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1. Tema, contexto e delimitação de escopo
Além de fomentar a cultura da livre concorrência, cabe ao Conselho Administrativo de
Defesa Econômica ("CADE") não apenas investigar, como também reprimir e julgar eventuais
abusos do poder econômico que visem à dominação de mercado, que possam de qualquer forma
prejudicar a concorrência ou ensejar o aumento arbitrário de lucros, conforme o parágrafo 4º do
artigo 173 da Constituição Federal.

Assim, comprovado um ilícito anticoncorrencial, o CADE aplica a multa administrativa
conforme critérios de dosimetria previstos no artigo 45 da Lei n. 12.529/2011 e também pode impor
uma série de remédios comportamentais e estruturais ao infrator, quando assim exigir a gravidade
dos fatos ou o interesse público geral. Dentre eles, a publicação do extrato da decisão condenatória,
a proibição de contratar com instituições financeiras oficiais, a transferência do controle societário,
venda de ativos e/ou qualquer outro ato necessário para a eliminação dos efeitos nocivos à ordem
econômica, nos termos do artigo 38 da Lei n. 12.529/2011.

Apesar de referidas medidas estarem previstas na legislação antitruste, o dispositivo legal
em questão não esclarece em que situações exatas elas podem ser impostas, tampouco estabelece
limitações concretas a serem observadas pela autarquia.

Os estudos sobre o tema ainda são absolutamente esparsos. Diante da insuficiência de
doutrina e jurisprudência específicas no âmbito do Direito Antitruste brasileiro, remédios
considerados excessivos e ilegais pelos particulares acabam sendo impugnados judicialmente com
base nos princípios gerais que norteiam a atuação da Administração Pública.

Isso porque, na qualidade de autarquia, o CADE deve necessariamente se orientar pelos
princípios do Direito Administrativo, dentre eles, o princípio da motivação e da razoabilidade,
expressamente previstos no artigo 2º da Lei n. 9.784/1999, que regula o processo administrativo
federal.

De qualquer forma, considerando a indiscutível gravidade das medidas estruturais que
podem ser aplicadas pelo CADE, a pesquisa jurídica a ser realizada tem como objetivo principal
destrinchar o tema sob um enfoque antitruste e econômico, analisando quais são os limites a serem
observados pela autarquia na imposição dos remédios.

Em um primeiro momento será analisada a natureza jurídica dos remédios de cunho
estrutural, seu objetivo e os contornos da discricionariedade da autarquia na escolha das sanções
cabíveis. Dentro do possível, serão também entrevistadas autoridades em matéria antitruste, que
possam informar quais parâmetros têm sido utilizados pelo CADE na escolha e fixação dos
remédios estruturais.

A segunda parte do trabalho será dedicada ao exame de casos da União Europeia, nos quais
a autoridade antitruste aplicou sanções estruturais para restaurar a concorrência que teria sido
prejudicada em razão de infrações à ordem econômica. Referida análise deverá perquirir quais
foram os fundamentos invocados na decisão, bem como os estudos realizados e métodos utilizados
pela autoridade antitruste para impor os remédios estruturais. Também será investigado o grau de
participação dos particulares na imposição da medida.

Após a realização de pesquisa sobre a jurisprudência europeia, será também analisada a
decisão administrativa proferida pelo CADE, no ano de 2014, que julgou o caso conhecido como o
“cartel do cimento e concreto”. Por meio de referida decisão, a autarquia aplicou a sanção de
desinvestimento em um caso de cartel pela primeira vez na história antitruste brasileira.

A principal questão amplamente debatida na época residia no fato de que, se não há conluio
e se cada empresa atuante no mercado detém uma parcela de mercado reduzida – ou seja, se não há
posição dominante - não haveria razão para se determinar a venda de parte do patrimônio das
empresas representadas. Trata-se de uma situação completamente diferente daquela que ocorre em
casos de monopólio, por exemplo.

Diante da análise dos precedentes europeus, será possível avaliar se a fundamentação
invocada pelo CADE pode ser considerada suficiente para, do ponto de vista antitruste, legitimar os
remédios estruturais impostos às empresas representadas no caso concreto a ser analisado. Será
também possível propor possíveis procedimentos e métodos a serem observados pela autarquia
brasileira na aplicação de desinvestimento e outras medidas que interfiram na estrutura do mercado.

A análise de casos anteriores e da experiência internacional pode ser utilizada como
parâmetro, estabelecendo limites no cenário brasileiro para a imposições destas sanções, que, se
aplicadas de forