que derive da própria estrutura da empresa: 

(12) 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 efectivamente termo à infracção, tendo em conta o princípio 

da proporcionalidade. As soluções de carácter estrutural só devem ser impostas 

quando não houver qualquer solução de conduta igualmente eficaz ou quando 

qualquer solução de conduta igualmente eficaz for mais onerosa para a empresa em 

questão do que a solução de carácter estrutural. As alterações de carácter estrutural 

exigidas a uma empresa de forma a repor a estrutura que existia antes de ser cometida 

a infracção só serão proporcionais quando existir um risco significativo de infracção 

persistente ou repetida que derive da própria estrutura da empresa.346  
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A doutrina corrobora referido requisito, apontando que o remédio estrutural somente 

será considerado adequado e proporcional quando a conduta persistir ou quando houver risco 

de repetição do ilícito em razão da própria estrutura da empresa: 

With regard to structural remedies, the principle of proportionality limits their use to 

situations where there is no equally effective behavioural remedy or where any 

equally behavioural remedy would be more burdensome for the undertaking 
concerned. A structural remedy would be an appropriate response in cases where the 

risk of a lasting or repeated infringement derives from the very structure of the 

undertaking.347 

Bauer afirma que a interpretação literal do referido item 12 da justificativa ao 

Regulamento 1/2003 poderia levar ao entendimento de que os riscos decorrentes da própria 

estrutura de mercado poderiam justificar a redução da parcela detida por uma empresa com 

posição dominante.  

Tal linha de argumentação poderia inclusive ser corroborada pelo fato de que, no 

controle de estrutura (merger control), visa-se justamente a evitar que sejam criadas estruturas 

que, de alguma forma, impliquem na criação ou reforço de uma posição dominante ou que 

possam resultar na dominação de mercado.348 Assim, se a lei permite que, preventivamente, a 

autoridade impeça que se forme uma estrutura de mercado que enseje posição dominante, 

também seria possível admitir-se que o controle repressivo de conduta recaia sobre tal posição 

dominante e, consequentemente, que o remédio estrutural tenha como objetivo eliminar a 

estrutura que propiciou tal posição.  

No entanto, acrescenta Bauer que tal interpretação iria de encontro com a disposição 

contida no artigo 82 do Tratado da União Europeia (atual artigo 102), que não proíbe a detenção 

de parcela dominante de mercado, mas tão somente o seu exercício abusivo. Com efeito, o 

Tribunal de Justiça da União Europeia já consignou expressamente que a Comissão Europeia 

não pode determinar medidas para modificação de condutas que não violam os artigos 101 e/ou 

102 do Tratado de Funcionamento da União Europeia.349 

Da mesma forma, no cenário brasileiro, o artigo 36, § 1º da Lei Antitruste inclusive 

prevê expressamente que o poder de mercado, por si só, não configura um ato anticoncorrencial. 

Nos termos do art. 36, § 1º , da Lei 12.529, de 2011, a posição dominante resultante de processo 
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natural fundado na maior eficiência do agente econômico em relação a seus competidores não 

caracteriza o ilícito previsto no inciso II do caput do mesmo dispositivo. Pelo contrário, 

consagra-se a vantagem competitiva (competitive advantage) do agente econômico: se há maior 

eficiência, nada se deve punir.350 

Como acrescentam Pereira Neto e Casagrande, “a busca incessante por conquistar maior 

parcela de mercado é o próprio motor do processo competitivo, devendo ser valorizada e não 

coibida pela autoridade concorrencial.”351 

Diante disso, como não há se falar em ilícito concorrencial unicamente em razão da 

posição dominante, por certo também não há como se cogitar de um remédio estrutural que vise 

estritamente à eliminação de parcela de mercado. Se a empresa conquistou espaço licitamente 

em razão de sua eficiência, não pode ela ser punida ou sofrer uma medida coercitiva que tenha 

como propósito único reduzir o seu market share.  

Tal situação é bastante diferente daquela que se verifica em atos de concentração, nos 

quais se observa uma pretensão de aumentar a parcela de mercado em razão da junção dos 

esforços de dois diferentes agentes de mercado. Em outras palavras, não se trata de uma 

expansão no mercado que decorre, por exemplo, da maior qualidade dos produtos e serviços 

oferecidos ou até mesmo de inovações tecnológicas que coloquem o competidor em uma 

posição diferenciada no mercado. Em atos de concentração, a expansão decorre exclusivamente 

em razão de operações contratuais ou societárias que permitem que dois ou mais agentes atuem 

conjuntamente. 

E, justamente em razão dessas diferenças, conclui-se que é plenamente justificável a 

possibilidade de a autoridade tentar de certa forma coibir preventivamente atos que resultem 

em uma alta concentração de mercado, sendo-lhe vedada, contudo, a adoção de medidas em 

sede repressiva que tenham como propósito exclusivo a eliminação do poder de mercado. 

Referida discussão, aliás, encontra-se em um estágio inclusive anterior ao debate a respeito da 

aplicação de remédios estruturais. A possibilidade de imposição de medidas visando 

estritamente à redução de market share se demonstrou como incabível a partir do momento em 

que a política antitruste definiu que a posição dominante, por si só, não constitui um ilícito.  

Por outro lado, caso a empresa faça uso indevido da posição dominante, é possível que 

haja um ilícito antitruste e que tal circunstância possa ensejar a adoção de medidas de 

desinvestimento, por exemplo. No entanto, Bauer chega a afirmar que, diante dos rígidos 
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requisitos para a imposição de medidas estruturais, é duvidoso se a Comissão Europeia 

realmente poderá fundamentar de forma adequada uma medida desta natureza, concluindo que 

seriam ilegítimas as medidas que visam ao desmantelamento das parcelas de mercado.352  

Por fim, o autor também relembra que qualquer medida estrutural (ainda que não 

necessariamente voltada ao desmembramento de market share) somente poderia ser admitida 

se fosse considerada menos severa do que medidas de cunho comportamental – o que, no seu 

entender, seria muito pouco provável em razão da alta intensidade das medidas estruturais. 

O próprio texto legal do artigo 7 do Regulamento 1/2003, apesar de prever a 

possibilidade de aplicação de remédios estruturais, também é fortemente criticado em razão da 

generalidade de seus termos.  

Ngoc argumenta que, em que pese a autorização ampla concedida pelo dispositivo legal 

em questão, não ficou claro em que situações as medidas estruturais podem efetivamente ser 

aplicadas. Também menciona que referida incerteza poderia levar a Comissão Europeia a 

interpretar o dispositivo de forma muito abrangente, extrapolando a sua competência.353 

Assevera, ainda, que o texto legal não esclarece o que deve ser entendido por uma 

medida estrutural proporcional, sendo que, na prática, também não seria tão fácil aferir de forma 

objetiva a efetiva necessidade e razoabilidade da medida.  

Cita ainda o parecer do Parlamento Europeu a respeito da proposta de regulamentação 

dos artigos 81 e 82 do Tratado da União Europeia, no qual restou consignado que o texto legal 

original não estabelecia limites para os poderes da autoridade, tampouco os detalhes sobre 

quando e como aplicá-los. Conforme concluiu o Parlamento Europeu na ocasião: “It is 

inappropriate and premature for the Commission to have such a wide-ranging power”354, 

sugerindo então que a redação legal também exigisse a necessidade e proporcionalidade da 

medida. 

Para Ngoc, no entanto, a mera inclusão de referidas exigências no texto legal não seria 

suficiente para legitimar a imposição de remédios estruturais em casos de infração à ordem 

econômica, em razão do fato de que a redação vigente também não permitiria aferir de que 

forma e em que contexto os remédios estruturais poderiam ser admitidos. Ele acrescenta que, 

além do fato de o texto legal ser genérico, a Comissão Europeia também não logrou êxito em 
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apontar de forma clara quais atos ilícitos poderiam dar ensejo à imposição de remédios de 

natureza estrutural.355 

Sustenta que os poderes que foram outorgados à Comissão Europeia não foram 

limitados pelos legisladores, o que, no seu entender, poderia levar ao equivocado entendimento 

de que a autoridade teria poderes para, de forma arbitrária, reestruturar politicamente o mercado 

e estabelecer estruturas de mercado competitivas.356  

Assevera o autor ainda que a doutrina existente sobre o tema cinge-se à repetição do 

texto legal ou à mera afirmação de que as medidas estruturais seriam legítimas nos termos do 

dispositivo legal, sem, no entanto, tecer qualquer comentário mais aprofundado sobre a 

questão.357 Para ele, um ponto crucial a ser definido reside na possibilidade de as medidas 

estruturais voltarem-se tão somente ao afastamento das consequências do ato ilícito ou também 

poderem dirigir-se à estrutura que a empresa detinha mesmo antes da prática da infração. Neste 

último caso, seria necessário estipular os limites para a imposição do remédio.358 

Passa-se ainda a analisar o posicionamento de Voell sobre o tema. Para referido 

doutrinador, os remédios estruturais são também necessários no controle de condutas. Caso 

contrário, o controle relativo a estruturas de mercado nocivas à competição somente poderia ser 

feito em atos de concentração.359  

Referido doutrinador acrescenta que, caso competidores sejam prejudicados por atos 

ilícitos do ponto de vista antitruste, o poder de mercado adquirido pelo agente infrator não 

decorreria de uma maior capacidade ou potencial, mas sim do próprio ato antijurídico. Por essa 

razão é que o legislador teria autorizado a autoridade a aplicar medidas de intervenção na 

estrutura empresarial, de forma que ela volte a ser como era antes da infração, nos termos do 

item 12 da justificativa apresentada pela proposta da Comissão Europeia. 

Voell entende que uma medida de desinvestimento voltada unicamente à redução da 

parcela de mercado do agente infrator é ilícita, mas que são perfeitamente admissíveis as 
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medidas que visem à cessação da infração (ainda que, em decorrência indireta da medida, o 

poder de mercado do agente venha a ser mitigado).360 

Voell acrescenta ainda que, para verificar quais tipos de estrutura podem levar à 

repetição da infração, é possível voltar-se ao conhecimento já adquirido em atos de 

concentração. Isso porque, em atos de concentração, a autoridade europeia também precisa 

verificar em que medida uma determinada estrutura pode ou não propiciar mais facilmente a 

ocorrência de uma infração unilateral.361  

No que diz respeito ao aspecto horizontal, ele repete que o mero fato de uma 

determinada empresa deter uma grande parcela de mercado não é suficiente para justificar a 

imposição de um remédio estrutural. No entanto, há maior risco de uma atuação ilícita em 

setores que exigem uma interoperabilidade de diversos setores de infraestrutura, consoante 

reconhecido pela Comissão Europeia nas Orientações para a Apreciação das Concentrações 

Horizontais nos termos do Regulamento do Conselho relativo ao Controle das Concentrações 

de Empresas: 

In markets where interoperability between different infrastructures or platforms is 

important, a merger may give the merged entity the ability and incentive to raise the 

costs or decrease the quality of service of its rivals. In making this assessment the 

Commision may take into account, inter alia, the financial strength of the merged 

entity relative to its rivals.362 

Referida necessidade de interoperabilidade ocorre, por exemplo, nos setores de energia, 

telecomunicações e outros setores de comunicações, como se pode verificar da nota de 

referência 50 das Orientações acima mencionadas. 

Voell elucida que um fator estrutural que facilita a prática de infração reside na 

capacidade de uma empresa de garantir a mencionada interoperabilidade em razão de 

tecnologia. Para ilustrar melhor o seu posicionamento, o autor menciona, como exemplo, uma 

empresa de telecomunicações, a qual poderia dificultar o acesso à rede por um concorrente que 

não atue em todos os mercados geográficos.363 
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Assim, diante dessas considerações, o autor afirma que seriam admitidos remédios 

visando à diversificação horizontal da atividade empresarial nos casos em que a estrutura 

empresarial permita ao agente causar prejuízos aos concorrentes.364 

Por sua vez, no que tange aos aspectos verticais da estrutura empresarial, Voell cita 

outro risco também suscitado pela Comissão Europeia relativamente a atos de concentração. 

Trata-se da possibilidade de que uma empresa atuante em diversos níveis de produção acabe 

usando ilicitamente de seu poder de mercado para, por exemplo, limitar o fornecimento de 

recursos aos competidores do mercado downstream ou para fornecer recursos com qualidade 

inferior.365 Confira-se o risco apontado nas Orientações para a apreciação das concentrações 

não horizontais:  

Input foreclosure arises where, post-mergers, the new entity would be likely to restrict 

access to the products or services that it would have otherwise supplied absent the 

merger, thereby raising its downstream rivals’ costs by making it harder for them to 

obtain supplies of the input under similar prices and conditions as absent the merger. 

This may lead the merged entity to profitably increase the price charged to consumers, 

resulting in a significant impediment to effective competition. As indicated above, for 

input foreclosure to lead to consumer harm, it is not necessary that the merged firm´s 

rivals are forced to exit the market. The relevant benchmark is whether the increased 

input costs would lead to higher prices for consumers.366 

Este cenário é explicado de forma muito didática por Mosselle e Black por meio do 

diagrama abaixo copiado:367 
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Vertical integration with supply of wholesale input (w) to competitor 

 

A adequação de uma medida estrutural para casos como este também foi defendida pela 

OCDE: 

Structural remedies are therefore most appropriate, in terms of effectiveness, where 
there is a direct link between the infringement and the holding of certain assets. For 

instance, in the case of a vertically integrated company active up-and downstream that 

is dominant upstream and decides to no longer supply the upstream input to rival 

downstream firms. An appropriate remedy would be of a structural nature, namely to 

severe the link between the upstream input producer and the downstream firm that 

creates the incentive for the refusal to supply to competing downstream firms.368 

Ainda, existe ainda o risco de que os concorrentes do mercado upstream sejam 

prejudicados por meio de uma limitação de cliente, especialmente quando o agente com poder 

de mercado passa a adquirir todos os recursos necessários de uma empresa do mesmo grupo ou 

quando passa a adquirir os recursos de concorrentes em condições que lhe são mais favoráveis: 

A vertical merger may affect upstream competitors by increasing their cost to access 

downstream customers or by restricting access to a significant customer base. 

Customer foreclosure may take various forms. For instance, the merged entity may 

decide to source all of its required goods or services from its upstream division and, 

as a result, may stop purchasing from its upstream competitors. It may also reduce its 

purchases from upstream rivals, or purchase from those rivals on less favourable terms 

than it would have done absent the merger. 

When considering whether the merged entity would have the ability to foreclose 

access to downstream markets, the Commission examines whether there are sufficient 

economic alternatives in the downstream market for the upstream rivals (actual or 

potential) to sell their output. For customer foreclosure to be a concern, it must be the 

case that the vertical merger involves a company which is an important customer with 

a significant degree of market power in the downstream market. If, on the contrary, 

there is a sufficiently large customer base, at present or in the future, that is likely to 
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turn to independent suppliers, the Commission is unlikely to raise competition 

concerns on that ground.369 

A título de exemplo, Voell cita ainda um caso relevante de conduta em que o mercado 

downstream estava sendo prejudicado: o caso Google. Como se poder verificar do Comunicado 

de imprensa proferido em 21.05.2012, por meio das investigações realizadas, a Comissão 

Europeia havia concluído que a Google apresentava links de forma mais favorável para os 

serviços de busca verticalizados do que para os links de competidores, o que poderia configurar 

abuso de posição dominante. Assim, a Comissão Europeia destacou na ocasião a sua 

preocupação: “that this may result in preferential treatment compared to those of competing 

services, which may be hurt as a consequence.”370 

Entretanto, para o propósito da presente dissertação, é importante esclarecer que, em 

que pesem as questões estruturais que poderiam ter favorecido a ocorrência do ilícito, como 

sugere Voell, a Comissão Europeia não aplicou medidas de desinvestimento no caso. Por meio 

de decisão proferida em 27/06/2017, além da gravosa multa aplicada no valor de EUR 

2.424.495.000 (dois bilhões, quatrocentos e vinte e quatro milhões, quatrocentos e noventa e 

cinco mil Euros), a Google e a holding Alphabet foram condenadas apenas a um remédio 

comportamental, qual seja, a determinação de efetivamente fazer cessar a infração dentro do 

prazo de 90 dias. Determinou-se ainda às empresas que elas se abstenham de praticar qualquer 

ato que tenha um objeto ou propósito igual ou equivalente àquele perseguido pela conduta que 

lhes foi atribuída.371  

Por fim, Voell também aponta que pode haver riscos decorrentes de uma estrutura de 

conglomerados, relativa à possibilidade de uma empresa condicionar a aquisição de um 

determinado produto à aquisição de outros (venda casada). Este risco também é mencionado 

nas Orientações para a apreciação das concentrações não horizontais: 

The main concern in the context of conglomerate mergers is that of foreclosure. The 
combination of products in related markets may confer on the merged entity the ability 

and incestive to leverage a strong market position from one market to another by 

means of tying or bundling or other exclusionary practices. (...) in certain 

circumstances, these practices may lead to a reduction in actual or potential rival´s 

 
369 UNIÃO EUROPEIA. Comissão Europeia. Orientações para a apreciação das concentrações não horizontais 

nos termos do Regulamento do Conselho relativo ao controle das concentrações de empresas. Jornal Oficial da 

União Europeia, C 265, 18 de outubro de 2008, parágrafos 60 e 61. 
370 UNIÃO EUROPEIA. Comissão Europeia. Statement of VP Almunia on the Google antitrust investigation, 

SPEECH/12/372, 21.5.2012.  
371 UNIÃO EUROPEIA. Comissão Europeia. Commission Decision of 27.6.2017 relating to proceedings under 

Article 102 of the Treaty of the Functioning of the European Union and Article 54 of the Agreement on the 

European Economic Area, AT.39740 – Google Search (Shopping), parágrafos 693 a 705. 
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ability or incentive to compete. This may reduce the competitive pressure on the 

merged entity allowing it to increase prices.372 

Por sua vez, Krings entende que os remédios aplicados com base no artigo 7 do 

Regulamento 1/2003 devem necessariamente ter uma relação direta com a conduta que foi 

praticada. Em outras palavras, é indispensável que exista um nexo de causalidade entre a 

medida escolhida pela autoridade e o objetivo de cessação da infração.373 

Com relação especificamente ao desinvestimento, diante do nexo que deve haver entre 

o remédio e seu propósito de eliminar o ato ilícito, Krings também adota a posição de que a 

medida deve ser apta, de forma direta, a fazer cessar a infração. As medidas de desinvestimento 

não podem, em qualquer hipótese, visar a objetivos diversos, tais como a 

recomposição/reparação de efeitos negativos.374 

O doutrinador passa então a analisar em quais cenários seriam admissíveis as medidas 

de desinvestimento. Inicialmente, ele esclarece que há uma série de medidas de cunho estrutural 

que podem ser aplicadas, que vão desde uma separação meramente contábil, uma cisão 

societária ou, como medida mais extrema, o efetivo desinvestimento, por meio do qual se 

determina a transferência de propriedade sobre um determinado bem.375  

Especificamente no que diz respeito ao desinvestimento, o autor entende que ele só é 

admissível para fazer cessar uma infração quando o ilícito em si tiver uma relação com a 

estrutura do agente infrator. Em outras palavras, quando a estrutura do agente for necessária 

para a prática do ato. Assim, pontua em sua obra que, para medidas de desinvestimento há um 

requisito adicional a ser preenchido: a demonstração do nexo existente entre a infração e a 

estrutura que permitiu a realização do ilícito.  

Para fundamentar de forma correta qualquer medida de desinvestimento, a autoridade 

antitruste precisa necessariamente verificar e demonstrar referida conexão, de forma a 

esclarecer como a medida imposta será apta a fazer cessar o ato ilícito.  

Na sua visão, a conexão pode configurar-se a partir do momento em que a estrutura 

permite ou facilita a prática do ilícito.  

 
372 UNIÃO EUROPEIA. Comissão Europeia. Orientações para a apreciação das concentrações não horizontais 

nos termos do Regulamento do Conselho relativo ao controle das concentrações de empresas. Jornal Oficial da 

União Europeia, C 265, 18 de outubro de 2008, parágrafo 93. 
373 KRINGS, Christian. Möglichkeiten und Grenzen der Anordnung einer Eigentumsrechtlichen Entflechtung nach 
Art. 7 VO 1/2003. Köln: Carl Heymanns, 2012, p. 139-140. 
374 KRINGS, Christian. Möglichkeiten und Grenzen der Anordnung einer Eigentumsrechtlichen Entflechtung nach 

Art. 7 VO 1/2003. Köln: Carl Heymanns, 2012, p. 141.  
375 KRINGS, Christian. Möglichkeiten und Grenzen der Anordnung einer Eigentumsrechtlichen Entflechtung nach 

Art. 7 VO 1/2003. Köln: Carl Heymanns, 2012, p. 142, 143.  
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Nos tópicos que seguem, serão analisadas algumas condutas específicas, de forma a se 

analisar quais delas pressupõem uma determinada estrutura para que possam ser praticadas e, 

que, portanto, podem ser remedias por meio de um remédio estrutural. 

 

5.6.2. Condutas colusivas – conexidade com a estrutura 

 

A primeira parte da análise volta-se às violações ao artigo 101 do Tratado de 

Funcionamento da União Europeia, que proíbe as condutas colusivas. Referida disposição legal 

veda a prática de ações combinadas por pelo menos dois agentes diversos, independentemente 

de seu tamanho, de sua posição no mercado relevante ou de quaisquer outras características 

estruturais. 

Para que seja possível impor o desinvestimento em caso de cartel, o autor entende ser 

necessário que se demonstre que uma estrutura específica de uma determinada empresa 

possibilitou ou pelo menos facilitou o conluio entre os agentes do mercado. Entretanto, Krings 

entende que não se pode vislumbrar tão facilmente uma relação entre uma estrutura de mercado 

e conluio. Isso porque, no seu entender, a colusão pode ocorrer independentemente de qualquer 

característica estrutural, razão pela qual não haveria como se falar em imposição de medida de 

desinvestimento em face de condutas praticadas em violação ao artigo 101.376 

A primeira exceção mencionada pelo autor residiria na possibilidade de empresas de 

um mesmo grupo econômico realizarem práticas colusivas quando não houver uma unidade 

empresarial e elas possam ser consideradas concorrentes. A configuração de referida unidade 

empresarial deve ser verificada casuisticamente. Neste caso, em razão da estrutura societária, 

as empresas poderiam mais facilmente trocar informações sensíveis ou combinar uma 

determinada conduta.377  

Como segunda exceção, Krings esclarece que a aquisição de participações societárias 

minoritárias também poderia levar a uma violação ao artigo 101 do Tratado de Funcionamento 

da União Europeia (desde que outros requisitos também fossem preenchidos). Nesta hipótese, 

também seria possível cogitar-se de aplicação de remédios estruturais, uma vez que a prática 

da infração foi proporcionada diretamente em razão da estrutura societária.378 

 
376 KRINGS, Christian. Möglichkeiten und Grenzen der Anordnung einer Eigentumsrechtlichen Entflechtung nach 
Art. 7 VO 1/2003. Köln: Carl Heymanns, 2012, p. 158-159. 
377 KRINGS, Christian. Möglichkeiten und Grenzen der Anordnung einer Eigentumsrechtlichen Entflechtung nach 

Art. 7 VO 1/2003. Köln: Carl Heymanns, 2012, p. 159-162. 
378 KRINGS, Christian. Möglichkeiten und Grenzen der Anordnung einer Eigentumsrechtlichen Entflechtung nach 

Art. 7 VO 1/2003. Köln: Carl Heymanns, 2012, p. 162. 
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Com relação às práticas colusivas, Hauser se posiciona no sentido de que, em alguns 

casos, violações ao artigo 81 podem depender ou ser facilitadas por uma determinada estrutura, 

a qual pode proporcionar a troca de informações sensíveis e a coordenação de condutas. Ele 

menciona expressamente que, apesar de a detenção de participações societárias, por exemplo, 

não configurar por si só uma infração à ordem econômica, é possível cogitar-se de remédios 

estruturais para práticas colusivas praticadas por meio delas. O autor sustenta que a autoridade 

poderia valer-se da determinação de participações minoritárias ou de dissolução de joint 

ventures.379  

 

5.6.3. Condutas unilaterais – conexidade com a estrutura 

 

No que diz respeito à violação ao artigo 102 do Tratado de Funcionamento da União 

Europeia, Krings relembra que a própria disposição legal exige que o agente infrator detenha 

posição dominante no mercado relevante analisado. Diante de referido requisito estrutural para 

a própria configuração da infração, seria possível tentar sustentar que não haveria necessidade 

de se demonstrar de forma mais profunda o nexo entre a infração e a estrutura do agente infrator. 

Nesse caso, todas as condutas que violassem o artigo 102 poderiam ensejar a imposição de um 

remédio estrutural (como, por exemplo, a determinação de dissolução da posição dominante). 

Contudo, ainda no entender de Krings, o controle pela autoridade antitruste com base 

no artigo 102 do Tratado de Funcionamento da União Europeia (e, no cenário brasileiro, o 

controle realizado em função do artigo 36 da Lei Antitruste) representa um controle de conduta 

– e não de estrutura. Assim, a configuração da infração reside justamente em uma ação ou 

omissão por parte do agente. O fato de o dispositivo legal exigir que o agente detenha posição 

dominante não exime a autoridade de demonstrar que a infração foi proporcionada ou facilitada 

pela estrutura antes de impor um remédio estrutural. Para o autor, trata-se de requisitos diversos 

por uma questão de dogmática jurídica.380 

Diante disso, para verificar a admissibilidade de uma medida estrutural, é necessário 

investigar se a estrutura proporcionou ou facilitou a ação do agente, e não se o requisito para a 

configuração da infração (posição dominante) foi preenchido. Dessa forma, mesmo que a 

empresa detenha posição dominante, não se pode falar em imposição de remédio estrutural se 

 
379  HAUSER, Sebastian Max. Strukturelle Maßnahmen im europäischen Kartellverfahrensrecht, Köln: Carl 

Heymanns, 2009, p. 131-132. 
380 KRINGS, Christian. Möglichkeiten und Grenzen der Anordnung einer Eigentumsrechtlichen Entflechtung nach 

Art. 7 VO 1/2003. Köln: Carl Heymanns, 2012, p. 166-167. 
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a posição dominante não foi diretamente decisiva para a prática da ação ilícita. Enquanto a 

demonstração da posição dominante se mostra necessária no que diz respeito à configuração do 

ilícito (nexo funcional), nos termos do artigo 102 do Tratado de Funcionamento da União 

Europeia, o nexo causal entre o ilícito e uma determinada estrutura revela-se indispensável no 

que tange à escolha da sanção adequada, conforme o Regulamento 1/2003.381 A adequação da 

medida estrutural deve, portanto, ser verificada caso a caso. 

Postas essas premissas, passa-se então a analisar algumas principais condutas contrárias 

ao artigo 102 do Tratado de Funcionamento da União Europeia (e, consequentemente, ao artigo 

36 da Lei Antitruste Brasileira), com o objetivo de verificar em quais situações a estrutura é 

essencial para o cometimento da infração. A presente dissertação não irá esgotar o tema, até 

mesmo porque o rol de condutas não é exaustivo. Serão apenas apresentados alguns exemplos 

que podem facilitar a compreensão da lógica exposta por Krings em sua obra. 

No que diz respeito à prática de preços predatórios, por exemplo, a conduta ilícita se 

configura quando um agente de mercado pratica preços tão baixos que outros concorrentes 

acabam sendo impedidos de efetivamente competir. Em geral, um preço abaixo da média de 

custo variável (average variable cost – AVC, em inglês) tende a ser considerado ilícito.382 

No entendimento de Krings, o cabimento de um remédio estrutural depende de onde 

provêm os recursos utilizados pelo agente infrator para a prática do preço predatório. Caso os 

recursos derivem das atividades do agente em um mercado completamente diverso, poder-se-

ia cogitar de uma medida de desinvestimento. Por outro lado, na hipótese de o agente utilizar 

de recursos obtidos no mesmo mercado onde a infração é cometida, não haveria razão de ser 

para um remédio estrutural. 383  Deve-se, portanto, verificar quais foram os meios que 

propiciaram a realização da conduta ilícita.384 

O margin squeeze, por sua vez, se configura quando uma empresa verticalmente 

integrada, com posição dominante no mercado upstream, infla os preços relativos aos insumos 

necessários para as atividades dos competidores no mercado downstream, de forma a excluí-

los do mercado.385 Para Krings, a utilização de remédios estruturais deve ser admitida com o 

 
381 KRINGS, Christian. Möglichkeiten und Grenzen der Anordnung einer Eigentumsrechtlichen Entflechtung nach 
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Art. 7 VO 1/2003. Köln: Carl Heymanns, 2012, p. 192-193. 
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Art. 7 VO 1/2003. Köln: Carl Heymanns, 2012, p. 192-194. 
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objetivo de fazer cessar este tipo de conduta, já que uma divisão vertical do agente infrator 

impediria a continuação do ilícito.386 

Com relação às cláusulas de exclusividade, Krings argumenta que, em algumas 

situações, pode configurar-se uma infração à ordem econômica. É o caso, por exemplo, de 

contratos de compra e venda exclusivos que venham a ser celebrados pelos fornecedores com 

seus clientes.387 De qualquer forma, Krings esclarece que este tipo de conduta independe de 

qualquer tipo de estrutura para ser praticado, razão pela qual não há que se falar de imposição 

de um remédio estrutural.388 

Há também de se mencionar que até mesmo o oferecimento de descontos pode ensejar 

efeitos anticompetitivos, especialmente quando praticados por empresas com posição 

dominante de mercado. A ilicitude desta conduta, no entanto, é profundamente debatida no 

âmbito da União Europeia, especialmente diante do argumento de que eles podem gerar 

benefício para o consumidor. 389  Com relação a esta conduta, Krings pontua que a lógica 

referente à admissibilidade de remédios estruturais é a mesma que deve ser utilizada para a 

prática de preços predatórios: deve ser investigada a procedência dos recursos que foram 

utilizados para o cometimento da infração. Somente quando uma determinada estrutura de 

mercado for necessária para a prática do ilícito é que podem ser aplicadas medidas de 

desinvestimento.390 

O artigo 102(c) do Tratado de Funcionamento da União Europeia também veda 

expressamente a prática de condutas discriminatórias, mencionando que é considerada abusiva 

a seguinte conduta: “applying similar conditions to equivalente transactions with other trading 

parties, therefore placing them at a competitive disadvantage.” Com relação a esta conduta, 

Krings entende que medidas de desinvestimento somente poderiam ser admitidas quando o 

agente prejudicado não tiver outra alternativa de escolha, ou seja, quando não houver outros 

concorrentes que possam fornecer o mesmo produto ou serviço. Nessa hipótese, KRINGS 

entende que a prática da conduta discriminatória depende da estrutura específica do mercado e 
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da posição dominante do agente infrator, de tal forma que seria possível cogitar de um remédio 

estrutural 391 

Contudo, há situações em que as práticas discriminatórias são praticadas 

independentemente do número de concorrentes e da posição de mercado do agente. Para o 

autor, caso as circunstâncias do mercado permitam que discriminação também possa ser 

praticada por empresa que não possui posição dominante, não há se falar em conexidade do 

ilícito com a estrutura. De qualquer forma, a principal lição que fica é que o cabimento de 

remédios estruturais deve ser verificado caso a caso392, não se podendo partir do pressuposto 

de que a modalidade de infração permite automaticamente a imposição de medidas de 

desinvestimento. 

No que tange à recusa de contratar e de fornecer, Krings afirma que não se pode em 

princípio cogitar de remédios estruturais, uma vez que a conduta não depende de qualquer 

estrutura ou da posição dominante do agente para ser praticada.393 

O autor também apresenta algumas considerações a respeito da imposição de remédios 

estruturais para casos de venda casada. No seu entender, tais medidas são admissíveis quando 

o agente infrator detém posição dominante no mercado, haja vista que, se houvesse 

concorrentes efetivos, o comprador não seria obrigado a adquirir o produto de forma acoplada, 

pois poderia adquiri-los de outros agentes. Como solução para esses casos, seria possível 

cogitar-se de medidas de desinvestimento visando à segregação do segmento de mercado que é 

“acoplado”, de forma que o ilícito não poderia mais ser praticado.394 

Em suma, defende o autor que não é possível concluir de forma objetiva qual 

modalidade de infração justifica a imposição de remédios estruturais, sendo indispensável 

perquirir as especificidades do caso. Em alguns casos, a própria posição dominante é a 

circunstância que permite ou facilita a prática da infração – e, nessas hipóteses, o remédio pode 

voltar-se à redução do market share. Porém, em outros casos, mesmo empresas que não 

possuem posição dominante poderiam praticar o ilícito (apenas não incidem na norma legal 

porque a sua atuação não poderia afetar negativamente o mercado em razão da parcela reduzida 

de mercado). Além disso, em outros casos, a conexidade com o ilícito refere-se a outras 
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características estruturais do mercado, como, por exemplo, o fato de a empresa atuar de forma 

verticalizada.395 

Especificamente com relação a algumas condutas específicas, Voell também tece alguns 

comentários sobre quais medidas seriam adequadas. Com relação à prática de preços 

exploratórios (“explotative abuses”), por exemplo, ele afirma que não haveria sentido em se 

aplicar um remédio vertical, uma vez que o ilícito somente diz respeito ao mercado relevante 

específico no qual o preço abusivo é praticado. Poder-se-ia cogitar de um desinvestimento 

horizontal visando à eliminação da posição dominante, mas é pacífico o entendimento de que 

o remédio não pode simplesmente visar à redução da parcela dominante de mercado (que, por 

si só, é lícita, como já mencionado acima). Assim, Voell conclui que uma medida de 

desinvestimento não solucionaria o problema, sendo adequada apenas a aplicação de medidas 

comportamentais visando à devolução dos valores ilicitamente auferidos.396 

No que diz respeito à prática de preço predatório, o autor também afirma que há diversas 

formas para a empresa adquirir força financeira para a prática da conduta ilícita, seja por meio 

de linhas de crédito por valores baixos ou um acesso facilitado ao mercado de capitais. Estes 

meios não decorrem da estrutura de mercado. 

Por outro lado, o autor afirma que, quando houver cross-funding – que ocorre quando 

há transferência de recursos de uma atividade para outra, nos casos em que o agente atua em 

mais de um mercado – a conduta pressupõe uma determinada estrutura de mercado. Assim, 

seria possível cogitar-se de um remédio estrutural, tal como defendido por Krings. 

Voell também analisa se haveria outras medidas menos onerosas e igualmente eficazes 

que também pudessem alcançar a interrupção do ilícito. Inicialmente, ele afirma que uma 

medida de desinvestimento horizontal poderia ser menos gravosa do que um remédio vertical, 

propiciando a continuação das atividades em ambos os níveis da produção. Com relação a esta 

possibilidade, o autor relembra que a parte a ser alienada deve ter uma capacidade que permita 

competição (invocando o conceito de “effient firm size”397). 

Diante de todo o exposto, conclui-se facilmente que o âmbito de aplicação dos remédios 

estruturais é limitado. Até mesmo para aqueles que admitem a imposição de remédios desta 

natureza, é indispensável que a autoridade antitruste observe uma correlação entre o ilícito 
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praticado e a medida escolhida. E, mais do que isso, considerando que o remédio deve ter como 

objetivo fazer cessar a infração, os remédios somente podem ser aplicados para infrações que 

dependem ou que sejam facilitadas por uma determinada estrutura. 

 

5.7. COMUNICADO DA COMISSÃO A RESPEITO DE REMÉDIOS ESTRUTURAIS EM 

ATOS DE CONCENTRAÇÃO 

 

Vale lembrar inicialmente que, assim, como no Brasil, a Europa também adota um 

sistema que permite às autoridades atuarem de forma preventiva ou repressiva.  

O controle de atos de concentração encontra respaldo no Regulamento (CE) 139/2004 

do Conselho da União Europeia, de 20 de janeiro de 2004 e no Regulamento (CE) 802/2004 da 

Comissão. Por outro lado, como visto, as infrações são regulamentadas por meio do 

Regulamento 1/2003 do Conselho. 

Por meio do Comunicado divulgado em 22.10.2008398 (“Comunicado”), a Comissão 

Europeia apresentou diretrizes a serem observadas, especialmente no que diz respeito ao pacote 

de desinvestimento apresentado pelas partes requerentes na aprovação do ato de concentração.  

A seguir, serão apontadas as principais diretrizes definidas em referido Comunicado e 

que, apesar de se referirem a atos de concentração, também seriam perfeitamente razoáveis no 

que diz respeito às medidas estruturais impostas a título de sanção por infrações à ordem 

econômica. Aliás, como esclarece Cengiz, “according to the established case law, the 

Commission is required to satisfy the same level of burden of proof both in the merger clearance 

and in its prohibition decisions.”399  

Conforme consta no item 6 de referido Comunicado, a Comissão esclarece às partes 

requerentes quais são as suas preocupações concorrenciais no que diz respeito ao ato de 

concentração apresentado, a fim de que as partes possam então formular um pacote de remédios 

adequado. A Comissão não pode, por si só, impor remédios estruturais em casos de ato de 

concentração. Assim, caso as partes não apresentem um pacote que seja considerado válido, o 

ato será inevitavelmente rejeitado.400 
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O item 7 do Comunicado estatui que a Comissão deverá verificar se os remédios 

propostos, uma vez implementados, poderão efetivamente afastar a incidência das 

preocupações concorrenciais.401 

A Comissão somente pode aceitar um pacote de remédios que seja efetivamente apto a 

impedir prejuízos para a concorrência. O item 9 do Comunicado expressamente determina que 

as obrigações assumidas pelas partes precisam eliminar integralmente as preocupações 

concorrenciais e precisam ser compreensíveis e efetivas. Além disso, é necessário que a sua 

implementação seja possível em um curto período de tempo, uma vez que as condições de 

mercado desejadas não serão atingidas até que as medidas sejam colocadas em prática.402 

No que diz respeito especificamente aos remédios estruturais, em especial o 

desinvestimento, a Comissão somente poderá aceitar a proposta caso se possa concluir com um 

alto grau de certeza que eles podem ser implementados, bem como que é provável que as novas 

estruturas comerciais resultantes das medidas serão suficientemente factíveis e poderão, de 

forma continuada no tempo, impedir que prejuízos à concorrência venham a ocorrer.  

Considerando que a eficácia do remédio proposto pode vir a ser afetada, por exemplo, 

por condições relativas às partes obrigadas ao desinvestimento, direito de terceiros com relação 

ao objeto dos bens a serem alienados, dificuldade de se encontrar um comprador adequado e 

até mesmo depreciação dos ativos, o Comunicado determina que caberá às partes requerentes 

considerar referidas circunstâncias quando da submissão da proposta. 403 

O item 12 estabelece que a Comissão deverá considerar todos os fatores relacionados à 

proposta apresentada pelas partes requerentes, tais como a escala e o objeto dos remédios e as 

particularidades do mercado relevante em questão, incluindo a posição dos proponentes e a 

existência de outros players no mercado.404 

Ainda, consta no item 15 do Comunicado que o principal propósito dos remédios é 

garantir estruturas de mercado competitivas. Assim, serão preferíveis as medidas que 

representem alienação de ativos, já que elas podem, de forma duradoura, prevenir danos ao 
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mercado e prescindem de medidas de controle e monitoramento por parte da autoridade. De 

qualquer forma, a Comissão declara que outros tipos de medidas podem igualmente ser aceitos 

caso se mostrem efetivos (como exemplos, o Comunicado cita acesso a bens essenciais de 

infraestrutura ou o comprometimento, pela parte interessada, de não elevar preços – a ser aceito 

apenas em situações excepcionais).405 

No que tange especificamente ao desinvestimento, o Comunicado estabelece no item 23 

que os ativos a serem alienados precisam representar um negócio viável, que, se operado por 

um comprador adequado, pode competir de forma efetiva permanentemente. Em regra, nos 

termos do item 32 do Comunicado, um determinado negócio pode ser considerado viável 

quando pode operar de forma independente.406  

Há casos em que a Comissão poderá aceitar bens isolados, ainda que não tenham 

formado um negócio viável no passado. Nesta hipótese, será necessário demonstrar que os bens 

podem vir a compor uma unidade independente, que pode vir a ser operada imediatamente pelo 

potencial comprador. É o caso, por exemplo, da alienação unicamente de marcas e/ou bens 

relativos à produção e/ou distribuição.407  

É necessário ainda que a alienação seja realizada considerando-se o fundo de comércio, 

incluindo os bens tangíveis (como, por exemplo, os bens relacionados à produção, distribuição 

e vendas), os bens intangíveis (direitos relativos a propriedade intelectual, expertise), licenças, 

autorizações concedidas por órgãos governamentais, contratos (inclusive com fornecedores e 

clientes), créditos e clientes. Assim, conforme item 25, o objeto do desinvestimento precisa 

incluir todos os bens necessários para a operação do ativo e efetiva competição, incluindo os 

funcionários que estão contratados no momento do desinvestimento. Caso haja bens ou 

empregados que sejam compartilhados com outras unidades de negócio da parte interessada, é 

imprescindível que a proposta englobe pelo menos aqueles que são essenciais para a 

continuação das atividades da unidade alienada.408 

 
405 UNIÃO EUROPEIA. Commission notice on remedies acceptable under Council Regulation (EC) No 139/2004 

and under Commission Regulation (EC) No 802/2004, Official Journal of the European Union C 267, 22.10.2008, 

p. 5. 
406 UNIÃO EUROPEIA. Commission notice on remedies acceptable under Council Regulation (EC) No 139/2004 

and under Commission Regulation (EC) No 802/2004, Official Journal of the European Union C 267, 22.10.2008, 

p. 8. 
407 UNIÃO EUROPEIA. Commission notice on remedies acceptable under Council Regulation (EC) No 139/2004 
and under Commission Regulation (EC) No 802/2004, Official Journal of the European Union C 267, 22.10.2008, 

p. 11. 
408 UNIÃO EUROPEIA. Commission notice on remedies acceptable under Council Regulation (EC) No 139/2004 

and under Commission Regulation (EC) No 802/2004, Official Journal of the European Union C 267, 22.10.2008, 

p. 8 - 9. 



 119 

Como forma de garantir a eficácia dos remédios, o item 43 do Comunicado determina 

que as partes requerentes não poderão adquirir qualquer tipo de influência sobre o negócio 

desinvestido, em geral, pelo período de 10 (dez) anos. A depender das circunstâncias, a 

Comissão poderá autorizar uma eventual aquisição pelas partes, desde que demonstrado que o 

mercado se alterou e que a cláusula proibitiva de aquisição não se revela mais necessária.409 

O item 44 trata das situações em que a opção de desinvestimento proposta pelas partes 

não se mostra factível, seja em razão de incertezas quanto à possibilidade de transferência de 

contratos, eventuais direitos de preferência, direitos relativos à propriedade intelectual e até 

mesmo dificuldade em se achar um comprador dos ativos. Nestas hipóteses, a Comissão 

somente poderá aceitar a proposta formulada pelos requerentes se uma segunda proposta for 

apresentada, a ser implementada pelos requerentes caso a proposta inicial não se concretize 

dentro de um determinado prazo. Esta segunda proposta precisa ser o que o Comunicado chama 

de crown jewel (em português, joia da coroa), significando que a alternativa: i) deve tornar 

viável o surgimento de um efetivo competidor, da mesma forma como a primeira proposta; ii) 

não pode conter incertezas quanto à sua factibilidade e; iii) deve mostrar-se como passível de 

ser implementada em um curto período de tempo.410  

O item 48 do Comunicado trata da adequação da parte adquirente. Para que possa se 

qualificar como tal, o agente que pretende adquirir os ativos desinvestidos precisa ser 

independente das partes requerentes e deve possuir recursos financeiros suficientes, além de 

relevante expertise e habilidade para manter e desenvolver o negócio desinvestido.411 

O item 71 do Comunicado prevê ainda que, independentemente do tipo de remédio, é 

possível que as partes e a autoridade antitruste celebrem uma cláusula de revisão, que poderá 

prever, por exemplo, uma extensão de prazo em circunstâncias justificadas, ou a modificação 

ou substituição dos compromissos apresentados.412  

A extensão do prazo se revela particularmente relevante para remédios de 

desinvestimento, relativamente aos quais as partes podem demonstrar que não cumpriram a 
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medida por razões alheias à sua responsabilidade (item 72). Por sua vez, modificações ou 

substituições das medidas podem ser relevantes especialmente quando a parte demonstrar que 

as condições do mercado alteraram-se significativamente e de forma permanente (item 74).413 

Ainda, com relação ao processo de desinvestimento especificamente, o Comunicado 

também traz alguns apontamentos. Conforme item 97, em geral, o prazo para alienação do bem 

é dividido entre um primeiro período para celebração de um contrato final e um segundo 

período para o fechamento e a efetiva transferência da propriedade. O primeiro período, por sua 

vez, é subdividido entre um prazo pelo qual as próprias partes podem escolher um comprador 

adequado (“primeiro período de desinvestimento”) e, caso as partes não logrem êxito na venda 

do bem, haverá um segundo período para que o trustee possa proceder à alienação dos bens 

sem fixação de preço mínimo.414 

Com o objetivo de tentar resguardar a efetividade da medida de desinvestimento, o item 

101 determina que a venda para o potencial comprador deve ser previamente aprovada pela 

Comissão. Deve-se demonstrar que o potencial comprador preenche todos os requisitos para 

que possa competir de forma efetiva.415  

As partes deverão ainda comprometer-se a reduzir ao mínimo todo risco de perda de 

potencialidade competitiva dos bens que serão alienados. Deve-se garantir a independência, a 

viabilidade econômica, a negociabilidade e a competitividade do negócio (item 108).416 Devem 

ser mantidos, em especial, os bens fixos, o know-how ou as informações confidenciais, a base 

de clientes e a competência técnica e comercial dos empregados. Além disso, o negócio a ser 

alienado precisa ser mantido independente do negócio da parte alienante, assegurando-se que 

os empregados chave não tenham envolvimento com o negócio da parte alienante.417  

Por fim, vale ainda mencionar que, diante da impossibilidade de a Comissão envolver-

se diretamente com o controle da implementação das medidas, as partes podem indicar um 

 
413 UNIÃO EUROPEIA. Commission notice on remedies acceptable under Council Regulation (EC) No 139/2004 

and under Commission Regulation (EC) No 802/2004, Official Journal of the European Union C 267, 22.10.2008, 

p. 22. 
414 UNIÃO EUROPEIA. Commission notice on remedies acceptable under Council Regulation (EC) No 139/2004 

and under Commission Regulation (EC) No 802/2004, Official Journal of the European Union C 267, 22.10.2008, 

p. 28. 
415 UNIÃO EUROPEIA. Commission notice on remedies acceptable under Council Regulation (EC) No 139/2004 

and under Commission Regulation (EC) No 802/2004, Official Journal of the European Union C 267, 22.10.2008, 

p. 29. 
416 UNIÃO EUROPEIA. Commission notice on remedies acceptable under Council Regulation (EC) No 139/2004 
and under Commission Regulation (EC) No 802/2004, Official Journal of the European Union C 267, 22.10.2008, 

p. 30-31. 
417 UNIÃO EUROPEIA. Commission notice on remedies acceptable under Council Regulation (EC) No 139/2004 

and under Commission Regulation (EC) No 802/2004, Official Journal of the European Union C 267, 22.10.2008, 

p. 31. 



 121 

trustee para monitoramento das atividades. Conforme item 118 do Comunicado, o trustee será 

considerado os “olhos e os ouvidos” da Comissão.418 

 

5.8. SUGESTÕES PARA A MODELAGEM ADEQUADA DE REMÉDIOS 

 

Tomando como base um artigo elaborado por Kovacic,419 a OCDE elaborou um guia 

com os principais aspectos a serem levados em consideração para uma correta modelagem de 

um remédio.  

Como ponto de partida, sugere-se que a autoridade antitruste deva estabelecer qual é o 

objetivo de remédios que venham a ser impostos, antes mesmo de adotar qualquer medida 

prática. Assim, ainda durante a fase instrutória, a autoridade deveria também já cogitar o que 

precisa ocorrer no futuro caso constatada a configuração da infração.420 

Destaca-se também que a autoridade precisa ter um conhecimento profundo sobre o 

mercado relevante em questão, compreendendo como a indústria em questão se desenvolveu, 

como ela iria se desenvolver se não houvesse qualquer tipo de intervenção e como diferentes 

remédios poderiam transformar o mercado. Em mercados dinâmicos, também é necessário 

considerar como novas tecnologias podem afetar a performance do mercado.421 

Sugere-se igualmente que a autoridade antitruste leve em consideração o grau de 

compliance com normas de direito concorrencial pelo agente infrator antes de modelar o 

remédio. Quanto maior for o padrão infracional do agente, mais severa deverá ser a sanção. 

Além disso, se o histórico do agente revelar, por exemplo, que multas e/ou remédios 

comportamentais foram impostos no passado e as infrações continuaram a ser praticadas, deve-

se considerar um remédio estrutural.422 

O guia também sugere que a autoridade antecipe qual será a reação do agente infrator. 

Deve-se considerar que o agente irá tentar minimizar ou neutralizar os efeitos do remédio, sem 

 
418 UNIÃO EUROPEIA. Commission notice on remedies acceptable under Council Regulation (EC) No 139/2004 

and under Commission Regulation (EC) No 802/2004, Official Journal of the European Union C 267, 22.10.2008, 

p. 33. 
419 KOVACIC, William. Designing Antitrust Remedies for Dominant Firm Misconduct, 31 Connecticut Law 

Review 1285,1292 & n. 38 (1999). 
420 ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. Directorate for 

Financial and Enterprise Affairs, Competition Committee. Remedies and Sanctions in Abuse of Dominance Cases, 

2007 . Disponível em: https://www.oecd.org/competition/abuse/38623413.pdf . Acesso em 18 fev. 2019. 
421 ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. Directorate for 
Financial and Enterprise Affairs, Competition Committee. Remedies and Sanctions in Abuse of Dominance Cases, 

2007, p. 26. Disponível em: https://www.oecd.org/competition/abuse/38623413.pdf . Acesso em 18 fev. 2019. 
422 ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. Directorate for 

Financial and Enterprise Affairs, Competition Committee. Remedies and Sanctions in Abuse of Dominance Cases, 

2007, p. 27. Disponível em: https://www.oecd.org/competition/abuse/38623413.pdf . Acesso em 18 fev. 2019. 



 122 

necessariamente violar a determinação que lhe foi imposta. O remédio deve já englobar 

possíveis estratégias neste sentido, evitando-se efeitos anticompetitivos por métodos diversos 

daqueles já adotados.423 

O guia menciona ainda a necessidade de a autoridade identificar quais são os efeitos 

colaterais dos remédios que se pretende impor. Além disso, também é preciso considerar a 

exequibilidade do remédio, inclusive estimando-se quais seriam os custos para a sua 

implementação.424 

Após considerar uma série de possíveis remédios em vista das características do 

mercado e do agente infrator, bem como as suas potenciais consequências, o próximo remédio 

é decidir qual é a medida mais adequada. Alguns sugerem que seja aplicado o princípio do 

“first, do no harm”, que exclui a aplicação de remédios que possam ensejar consequências 

negativas. Aqueles que discordam deste posicionamento acrescentam que a inércia da 

autoridade poderia também ser prejudicial para o mercado. Assim, o método mais adequado 

seria verificar a probabilidade dos efeitos negativos, comparando-se com a probabilidade dos 

efeitos negativos de remédios alternativos.425 

Ainda, independentemente do remédio escolhido, a autoridade deve estabelecer um 

enquadramento realístico e útil para a implementação da medida, antecipando eventuais 

dificuldades que podem surgir. Como exemplo, o guia menciona que, em casos de 

desinvestimento, a autoridade precisará se preocupar com a alocação de empregados e bens que 

servem diversas unidades da empresa que serão separadas.426 

 

5.9. ANÁLISE DE CASOS CONCRETOS ENVOLVENDO A ADOÇÃO DE REMÉDIOS 

ESTRUTURAIS 
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5.9.1. Esclarecimentos iniciais – Artigo 9 do Regulamento 1/2003 

 

É importante esclarecer que, até hoje, a Comissão Europeia não aplicou remédios 

estruturais, de forma unilateral, com base no artigo 7 do Regulamento 1/2003. Como esclarece 

Ritter em seu artigo, tal circunstância representa o oposto da prática adotada em atos de 

concentração, na qual se verifica uma indiscutível preferência por remédios estruturais:  

By contrast, under Regulation n. 1/2003, the Commission has not imposed structural 

remedies so far. This contrasts with the Commission´s practice in merger cases, where 

there is a clear preference for structural remedies. This seems logical since merger 

control prohibits anticompetitive market structures (hence structural remedies), while 

the antitrust rules prohibit anticompetitive behaviour (hence behavioural remedies).427 

De qualquer forma, a mera possibilidade de imposição de medidas estruturais em sede 

repressiva também acaba estimulando a celebração de acordos com a autoridade e que, em 

alguns casos, inclusive dispõem a respeito de mudanças estruturais no mercado. Com efeito, 

como abordado no relatório da União Europeia a respeito do funcionamento do Regulamento 

1/2003:  

The Commission has not so far imposed structural remedies in prohibition decisions 

under Article 7(1). The power to impose structural remedies under Article 7(1) has, 

nevertheless, positively contributed to the obtaining of structural changes as 

commitments under Article 9.428 

O presente subtópico irá debater a relevância da mencionada disposição contida no 

artigo 9 do Regulamento 1/2003. Referida disposição legal tem como objetivo atribuir maior 

celeridade ao procedimento429 e estabelece que, quando a Comissão Europeia explicitar em sua 

análise preliminar que pretende estipular uma medida visando ao fim da infração à ordem 

econômica, os agentes envolvidos poderão apresentar uma proposta de remédios, os quais 

podem ser de natureza comportamental ou estrutural.430 Trata-se de um procedimento que seria 

semelhante ao Consent Decrees, utilizado nos Estados Unidos inclusive em casos antitruste.431 
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Assim, há dois diferentes cenários em que podem ser aplicados remédios em casos 

antitruste. No primeiro deles, a Comissão Europeia pode impor os remédios nos termos do 

artigo 7 do Regulamento 1/2003 e no segundo cenário, a Comissão Europeia pode aceitar os 

remédios (ou “compromissos”) que venham a ser propostos pela parte interessada após o 

proferimento da análise preliminar pela autoridade, em benefício da celeridade e uso eficiente 

de recursos.432  

A análise preliminar da Comissão Europeia deve ser a mais clara possível, de forma a 

possibilitar às partes que compreendam qual comportamento lhes é atribuído e por quais 

motivos a autoridade entende que o ato é ilícito. Somente dessa forma poderão as partes 

apresentar uma proposta adequada e compatível com as preocupações exaradas pela 

autoridade.433  

A Comissão Europeia possui ampla discricionariedade para acatar ou rejeitar a proposta 

formulada pela(s) parte(s).434 Caso a autoridade entenda que as medidas propostas não são 

adequadas para afastar integralmente as preocupações concorrenciais expostas na análise 

preliminar, o procedimento continuará. Por outro lado, na hipótese de os remédios serem aceitos 

pela Comissão Europeia, a empresa ficará vinculada à proposta apresentada e o procedimento 

condenatório será suspenso: 

Where the Commission intends to adopt a decision requiring that an infringement be 

brought to an end and the undertakings concerned offer commitments to meet the 

concerns expressed to them by the Commission in its preliminary assessment, the 

Commission may by decision make those commitments binding on the undertakings. 

Such a decision may be adopted for a specified period and shall conclude that there 

are no longer grounds for action by the Commission.435  

Nos termos do item 117 do Guia de Boas Práticas, a principal diferença entre uma 

decisão proferida com fulcro no artigo 7 e uma decisão proferida com base no artigo 9 reside 

no fato de que, no primeiro caso, a autoridade reconhece a configuração de uma infração, 

enquanto que na segunda hipótese, a decisão torna vinculante a proposta apresentada pelas 

partes envolvidas, sem concluir se houve ou não uma infração. Além disso, as propostas com 

base no artigo 9 são apresentadas voluntariamente pelas partes, enquanto que na hipótese do 
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artigo 7 a Comissão Europeia pode impor remédios que entenda serem adequados para 

interromper o ilícito, combinado ou não com a imposição de multa.436 

Requisito essencial para o procedimento previsto no artigo 9 é que a infração ao artigo 

101 e/ou 102 ainda esteja sendo praticada pelo agente.437 Além disso, o item (13) do preâmbulo 

do Regulamento 1/2003 expressamente prevê que decisões acatando a proposta de remédios 

não são apropriadas para os casos em que a Comissão Europeia pretende impor multa. De 

qualquer forma, como referida limitação se encontra apenas no preâmbulo do diploma 

normativo, há uma certa divergência quanto à sua aplicação e sua amplitude. Conforme 

posicionamento majoritário, a autoridade estaria sim autorizada a proferir decisão com base no 

artigo 9 mesmo que houvesse intenção de se impor uma multa com fulcro no artigo 7. Alguns 

entendem que referida limitação deve apenas ser levada em consideração pela autoridade no 

âmbito de sua discricionariedade para acatar ou não a proposta de remédios apresentada pela 

parte interessada.438  

Por outro lado, nos termos do parágrafo 116 do Guia de Boas Práticas para o 

procedimento relativo aos artigos 101 e 102 do Tratado de Funcionamento da União 

Europeia,439 o procedimento previsto no artigo 9 não se aplica a casos de cartel sigilosos que se 

incluem no procedimento de leniência. Ou, como esclarece Cengiz: “cases involving cartels or 

any other hard-core violations of the EU competition rules cannot be closed with commitment 

decisions.”440  

Muito embora este não seja o foco do presente trabalho, vale apenas esclarecer que 

casos de cartel, no entanto, podem ser objeto de um procedimento de acordo que foi instituído 

por meio de uma emenda à Regulação 773/2004 e é atualmente regulamentado pelo Settlement 

Notice.441 Caso a Comissão Europeia entenda que o caso concreto é adequado para referido 

procedimento, as partes são intimadas para chegarem a um consenso e podem receber um 

desconto de até 10% (dez por cento) do valor da multa.442 

 
436 UNIÃO EUROPEIA. Commission notice on best practices for the conduct of proceedings concerning Articles 
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Europäischen Kartellrecht. Munique: Verlag C.H. Beck, 2012, p. 91. 
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Banken-und Energiesektors. Baden Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2015, p. 67. 
439 UNIÃO EUROPEIA. Commission notice on best practices for the conduct of proceedings concerning Articles 
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Feitos estes breves esclarecimentos, volta-se a tratar do procedimento relativo à 

aplicação do artigo 9 e seus benefícios. Conforme opinião de Cengiz, o procedimento permite 

que os casos sejam concluídos de forma rápida, com a consequente redução dos custos 

envolvidos: 

Hence, in contrast to prohibition decisions, commitment decisions cannot be used as 

conclusive evidence of a violation of EU competition rules in a follow-on private 

damages action. With these basic characteristics, the commitment procedure 

constitutes a public settlement procedure which aims to increase the administrative 

efficiency in public enforcement by securing early closing of the cases, and thereby 
saving of resources, where there are no hard-core violations which require punishment 

and where the parties cooperate with the public authority by showing their willingness 

to take action to address the negative effects of their behaviour.443  

Ainda a respeito das vantagens oferecidas por meio do procedimento consensual 

previsto no artigo 9 do Regulamento 1/2003, o antigo Vice-Presidente da Comissão Europeia 

responsável pela diretriz concorrencial mencionou em discurso realizado no ano de 2013 que 

muitos mercados (principalmente aqueles relativos à indústria de alta tecnologia e aqueles 

muito dinâmicos) necessitam da celeridade e eficiência que o procedimento pode oferecer.444  

Além disso, para a parte privada, o procedimento também pode ser extremamente 

vantajoso. Como também mencionado pelo antigo Vice-Presidente, as empresas evitam uma 

condenação ao pagamento de multa e podem solucionar a questão muito antes de a autoridade 

finalizar o caso e concluir pela configuração de uma infração à ordem econômica. Ele inclusive 

acrescenta que, oferecer compromissos à autoridade sem confissão de culpa parece ser mais 

plausível de ser justificado do que uma multa. 

Nos termos do artigo 27 (4) do Regulamento 1/2003, caso a Comissão Europeia 

pretenda proferir decisão com base no artigo 9 do mesmo diploma normativo, deverá publicar 

um breve resumo do caso e o principal conteúdo do pacote de remédios apresentado. Terceiros 

interessados podem apresentar suas considerações dentro de um prazo previamente fixado pela 

autoridade. Trata-se do market test, que, como visto acima, consiste em um procedimento por 

meio do qual a autoridade colhe informações e comentários sobre a proposta apresentada: 

If the Commission is minded to accept the commitments being offered, in that they 

meet its competition concerns, it puts them out for a “market test” in accordance with 

Article 27(4) of Regulation 1/2003. It does this by publishing the proposed 

commitments in the Official Journal and inviting third party comments. Following the 
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responses the Commission may require ammendments to the commitments or may 

drop the Article 9 procedure altogether and revert to the Article 7 procedure.445 

Vale ainda mencionar a opinião de Hoeg a respeito do propósito dos market tests 

realizados nos pacotes de remédios apresentados em atos de concentração: 

When considered appropriate, the Commission consults third parties and recognises 

employee representatives whose positions are directly affected by the commitment 

proposals. This kind of consultation is termed ´market testing´whereby tipically 
suppliers, customers and competitors, who have been involved in earlier stages of the 

proceedings, are approached by the Commission. (...) 

The market test serves two purposes. First the Commission benefits greatly from the 

input of third parties as they are generally in a better position, given their industrial 

insight, to foresee the adequacy and effectiveness of the proposed commitments and 

may point out important aspects where there is still room for improvements. Also, the 

Commission uses the market test to verify factual information submitted by the 

merging parties as well as sounding out interest from third parties in potentially 

acquiring the assets.446 

A extensão da discricionariedade da Comissão Europeia bem como a natureza das 

medidas propostas pelas partes foi estabelecida por meio da decisão proferida no caso Alrosa, 

julgado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia no ano de 2010. 

Conforme esclarecem Jones e Sufrin, em referido caso, a empresa Alrosa havia 

contratado por meio de um acordo de distribuição exclusiva a alienação de grande parte de seus 

diamantes brutos para a empresa De Beers. Esta última era a maior produtora de diamantes no 

mundo e a Alrosa figurava como segunda colocada. A Comissão Europeia havia entendido que 

a conduta poderia configurar infração tanto ao artigo 101 como ao artigo 102 do Tratado de 

Funcionamento da União Europeia. Assim, no ano de 2005, as empresas teriam proposto o 

compromisso de estabelecer um “cap” nas vendas feitas pela Alrosa para a De Beers, mas 

referida proposta foi negada pela autoridade em razão do retorno do market test. A De Beers 

então apresentou isoladamente uma nova proposta para, primeiramente, tornar esparsas as 

compras feitas da Alrosa e, em um segundo momento, interromper completamente todas as 

aquisições diretas ou indiretas. A Comissão Europeia então acatou os compromissos prestados 

e, nos termos do artigo 9, declarou que eles eram obrigatórios.447  

Entendendo ter sido prejudicada pela proposta oferecida pela De Beers, a Alrosa 

recorreu ao Tribunal Geral Europeu, o qual acabou anulando a decisão da Comissão Europeia 

com base no princípio da proporcionalidade, uma vez que a Comissão Europeia não poderia ter 

decidido de forma mais ampla do que lhe permitiria o artigo 7 e haveria outras opções menos 
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incisivas que poderiam ter sido escolhidas. No mais, o Tribunal Geral também considerou que 

o direito ao contraditório teria sido prejudicado com relação à Alrosa.448 

A questão foi então submetida ao Tribunal de Justiça Europeu,449 que entendeu que o 

princípio da proporcionalidade referente à aplicação do artigo 9 limita-se à verificação de que 

as medidas propostas pela parte privada se relacionam e se adequam às preocupações suscitadas 

pela autoridade. Não há necessidade de a autoridade verificar se há soluções menos onerosas 

do que aquela que foi apresentada. Pontuou que os objetivos do artigo 7 e do artigo 9 são 

diversos: enquanto aquele visa ao fim de infração, este deve apresentar soluções para as 

preocupações exaradas pela Comissão em sua avaliação preliminar. 

Assim, as medidas que seriam cabíveis em decorrência do artigo 7 não são 

necessariamente parâmetro para medidas aceitas com base no artigo 9 do Regulamento 1/2003 

e, da mesma forma, não há como se entender que qualquer medida que exceda os limites do 

artigo 7 seriam automaticamente desproporcionais. Acrescentou o Tribunal de Justiça que, 

muito embora o princípio da proporcionalidade se aplique em ambos os casos, ele tem aplicação 

diferente em cada um dos casos.  

Destacou-se ainda que as empresas que formulam suas propostas com fulcro no artigo 

9 voluntariamente concordam que as concessões a serem feitas podem ir além daquilo que a 

Comissão poderia estipular por meio do artigo 7, após o término da instrução. Por outro lado, 

o arquivamento do processo administrativo evita uma condenação pela autoridade e, como 

consequência, evita a imposição de multa. 

Vale mencionar que esta decisão foi objeto de inúmeras discussões no âmbito da 

Comunidade Europeia. Von Papp mencionou em artigo publicado que o Tribunal de Justiça 

europeu atribuiu uma interpretação absolutamente contratual às decisões proferidas com base 

no artigo 9 do Regulamento 1/2003, em contraposição ao paradigma de direito público que 

caracteriza a execução das normas de direito concorrencial.450 

Discutiu-se principalmente que, mesmo em se tratando de um procedimento consensual, 

a Administração Pública estaria em posição de superioridade e poderia extrapolar os limites de 

sua competência. Como menciona Cengiz, a parte privada poderia acabar aceitando remédios 

excessivos e desproporcionais aos problemas concorrenciais ou até mesmo oferecer remédios 
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muito brandos.451 Isso porque, mesmo em se tratando de um ato negocial entre o particular e a 

autoridade antitruste, esta última detém uma posição privilegiada (“unequal bargaining 

powers”) justamente em razão do seu poder institucional de aplicar sanções severas caso a 

negociação venha a ser infrutífera.452 

De qualquer forma, o que se pretende demonstrar por meio do presente subtópico é que 

as decisões proferidas pela Comissão Europeia com fulcro no artigo 9 submetem-se a um 

controle mais flexível quanto à observância do princípio da proporcionalidade, razão pela qual 

também não poderiam ser utilizadas como precedente a balizar os limites a serem observados 

em decisões de caráter condenatório. Aliás, como muito bem esclarece Von Papp: “many 

commentators have pointed out that the real danger of the commitment procesure is its overuse, 

resulting in a reduced body of litigated cases that define the boundaries of competition law and 

assert the legal principles at stake.”453 

Decisões que venham a ser proferidas com base no artigo 7 do Regulamento 1/2003 

para o fim de impor remédios de natureza estrutural certamente precisarão ser muito bem 

fundamentadas para passarem pelo crivo das cortes europeias, justamente porque sujeitas ao 

paradigma de direito público, que regulamenta as relações da Administração Pública exercendo 

seu poder de império perante os particulares. E, justamente em razão desta posição de 

supremacia exercida pela autoridade antitruste ao impor uma determinada medida ao particular, 

é necessário que os seus poderes estejam sujeitos a um rígido controle: “Competition law 

enforcement is usually a classic application of public law, epitomized by an authoritative, 

unilateral top-down hierarchical command by the “State”, addressed to one of its subjects and 

constrained by the rule of law (the ‘public law paradigma’).”454 

 

5.9.2. Análise de casos concretos  

 

Nos tópicos que seguem serão inicialmente analisadas duas decisões proferidas pela 

Comissão Europeia com base no artigo 9 do Regulamento 1/2003, recorrentemente 

 
451 CENGIZ, Firat. Judicial review and the rule of law in the EU competition Law Regime after Alrosa. In 

European Competition Journal, v. 7, no. 1, April 2011, p. 136. 
452 WAGNER VON PAPP, Florian. Best and even better practices is commitment procedures after Alrosa: the 

dangers of abandoning the “struggle for competition law”. Common Market Law Review 49, 2012, p. 943-944. 
453 WAGNER VON PAPP, Florian. Best and even better practices is commitment procedures after Alrosa: the 

dangers of abandoning the “struggle for competition law”. Common Market Law Review 49, 2012, p. 961. 
454 WAGNER VON PAPP, Florian. Best and even better practices is commitment procedures after Alrosa: the 

dangers of abandoning the “struggle for competition law”. Common Market Law Review 49, 2012, 929-970, p. 

933. 



 130 

mencionadas em artigos sobre o tema, especialmente com o objetivo de verificar os 

procedimentos e passos adotados pela autoridade antes de celebrar o acordo com o particular. 

Será também analisada uma decisão da autoridade antitruste britânica em relação aos 

mercados de cimento e concreto. Embora o presente trabalho não tenha abordado 

especificamente decisões e normas de autoridades nacionais europeias, a análise de referido 

precedente revela-se como essencial, haja vista referir-se ao mesmo mercado analisado pelo 

CADE na decisão administrativa destrinchada no tópico 2 da dissertação e, além disso, também 

se refere a um caso de coordenação. 

 

5.9.2.1. E.ON 

 

O primeiro caso a ser analisado refere-se à decisão proferida pela Comissão Europeia 

com base no artigo 9 do Regulamento 1/2003, acatando a proposta de remédios apresentada 

pela E.ON AG (“E.ON”).455 Trata-se de uma empresa atuante no ramo de produção, transporte, 

distribuição e fornecimento de energia (elétrica e gás). 

Em sua avaliação preliminar datada de 07 de maio de 2008, a Comissão Europeia 

mencionou que a E.ON detinha junto com a RWE e Vattenfall Europa uma posição dominante 

coletiva no mercado atacadista de eletricidade. De acordo com a autoridade, a E.ON estaria 

comprando reservas das empresas afiliadas no mercado de compensação por um preço mais 

alto do que o preço praticado por concorrentes, repassando referidos custos ao consumidor. 

Além disso, a empresa também estaria impedindo produtores de energia de outros Estados-

membro de vender energia de compensação no mercado alemão. A conduta que estava sendo 

supostamente praticada pela E.ON poderia configurar violação ao artigo 82 do Tratado de 

Funcionamento da União Europeia (atual artigo 102). 

Confira-se alguns esclarecimentos a respeito da conduta que teria sido praticada pela 

E.ON: 

(...) the antitrust authorities in Brussels had notices that the production plants of the 

German company were not fully used (“ability to withdraw”) despite enjoying a 

sufficiently larger capacity at the production stage (“incentive to withdraw”). The 

clear purpose of this strategy was to make the price of electricity for customers to rise 

in specific hours of the day (...). The second abusive behaviour which E.ON would 

have performed consisted in a poor service in the balancing system. As everyone 

knows, it is impossible to store electricity; therefore every TSO (Transport System 

Operator) has to find a way to keep electricity supply continuously balanced with the 

demand from consumers: consequently TSOs have to purchase from generators some 
reserves for balancing that constitute a kind of ancillary service. Such services 
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comprise primary, secondary or tertiary reserves according to the requested demand 

of electricity: for competition law the secondary and tertiary reserves form two 

separate markets. different from both the generation and the transmition. The 

Commission´s allegation was that E.ON used, in its quality of TSO, secondary 

balancing power instead of terciary ones. Actually the competition in the terciary 

power reserves is much more developed than the secondary market and E.ON, being 

present in both of them, chose to make use of the secondary one when, in its quality 

of TSO, it should have used the higher balancing power of the tertiary reserves. Even 

though it was perpetrated in a different way, the result of this abusive behaviour was 

ultimately the same of the capacity withdrawal, i.e. causing harm on consumers by 

raising the price of electricity.456 

A E.ON então apresentou em 27 de maio de 2008 o seu pacote de remédios, com o 

objetivo de tentar solucionar os dois pontos de preocupação manifestados preliminarmente pela 

autoridade. O primeiro incluía a venda de parte da sua capacidade de geração para uma empresa 

independente e desconectada. Ainda, comprometeu-se a desinvestir o seu Sistema de 

Transmissão para um comprador que não teria interesse na geração ou no fornecimento de 

energia. 

Além disso, comprometeu-se a não adquirir novamente os bens que estavam sendo 

desinvestidos pelo prazo de 10 (dez) anos. 

No âmbito do market test realizado, a Comissão Europeia recebeu aproximadamente 20 

respostas de partes interessadas. Em sua decisão proferida com base no artigo 9 do Regulamento 

1/2003, a autoridade respondeu individualmente a cada um dos comentários recebidos, 

acatando ou rebatendo de forma fundamentada as considerações recebidas. 

Especificamente com relação ao desinvestimento das plantas de geração, por exemplo, 

alguns interessados sugeriram que o total da capacidade de geração a ser alienado deveria ser 

aumentado, de forma a aumentar a competitividade no mercado. No item 60, a Comissão 

Europeia respondeu no sentido de que referida sugestão excedia os limites do procedimento, 

uma vez que os remédios devem ater-se a solucionar o abuso verificado na avaliação preliminar 

e não deveriam referir-se unicamente ao fato de a empresa deter posição dominante.457 

Um outro interessado suscitou que a capacidade de geração deveria ser alienada em 

quantidades menores. A Comissão Europeia então elucidou que tal circunstância impediria a 

criação de concorrentes viáveis.458 Houve ainda quem discutisse o prazo de 10 (dez) anos para 

que a E.ON pudesse readquirir os bens desinvestidos, mas a autoridade esclareceu que, 

conforme a sua avaliação preliminar, o tempo necessário para a construção de uma planta seria 
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de aproximadamente 3 (três) a 5 (cinco) anos, corroborando que o prazo de 10 anos proposto 

pela E.ON seria suficiente. 

O market test também revelou que a implementação de algumas plantas específicas 

poderia atrasar o procedimento em razão de terceiros. Assim, a própria E.ON propôs a 

substituição de referidas plantas por outros ativos similares.459 

Ainda, na decisão proferida com base no artigo 9 do Regulamento 1/2003, a Comissão 

Europeia também avaliou se as propostas apresentadas pela E.ON observavam os limites do 

princípio da proporcionalidade. Inicialmente, a autoridade constatou que as medidas propostas 

seriam aptas a efetivamente remediar as preocupações concorrenciais identificadas no 

mercado.460 

Após, a autoridade também passou a analisar se haveria outras medidas 

comportamentais igualmente eficazes para solucionar o problema. Consignou que qualquer 

remédio comportamental que viesse a ser aplicado seria muito difícil de ser monitorado, uma 

vez que a E.ON detinha inúmeras plantas, cada uma com aspectos técnicos diferenciados. Além 

disso, a autoridade chegou à conclusão de que qualquer remédio comportamental acabaria 

gerando um ônus ainda maior para a empresa do que a medida estrutural proposta.461 

No mais, também se constatou que a própria estrutura da empresa ensejaria um risco de 

continuação ou repetição da conduta infrativa. Como esclarecido pela autoridade, a retenção de 

capacidade de geração teria sido possível justamente em razão do portfolio de geração de 

energia da E.ON.462 Da mesma forma, a aquisição de reservas de suas empresas afiliadas em 

detrimento de outras empresas concorrentes também teria sido proporcionada em razão do fato 

de a empresa ser verticalmente integrada.463 

 

5.9.2.2. RWE 

 

O segundo caso a ser analisado refere-se à decisão proferida pela Comissão Europeia 

com base no artigo 9 do Regulamento 1/2003, acatando a proposta de remédios apresentada 
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pela RWE AG (“RWE”).464 Trata-se de uma empresa operante nos setores de produção e 

fornecimento de gás. 

Em sua avaliação preliminar datada de 15 de outubro de 2008, a Comissão Europeia 

mencionou que RWE teria supostamente abusado de sua posição dominante por meio da recusa 

injustificada de fornecimento de gás a terceiros, bem como pelo aumento dos preços praticados 

para seus concorrentes no mercado downstream. 

Em 26 de novembro de 2008, a RWE apresentou o seu pacote de remédios, 

comprometendo-se a desinvestir parte de seu sistema de transmissão de gás para um comprador 

independente.465  

A Comissão Europeia recebeu 7 comentários de partes interessadas durante a realização 

do market test. A autoridade respondeu individualmente cada um dos comentários, acatando ou 

rebatendo de forma fundamentada as considerações recebidas. 

Como exemplo, alguns interessados arguiram que os compromissos assumidos pela 

RWE não deveriam interferir nas obrigações da empresa de cooperar com outros operadores e 

de continuar o processo de integração no mercado, tal como previsto na legislação alemã. A 

Comissão Europeia então consignou que essa ressalva poderia efetivamente evitar possíveis 

mal-entendidos em relação aos deveres de cooperação da RWE.466 

A RWE apresentou então uma versão revisada da proposta, levando em consideração 

os comentários recebidos durante o market test. 

Ao analisar a proporcionalidade das medidas propostas, a Comissão Europeia ressaltou 

que elas não haviam sido impostas pela autoridade, mas voluntariamente apresentadas pela 

empresa. Consignou-se, ainda, que os remédios seriam suficientes e adequados para endereçar 

todas as preocupações concorrenciais identificadas na decisão preliminar, uma vez que 

garantiriam que a RWE não teria controle sobre a rede de transmissão de gás.467Também 

destacou a autoridade que as providências propostas pela empresa eram necessárias, uma vez 

que medidas comportamentais não seriam igualmente efetivas e não poderiam ser facilmente 

monitoradas. No mais, a decisão proferida com base no artigo 9 também mencionou que, se 

não fossem aplicadas medidas de natureza estrutural, seriam mantidos os incentivos para a 
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RWE praticar condutas ilícitas, uma vez que as infrações supostamente praticadas estariam 

inteiramente atreladas ao fato de que a empresa atuaria de forma vertical, controlando tanto a 

transmissão como o fornecimento de gás.468 

 

5.9.2.3 Da decisão proferida pela autoridade britânica em relação aos mercados de cimento, 

concreto e escória 

 

Como mencionado acima, será também abordada a decisão proferida pela autoridade 

antitruste britânica em relação a atos colusivos no mercado de cimento, concreto e escória. O 

presente subtópico será dividido em duas partes. O primeiro irá trazer alguns comentários sobre 

o comunicado provisório a respeito da possibilidade de aplicação de remédios e o segundo irá 

examinar a decisão final da autoridade. 

 

• Comunicado a respeito da aplicação de remédios 

 

Em 21 de maio de 2013, a Comissão de Competição do Reino Unido (“CCRU”) expediu 

um comunicado sobre a possível aplicação de remédios estruturais e comportamentais, 

convidando as partes e terceiros a se manifestarem sobre as medidas que estavam sendo 

cogitadas para remediar os efeitos negativos à concorrência (adverse effects on competition - 

“AECs”). 

Conforme apurado pela CCRU, havia condições estruturais no mercado que ensejaram 

os AECS, tais como a homogeneidade dos produtos, as altas barreiras à entrada de novos 

agentes, alta concentração de mercado e integração vertical pelas cimenteiras.469 A autoridade 

britânica também destacou as condutas praticadas pelas empresas investigadas (condições 

comportamentais), tais como o foco estratégico em estabilizar as respectivas parcelas de 

mercado, política de divulgação de preço, utilização de vendas cruzadas de cimento como um 

mecanismo de transparência e a adoção de medidas ofensivas em face dos importadores de 

cimento.470 

 
468 UNIÃO EUROPEIA. Comissão Europeia. Commission Decision of 18 of March, 2009, Case COMP/39.402, 
RWE Gas Foreclosure, p.14. 
469 REINO UNIDO. Comissão de Competição do Reino Unido. Notice of possible remedies under Rule 11 of the 

Competition Commission Rules of Procedure, 21 de maio de 2013, p. 2. 
470 REINO UNIDO. Comissão de Competição do Reino Unido. Notice of possible remedies under Rule 11 of the 

Competition Commission Rules of Procedure, 21 de maio de 2013, p. 2 - 3. 
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Em relação à coordenação no mercado de cimento, a autoridade britânica considerou a 

adoção de algumas medidas comportamentais e estruturais, relativamente às quais as partes 

interessadas deveriam apresentar suas manifestações quanto às formas de implementação, a sua 

efetividade e proporcionalidade.471 

Especificamente em relação às medidas de desinvestimento que foram cogitadas, a 

CCRU mencionou que a efetividade das medidas dependeria basicamente de três elementos: 

(a) um pacote adequado de desinvestimento; (b) um comprador adequado e (c) um processo de 

desinvestimento em prazo razoável.472 

Apontou que o mercado de cimento da Grã-Bretanha era caracterizado por altos níveis 

de concentração, já que as dez plantas de cimento pertenciam a quatro empresas: Lafarge 

Tarmac, Hanson, Cemex e Hope Construction Materials. As três primeiras estariam adotando 

medidas colusivas, lideradas pela Lafarge Tarmac.473 

Assim, o desinvestimento no mercado de cimento teria como alvo o alto nível de 

concentração no mercado, reduzindo a possibilidade de a Lafarge Tarmac atuar como líder. A 

opção de remédio deveria, portanto, permitir a criação de uma quinta produtora de cimento por 

meio do desinvestimento da capacidade de produção de cimento.474 

Foram então formuladas diversas perguntas às partes interessadas sobre a medida 

proposta, dentre elas: a) quantos produtores de cimento independentes seriam necessários para 

que o remédio fosse efetivo? b) o desinvestimento deveria envolver apenas plantas de 

titularidade da Lafarge Tarmac ou também plantas de titularidade da Cemex e da Hanson? c) 

Quais critérios deveriam ser levados em consideração na definição do pacote de 

desinvestimento? d) Quais ônus e benefícios poderiam decorrer da operação?475 

A autoridade também considerou remédios visando ao desinvestimento no mercado de 

concreto, de forma a permitir o aumento das vendas realizadas para produtoras independentes 

e reduzir o número de vendas cruzadas pelas empresas líderes do mercado.476 Como destacado 

no comunicado de 21 de maio de 2013, uma possível solução seria o desinvestimento de plantas 

 
471 REINO UNIDO. Comissão de Competição do Reino Unido. Notice of possible remedies under Rule 11 of the 

Competition Commission Rules of Procedure, 21 de maio de 2013, p. 4 - 5. 
472 REINO UNIDO. Comissão de Competição do Reino Unido. Notice of possible remedies under Rule 11 of the 

Competition Commission Rules of Procedure, 21 de maio de 2013, p. 6. 
473 REINO UNIDO. Comissão de Competição do Reino Unido. Notice of possible remedies under Rule 11 of the 

Competition Commission Rules of Procedure, 21 de maio de 2013, p. 6-7. 
474 REINO UNIDO. Comissão de Competição do Reino Unido. Notice of possible remedies under Rule 11 of the 
Competition Commission Rules of Procedure, 21 de maio de 2013, p. 7. 
475 REINO UNIDO. Comissão de Competição do Reino Unido. Notice of possible remedies under Rule 11 of the 

Competition Commission Rules of Procedure, 21 de maio de 2013, p. 8-9. 
476 REINO UNIDO. Comissão de Competição do Reino Unido. Notice of possible remedies under Rule 11 of the 

Competition Commission Rules of Procedure, 21 de maio de 2013, p. 9. 
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de concreto de forma a atingir uma determinada proporção de consumo de cimento em relação 

à produção de concreto (“proporção alvo”). 

Dentre os questionamentos formulados pela autoridade, destacaram-se: a) como deveria 

ser definida a extensão do desinvestimento? A metodologia da proporção alvo seria adequada? 

b) Como a proporção deveria ser calculada? Referida proporção deveria ser igual para as três 

maiores produtoras de cimento? c) Deveria haver uma proibição em face das maiores 

produtoras de cimento em relação à aquisição de novas centrais de concreto e, em caso positivo, 

por quanto tempo? d) Quais ônus e benefícios poderiam decorrer da operação?477 

Foram também analisados remédios estruturais no mercado de escória, haja vista os 

AECs que decorriam especialmente de contratos de longo prazo celebrados em referido 

mercado. 

A CCRU destacou que também iria considerar possíveis alternativas para todas as 

medidas, desde que as propostas também endereçassem de forma adequada os AECs 

identificados. Foram também mencionadas algumas medidas que haviam sido sopesadas pela 

autoridade, mas que, em princípio, não seriam efetivas. 478  Requereu-se que as partes 

interessadas também apresentassem considerações sobre o cabimento ou não de referidas 

medidas. 

 

• A decisão final da CCRU 

 

Ao dar início à fundamentação final quanto à aplicação de remédios, a CCRU menciona 

expressamente que o pacote final de desinvestimentos foi definido a partir de manifestações e 

provas produzidas pelas partes interessadas.479 

Também consta que, nos termos da regulamentação britânica, constatado um AEC, deve 

a CCRU avaliar se há necessidade de adoção de medidas visando a remediar, mitigar ou 

prevenir os efeitos negativos e os danos aos consumidores. Ao final, apesar de outras medidas 

estruturais que haviam sido sopesadas quando do comunicado sobre a possível aplicação de 

remédios, a autoridade definiu que o desinvestimento iria englobar tão somente a alienação de 

 
477 REINO UNIDO. Comissão de Competição do Reino Unido. Notice of possible remedies under Rule 11 of the 
Competition Commission Rules of Procedure, 21 de maio de 2013 p. 10 – 11. 
478 REINO UNIDO. Comissão de Competição do Reino Unido. Notice of possible remedies under Rule 11 of the 

Competition Commission Rules of Procedure, 21 de maio de 2013, p. 18. 
479 REINO UNIDO. Comissão de Competição do Reino Unido. Aggregates, cement and ready-mix concrete 

market investigation - Final Report, 14 de janeiro de 2014, p. 13-1; 13-2. 
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uma planta de cimento pela Lafarge Tarmac.480 A decisão final da CCRU engloba também a 

alienação de plantas no mercado de escória e algumas medidas comportamentais, mas o 

presente trabalho irá focar no desinvestimento da planta de cimento, de forma a traçar um 

paralelo com a decisão do CADE proferida em relação ao mesmo mercado. 

Inicialmente, a autoridade respondeu a todos os comentários apresentados pelas partes 

em relação à decisão provisória sobre o tema (provisional remedy). Avaliou de que forma a 

medida escolhida poderia impedir a repetição dos atos coordenados no mercado, ponderando a 

questão sob três diferentes aspectos: impacto na habilidade de as empresas atingirem um acordo 

e monitorarem a coordenação; possibilidade de manutenção da coordenação sob o ponto de 

vista interno; possibilidade de manutenção da coordenação sob o ponto de vista externo.481 

Passou a autoridade então a avaliar a efetividade da medida. Foram feitas diversas 

considerações sobre a necessidade de alienação a um novo entrante ou a uma outra empresa já 

existente no mercado que não tivesse participado da colusão. Foram analisados os diferentes 

cenários sobre os potenciais compradores e as consequências da operação em cada caso, 

concluindo-se que a entrada de um novo agente no mercado contribuiria de forma muito mais 

substancial para a redução da transparência do mercado e desestruturação da interdependência 

das empresas que atuaram de forma coordenada.482 

Em relação à modelagem do remédio, foram avaliadas quais das nove plantas de 

cimento detidas pelas maiores produtoras de cimento no país permitiriam um desinvestimento 

efetivo e adequado, tendo a autoridade concluído que apenas as plantas de Cauldon e de 

Tunstead seriam aptas a atingir tal objetivo.483 A partir de análises concretas sobre o mercado, 

foi também avaliada a necessidade de alienação das duas ou de uma única planta de cimento. 

Ao final, restou definido que a venda de uma só planta seria suficiente para tornar o mercado 

mais competitivo.484 

Ainda, a autoridade britânica ponderou que a inclusão de centrais de concreto no pacote 

de desinvestimentos seria necessária para evitar que o novo entrante ficasse em uma posição 

muito vulnerável em razão do menor grau de verticalização em relação aos seus concorrentes. 

 
480 REINO UNIDO. Comissão de Competição do Reino Unido. Aggregates, cement and ready-mix concrete 

Market investigation - Final Report, 14 de janeiro de 2014, p. 13-2. 
481 REINO UNIDO. Comissão de Competição do Reino Unido. Aggregates, cement and ready-mix concrete 

market investigation - Final Report, 14 de janeiro de 2014, p. 13-6. 
482 REINO UNIDO. Comissão de Competição do Reino Unido. Aggregates, cement and ready-mix concrete 
market investigation - Final Report, 14 de janeiro de 2014, p. 13-11; 13-13. 
483 REINO UNIDO. Comissão de Competição do Reino Unido. Aggregates, cement and ready-mix concrete 

market investigation - Final Report, 14 de janeiro de 2014, p. 13-15; 13-18. 
484 REINO UNIDO. Comissão de Competição do Reino Unido. Aggregates, cement and ready-mix concrete 

market investigation - Final Report, 14 de janeiro de 2014, p. 13-18; 13-19. 
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Além disso, como ponderado na decisão, a não inclusão de centrais de concreto poderia ser um 

obstáculo para atrair possíveis novos entrantes.485  

Entendeu a autoridade que não seria possível definir, de plano, quantas centrais de 

concreto deveriam ser alienadas. Caso o comprador decidisse pela aquisição de centrais de 

concreto até o limite de 15% de integração vertical que fora identificado, a seleção dos ativos 

deveria ser negociada bilateralmente pelo comprador e pela Lafarge Tarmac, sujeita à 

aprovação pela autoridade.486  

A análise de compradores adequados foi realizada sob duas diferentes perspectivas: 

disponibilidade de compradores adequados e critério de adequação dos compradores. 

Entendeu-se que o comprador deveria ser independente, apresentar expertise na área, 

comprometimento e capacidade financeira, além de não representar, por si só, preocupações 

concorrenciais ou regulatórias.487 

Em relação à proporcionalidade das medidas escolhidas, a autoridade optou por 

introduzir um subtópico específico apenas para analisar o tema. A proporcionalidade foi então 

analisada sob quatro diferentes aspectos: (a) o pacote de remédios será efetivo no atingimento 

de seu propósito? (b) é mais oneroso do que o necessário para atingimento do objetivo 

pretendido? (c) é o menos oneroso possível, caso haja diversas medidas possíveis e (d) não 

produz desvantagens que são desproporcionais ao objetivo?488  

Ponderou a autoridade se seria possível atingir uma solução adequada e eficaz sem que 

fossem adotadas todas as medidas previstas no pacote de remédios. Para tanto, foram sopesadas 

todas as considerações apresentadas pelas partes nas fases antecedentes, tendo a autoridade 

concluído que os remédios comportamentais voltados à transparência no mercado não seriam 

suficientes porque alguns problemas estruturais que facilitam a atuação coordenada não seriam 

eliminados. Também concluiu a autoridade que havia um alto risco de coordenação, 

independentemente do fato de que alguns dados mercadológicos não estariam mais 

disponíveis.489 

 
485 REINO UNIDO. Comissão de Competição do Reino Unido. Aggregates, cement and ready-mix concrete 
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A autoridade também esclareceu que buscou preservar a proporcionalidade das 

medidas, evitando que elas excedessem aquilo que era estritamente necessário para alcançar o 

seu objetivo. Assim, foi dada as partes a possibilidade de escolha em relação a qual planta 

desinvestir, sem que isso comprometesse a eficácia do remédio. O equilíbrio também foi 

buscado em relação ao prazo para a efetivação do desinvestimento. 490 

A CCRU também havia ponderado uma série de outras medidas como alternativas para 

os problemas concorrenciais identificados, englobando tanto propostas da própria autoridade, 

como também propostas apresentadas pelas partes em resposta ao Remedies Notice. Referidas 

alternativas deixaram de ser aplicadas, uma vez que possuíam eficácia limitada ou não eram 

necessárias para remediar os AECs. Assim, não foi identificada qualquer outra medida menos 

onerosa e, ao mesmo tempo, igualmente eficaz.491 

A autoridade também se debruçou sobre os custos envolvidos com a implementação do 

desinvestimento, tendo indagado a própria empresa LafargeTarmac sobre os valores incorridos 

para alienação de uma outra planta (incluindo as despesas para a separação e reconfiguração 

das plantas de cimento remanescentes, bem como custos relacionados a serviços jurídicos). 

Foram também apreciadas as considerações apresentadas pela empresa quanto ao valor da 

venda, tendo a autoridade adotado o entendimento de que haveria um número razoável de 

interessados, especialmente considerando que seria uma oportunidade incomum para ingressar 

no mercado de cimento.492  

Foram igualmente analisadas as preocupações da empresa em relação à redução da 

eficiência de sua rede de operação, especialmente diante dos custos adicionais relacionados à 

aquisição dos serviços de distribuição, matéria prima e outros materiais em decorrência da 

perda da capacidade aquisitiva e diminuição da rede de plantas. A autoridade mencionou, 

contudo, que não teriam sido apresentadas evidências em relação a tais prejuízos.493 

Foram então comparados os custos envolvidos e os benefícios práticos que seriam 

gerados pela operação, tendo a CCRU adotado a conclusão de que os efeitos positivos 
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excederiam os ônus gerados, especialmente considerando os prazos previstos até que a medida 

se torne efetiva.494 

 

5.10. CONCLUSÕES PARCIAIS – SÍNTESE DOS ENSINAMENTOS ASSIMILADOS A 

PARTIR DA ANÁLISE DO DIREITO EUROPEU 

 

Como se pode concluir das análises apresentadas no presente trabalho, a jurisprudência 

no âmbito da União Europeia já está bastante avançada e já se debruçou sobre diversos pontos 

que ainda nem começaram a ser debatidos no cenário brasileiro.  

Em relação à extensão dos efeitos dos remédios antitruste, por exemplo, embora não 

haja mais dúvidas que os remédios não podem ter como objetivo punir o infrator, muito se 

discutiu a respeito do que representa colocar fim a um ilícito antitruste, uma vez que a mera 

determinação de cessação da prática ilícita (determinação denominada de “mirror de abuse”) 

pode não ser suficiente para remediar todas as distorções eventualmente causadas pela infração. 

Em geral, entende-se que os remédios devem afastar os efeitos ainda existentes da conduta 

antitruste, bem como tentar evitar que o ato se repita. Alguns autores também defendem que os 

remédios devem restaurar o status quo ante. 

Ao que tudo indica, o entendimento adotado na União Europeia está em linha com a 

legislação brasileira. Como já abordado no capítulo anterior, muito embora apenas o inciso VII 

do artigo 38 exija que a medida tenha como propósito a “eliminação dos efeitos nocivos à ordem 

econômica”, não há como se entender que tal requisito não se aplicaria igualmente às demais 

medidas previstas no dispositivo legal. 

Considerando-se que os remédios de natureza estrutural são bastante incisivos, a 

doutrina europeia também já estudou e delimitou contornos bastante específicos para remédios 

antitruste sob a ótica do princípio da proporcionalidade.  

Quanto à adequação da medida, a doutrina confirma que é praticamente impossível 

antever, com antecedência, quais serão os efeitos práticos dos remédios estruturais. A despeito 

de tal dificuldade, é indispensável que a autoridade esclareça de que forma a medida pode, ao 

menos potencialmente, ser hábil a solucionar as preocupações concorrenciais. Para tanto, é 

necessário que a autoridade efetivamente se debruce sobre a dinâmica do mercado analisado, 

de forma a tentar mitigar a imprevisibilidade quanto aos efeitos do remédio estrutural. 

 
494 REINO UNIDO. Comissão de Competição do Reino Unido. Aggregates, cement and ready-mix concrete 
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Sob o prisma da compatibilidade do remédio estrutural com o objetivo pretendido, 

também é necessário que haja uma ponderação pela autoridade quanto às consequências 

geradas ao particular. Qualquer medida que exceda aquilo que é estritamente necessário para 

fazer cessar a infração deve ser reputada como desarrazoada e, portanto, nula. Especificamente 

com relação às medidas de desinvestimento, diante das gravosas consequências delas 

decorrentes, é inclusive necessário que se analise os efeitos produzidos em relação ao mercado, 

bem como em relação aos empregados e acionistas da empresa.  

Em relação ao quesito da menor severidade, entende-se que a proporcionalidade da 

medida também pressupõe uma avaliação a respeito de alternativas igualmente eficazes que 

poderiam servir para o mesmo propósito. Em alguns casos, como alternativa ao 

desinvestimento, por exemplo, é possível que a autoridade determine uma cisão societária ou 

uma separação contábil. 

Diferentemente do que ocorre no cenário europeu, o princípio da proporcionalidade é 

muitas vezes relegado ou subestimado pelas autoridades brasileiras, que, na grande maioria dos 

casos, sequer avaliam a medida escolhida sob todas as facetas que envolvem referido cânone 

constitucional. Além disso, embora seja inquestionável a necessidade de os remédios antitruste 

observarem as balizas da proporcionalidade, não se sabe, na prática, o que elas representam. A 

doutrina apenas parece repetir a imprescindibilidade da razoabilidade da medida, mas não 

debate o que tal requisito concretamente representa. 

Ainda, importante trazer algumas considerações sobre o liame entre o remédio 

escolhido e a infração praticada. Não obstante a relevância do tema, não há qualquer estudo no 

Brasil que se aprofunde no debate a respeito da conexidade entre a infração e a modelagem do 

remédio.  

O Regulamento 1/2003 contém previsão expressa no item 12 da respectiva justificativa 

no sentido de que remédios estruturais somente poderão ser reputados proporcionais quando 

“existir um risco significativo de infração persistente ou repetida que derive da própria estrutura 

da empresa.” Em atenção a referido requisito, entende-se que, para a imposição de remédios 

estruturais, a autoridade deve necessariamente demonstrar que determinada estrutura foi 

necessária para a prática do ilícito ou, ao menos, que facilitou de alguma forma a conduta.  

Em relação à prática de cartel, oportuno reiterar o entendimento adotado por Krings, no 

sentido de que não é tão visível a relação de conexidade entre uma determinada estrutura e o 
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ilícito, haja vista que a colusão poderia ocorrer independentemente de qualquer característica 

estrutural.495  

Sob tal perspectiva, seria possível concluir que a decisão administrativa do CADE no 

caso do cimento e do concreto pecou ao deixar de efetivamente demonstrar em que medida os 

bens objeto do desinvestimento proporcionaram ou facilitaram a prática da colusão. Ainda que 

se considerasse que o movimento de verticalização para o setor de concreto decorreu das 

estratégias do cartel, tal circunstância poderia, no máximo, ser enxergada como um resultado 

ou consequência do conluio, mas não como um fator que teria sido essencial para a prática do 

ato em si.  

Por fim, oportuno destacar que, até a presente data, ainda não foram aplicados remédios 

estruturais pela Comissão Europeia com base no artigo 7 do Regulamento 1/2003. Tal 

circunstância, por si só, já revela que medidas dessa natureza somente se justificam em 

situações absolutamente excepcionais e que pressupõem uma rigorosa e ponderada análise pela 

autoridade antitruste. 

De qualquer forma, a mera possibilidade de a autoridade vir a impor unilateralmente 

medidas de tamanha gravidade tem servido como um estímulo para a celebração de acordos 

com as autoridades europeias, com base no artigo 9 do Regulamento 1/2003.  

Como se pode verificar das decisões proferidas pela Comissão Europeia acima 

destrinchadas, existe uma preocupação genuína da autoridade em efetivamente analisar as 

considerações apresentadas por partes interessadas no âmbito de market tests realizados. Além 

disso, mesmo quando os remédios são apresentados voluntariamente pela empresa interessada, 

também se percebe que a autoridade apresenta considerações relevantes a respeito da 

proporcionalidade das medidas. 

Por fim, importante esclarecer que a decisão proferida pela autoridade britânica, acima 

analisada, não poderia ser invocada automaticamente pelo CADE como precedente unicamente 

pelo fato de se referir aos mesmos mercados. Vale destacar que, no mercado britânico, havia 

apenas quatro empresas concorrentes, enquanto que no Brasil havia pelo menos oito durante o 

período investigado, o que revela que os mercados britânico e brasileiro apresentavam 

condições bastante diversas de concentração. 

No mais, oportuno também mencionar que a autoridade estrangeira indicou, logo de 

plano, que a imposição de remédios estruturais estava sendo cogitada pela CCRU, de forma a 

permitir que todas as partes envolvidas pudessem apresentar seus comentários e, inclusive, 

 
495 KRINGS, Christian. Möglichkeiten und Grenzen der Anordnung einer Eigentumsrechtlichen Entflechtung nach 

Art. 7 VO 1/2003. Köln: Carl Heymanns, 2012, p. 158-159 



 143 

propor medidas alternativas. Tal circunstância, por si só, já revela que a decisão proferida na 

Grã-Bretanha é consideravelmente diferente da que foi proferida pelo CADE em relação aos 

mercados de cimento e concreto, já que a autoridade brasileira apenas mencionou a imposição 

dos remédios estruturais na própria decisão condenatória, sem ter dado oportunidades mínimas 

de manifestação prévia pelas empresas representadas.  

 O procedimento adotado no Reino Unido foi extremamente democrático, tendo a 

autoridade se debruçado meticulosamente sobre as ponderações apresentadas. Além disso, 

percebe-se que os dados objetivos de mercado e as consequências práticas das medidas foram 

estudados em detalhes. A autoridade também avaliou cuidadosamente a situação específica de 

cada planta de cimento, tendo ao final determinado o desinvestimento apenas por uma empresa, 

de forma a evitar a adoção de medidas excessivas e que não fossem absolutamente necessárias 

para sanar os efeitos anticompetitivos.  

Diferentemente da maneira como as medidas foram aplicadas pelo CADE, fica claro no 

caso britânico que a autoridade adotou todas as cautelas necessárias para evitar que os remédios 

por ela aplicados tivessem um viés punitivo ou violassem o princípio da proporcionalidade.  
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6. CONCLUSÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

Como se pode depreender de todos os tópicos acima, os remédios estruturais são 

medidas interventivas graves e repercutem de forma bastante incisiva na esfera jurídica do 

particular. Embora o desinvestimento acabe sendo de alguma forma recompensado por meio 

do pagamento que será feito pelo comprador, não há dúvidas de que a medida interfere 

diretamente nas atividades da empresa alienante, uma vez que acarreta uma indiscutível perda 

de sinergia na respectiva rede de distribuição, perda de mercado e clientela, além dos altos 

custos de transação que envolvem a busca por um comprador adequado e dos prejuízos 

reputacionais envolvidos. Também não se pode perder de vista o fato de que, em um cenário 

de alienação mandatória, o bem a ser desinvestido certamente será avaliado em um valor 

consideravelmente menor do que aquele que poderia ser obtido na hipótese de alienação por 

uma estratégia comercial da própria empresa. 

Todas essas circunstâncias precisam ser estudadas de forma profunda e detalhada pela 

autoridade antitruste antes de proceder à determinação unilateral de desinvestimento. Como 

visto acima, o princípio da proporcionalidade – nas facetas da necessidade, adequação e 

proporcionalidade em sentido estrito – também precisa ser avaliado com a seriedade e a atenção 

que o assunto demanda, sob pena de nulidade da medida. Não basta a mera menção de que a 

medida é proporcional; muito mais do que isso, é indispensável que a autoridade efetivamente 

realize um balanço a respeito dos benefícios que serão gerados à concorrência, sopesando-se 

todas as consequências que serão suportadas pelo administrado. Entende-se, inclusive, que é 

necessário que a autoridade antitruste realize um estudo econômico específico para o mercado 

relevante que será objeto do desinvestimento, de forma a averiguar os problemas concorrenciais 

concretos e, mais do que isso, se o remédio será, de fato, apto a restaurar a concorrência. 

No caso brasileiro do cimento e do concreto, como visto, em relação à maioria das 

empresas representadas, prevaleceu a determinação de alienação de centrais de concreto que 

representam vinte por cento da capacidade produtiva. Muito embora tenha a autarquia 

consignado de forma generalista que as concreteiras teriam facilitado a troca de informações 

entre concorrentes, o controle do canal de distribuição e o exercício de influência sobre decisões 

de concorrentes, não houve qualquer estudo para analisar se ainda persistiriam referidos efeitos 

mesmo depois do momento em que o suposto conluio teria sido desfeito, especialmente 

considerando que o alegado cartel teria cessado ao menos sete anos antes da prolação da decisão 

final, quando realizadas as medidas de busca e apreensão. 
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Além do fato de sequer terem sido efetivamente demonstradas quais seriam as 

circunstâncias nocivas à concorrência mesmo após o fim do alegado conluio, é ainda mais 

preocupante o fato de não ter havido qualquer mínima fundamentação pelo CADE quanto à 

efetividade das medidas, seja no mercado de cimento ou no mercado de concreto, especialmente 

considerando as características naturais de referidos mercados. 

Não foi nem mesmo indicado o efeito concreto e específico pretendido pelo CADE, eis 

que a autarquia se limitou a sustentar, de forma genérica, que a medida iria tornar o setor mais 

competitivo. Além disso, da fundamentação dos votos também não é nem mesmo possível 

inferir qual é a relação entre o alegado sobrepreço de vinte por cento e a escolha da mesma 

porcentagem para a alienação de ativos, indicando uma indubitável aleatoriedade por parte da 

autoridade.  

Oportuna a conclusão apresentada por Dias em sua dissertação de mestrado a respeito 

da legalidade das medidas de desinvestimento impostas pelo CADE no caso do cimento e do 

concreto: 

(...) entendemos que no caso concreto as medidas impostas de desinvestimento 

somente atenderiam aos testes da proporcionalidade no que diz respeito à adequação: 

se o investimento 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 natureza similar ou, ainda, pelo benefício social visado 

(interesse público).496 

Embora a autora concorde com o posicionamento de Dias no sentido de que a decisão 

proferida pela autarquia brasileira violou brutalmente o princípio da proporcionalidade, 

entende-se que o exame da proporcionalidade em sentido estrito não poderia levar em 

consideração a pretensão da autoridade de punir o agente pela infração. Os remédios antitruste, 

como abordado no desenrolar do presente trabalho, não podem ser enxergados como sanções a 

serem aplicadas para penalizar aquele que viola a lei ou como mero instituto de dissuasão – 

para tanto, já existe a multa. Na realidade, remédios antitruste devem ter como objetivo estrito 

a cessação de uma determinada infração e a eliminação dos efeitos nocivos que ainda persistam 

no mercado.  

 
496 DIAS, Rodrigo Pereira. Antitruste: sanção de desinvestimento em ativos. Um estudo de caso no Processo 

Administrativo n. 08012.11142/2006-79. Dissertação (Mestrado em Direito), Fundação Getulio Vargas – FGV, 

2016, 152. 
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Justamente em razão dessa peculiaridade dos remédios antitruste, é absolutamente 

necessário que eles sejam modelados para cada caso concreto, sendo imprescindível que o 

remédio tenha a habilidade de eliminar as preocupações concorrenciais. Para permitir um 

remédio adequado para tal propósito e assegurar que a medida não ultrapassará os limites de 

sua razão de ser, pode ser extremamente útil também recorrer às contribuições do Direito 

Europeu a respeito da conexidade dos remédios com a infração.  

As justificativas ao Regulamento 1/2003 expressamente determinam que medidas 

estruturais somente serão consideradas proporcionais quando existir um risco significativo de 

infração persistente ou repetida que derive da própria estrutura da empresa. Referida disposição 

estabelece que haja um vínculo lógico entre a infração praticada e o remédio a ser modelado 

pela autoridade, de forma que, como aponta a doutrina europeia, a imposição de remédios 

estruturais pressupõe que uma determinada estrutura tenha possibilitado ou ao menos facilitado 

de alguma forma a prática da infração à ordem econômica. 

Embora não exista uma disposição legal correspondente no Direito brasileiro, a partir 

de uma interpretação sistemática dos incisos do artigo 38 da Lei Antitruste, percebe-se que a 

necessidade de conexidade entre o remédio estrutural, a infração e a estrutura de mercado é 

consequência lógica da exigência de que a medida deve visar à “eliminação dos efeitos nocivos 

à ordem econômica” (inciso VII). De fato, se não houver o liame lógico entre um e outro, o 

remédio não será apto a alcançar tal propósito e, portanto, não poderá restaurar a concorrência 

legitimamente. 

Em casos de cartel, não se vislumbra qualquer estrutura específica de mercado que seja 

necessária para viabilizar o cometimento do ilícito. Tanto é assim que em nenhum outro caso 

conduzido pela Comissão Europeia foi verificada a necessidade de imposição de medidas 

estruturais em casos de cartel. 

Uma vez interrompida a prática, o mercado volta a funcionar normalmente e, ao menos 

em tese, não há necessidade de se realizar qualquer alteração estrutural para que a concorrência 

volte a operar como deveria. Diferentemente do quanto o CADE tentou sustentar na decisão 

administrativa proferida no caso do cimento e do concreto, não existe uma relação lógica causal 

entre o cartel e medidas de desinvestimento, uma vez que a atuação coordenada não enseja 

aumento da concentração de mercado, como esclarece Maranhão de forma irretocável em seus 

estudos sobre o tema.  

Medidas impostas em cenários como este podem representar uma tentativa da 

autoridade de interferir indevidamente no mercado e criar condições artificiais de maior 
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concorrência, mas jamais poderão ser consideradas válidas à luz das garantias individuais dos 

administrados.  

A imposição de remédios estruturais apenas seria justificável em casos de cartel para 

desfazer eventuais participações minoritárias detidas em empresas concorrentes, eis que 

poderiam, em tese, facilitar a troca de informações sensíveis. Mesmo nessa hipótese, contudo, 

seria indispensável que a autoridade efetivamente demonstrasse que a detenção de quotas ou 

ações no concorrente foram, de fato, utilizadas indevidamente, comprovando-se em que medida 

elas concorreram para a prática do ilícito.  

Com relação a condutas unilaterais, como demonstrado no subtópico 5.5.3.3, remédios 

estruturais somente seriam cabíveis, por exemplo, para remediar eventuais circunstâncias que 

possibilitam a prática de preço predatório ou descontos anticompetitivos, desde que os recursos 

utilizados para o ilícito derivem das atividades do agente em um mercado diverso daquele em 

que a infração foi praticada (“cross-funding”). Ainda, seriam justificáveis para remediar os 

efeitos produzidos pela prática de margin squeeze, ou seja, quando uma empresa verticalmente 

integrada infla os preços relativos aos insumos necessários para as atividades dos competidores 

no mercado downstream. Nessa hipótese, uma divisão vertical do agente infrator seria apta a 

evitar a continuação do ilícito. 

Diante de todo o exposto acima, conclui-se que a adoção de remédios estruturais em 

casos de conduta deve ser precedida das seguintes etapas e preenchimento dos requisitos que 

seguem: 

1) A autoridade deve, o quanto antes possível, identificar exatamente quais são as 

preocupações concorrenciais que decorrem da prática da infração à ordem 

econômica, outorgando às partes desde logo a possibilidade de manifestação e 

apresentação de alternativas viáveis; 

2) Para assegurar a adequação da medida que será imposta, deve-se proceder a um 

estudo mercadológico e econômico a respeito dos possíveis efeitos concretos que o 

remédio pode gerar no mercado, analisando-se a probabilidade de que tais efeitos 

venham efetivamente a ocorrer; 

3) A autoridade deve sopesar todos os ônus que serão suportados pelo particular em 

decorrência do remédio escolhido, ponderando-se os benefícios gerados à 

coletividade com os prejuízos suportados individualmente pela parte condenada; 

4) O remédio imposto deverá guardar um liame lógico com a infração praticada; ou 

seja, para que a medida possa ser considerada legítima e proporcional, é necessário 
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que a autoridade demonstre que existe o risco de a infração persistir ou se repetir em 

razão da própria estrutura da empresa ou do mercado; 

5) A autoridade deverá permitir que a parte atingida pela medida ou terceiros 

interessados se manifestem sobre a efetividade da medida, bem como sobre 

eventuais efeitos dela decorrentes que não tenham sido considerados, realizando-se 

eventuais ajustes pertinentes nas determinações exaradas para assegurar a eficácia 

da medida. Também é indispensável que a autoridade responda de forma motivada 

a todos os comentários apresentados; 

6) Os remédios precisam ser estipulados de forma clara e transparente, flexibilizando-

se as obrigações impostas caso elas não possam ser cumpridas por razões alheias à 

vontade das partes condenadas. 

Não há sequer dúvidas de que os requisitos a serem preenchidos pela autoridade antes 

da imposição de medidas estruturais demandam também um longo e custoso procedimento, por 

meio do qual se possa investigar e demonstrar que o remédio será hábil a atingir o seu propósito 

com sucesso. Caso não seja possível prosseguir com as análises acima pontuadas, deve a 

autoridade se abster de impor uma medida tão gravosa, como a que foi imposta pelo CADE no 

caso do cimento e do concreto, sob pena de indiscutível nulidade por desvio de finalidade. 

Justamente em razão dessas dificuldades que a autoridade certamente enfrenta antes da 

imposição de qualquer remédio e considerando assimetrias de informação que se apresentam 

na relação entre Administração Pública e particular, seria também interessante que, tal como na 

Europa, houvesse no Brasil estímulos legislativos para o CADE celebrar acordos com agentes 

infratores com o primordial objetivo de fazer cessar eventuais efeitos nocivos ao mercado. 

Diferentemente do propósito mais corriqueiro dos TCCs celebrados com o CADE – nos quais 

se percebe um objetivo mais voltado à mera cessação da prática ilícita e à arrecadação de 

contribuições pecuniárias para o Fundo de Direitos Difusos – a recomendação aqui proposta é 

para que as partes e a autoridade possam, de forma transparente, alcançar um consenso sobre 

qual medida pode ser adotada no caso concreto para eliminar estruturas nocivas ao mercado. 

Sobre este ponto, vale inclusive mencionar a valiosa lição de Oliveira ao tratar dos 

problemas relativos a uma imposição unilateral de remédios por parte da autoridade. Como 

sugere a autora, é necessário que seja superada a atual concepção de que a escolha do remédio 

representa necessariamente um embate entre a autoridade e os particulares, propondo então que 

se adote uma solução consensual:  

Em tal contexto, emerge a opção por uma solução “concertada”, ou “negociada”, 

“contratual”, como a mais apta a obter a maior eficácia possível, em decorrência do 
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envolvimento efetivo do poder econômico em sua definição. (…) Supera-se, assim, 

um modelo de intervenção estatal na economia unilateral e autoritária por um modelo 

negociado, mais coerente com a opção constitucional por uma economia de mercado, 

mas sempre capaz de interferir para resguardar a sua realização. Essa opção por uma 

administração negociada ou contratual representa uma forma contemporânea de busca 

de legitimidade da intervenção estatal na economia, e constitui meio seguro de se 

garantir que os direitos fundamentais sejam restringidos apenas dentro dos limites da 

proporcionalidade. 497 

A Comissão Europeia parece ter optado por este caminho mais harmônico. Como 

analisado no decorrer da presente dissertação, remédios estruturais em casos de conduta foram 

apenas aplicados por meio do acordo previsto no artigo 9 do Regulamento 1/2003. Apesar da 

autorização legislativa permitindo a imposição unilateral de medidas estruturais para fazer 

cessar uma determinada infração à ordem econômica, a autoridade optou, de forma sábia, por 

não exercer referido poder até o momento.  

Não se pretende por meio do presente trabalho menosprezar a importante função dos 

remédios antitruste. De qualquer forma, a linha é bastante tênue entre a adoção de uma medida 

eficaz e a adoção de uma medida arbitrária e abusiva, que pode inclusive trazer prejuízos para 

a própria concorrência. Com efeito, não são poucos os estudiosos que discutem se a intervenção 

antitruste representa a cura para uma competição imperfeita, ou se, na realidade, ela é causa 

para a ineficiência de mercado.498 

A solução consensual, sem sombra de dúvidas, parece ser uma alternativa promissora, 

eficaz e muito mais célere para a autoridade atingir o objetivo de eliminar eventuais efeitos 

negativos ao mercado em decorrência de uma infração à ordem econômica. 

 

   

 

 
497 OLIVEIRA, Amanda Flávio de. Remédios antitruste e o ordenamento jurídico brasileiro: primeiras reflexões. 

In OLIVEIRA, Amanda Flavio de; RUIZ, Ricardo Machado (coords.). Remédios Antitruste. São Paulo: Singular, 

2011, p. 27.  
498 SCHINKEL, M.P.; TUINSTRA, J. Imperfect Antitrust Enforcement. METEOR Research Memorandum n. 031, 

Maastricht University School of Business and Economics, 01/01/2002. 
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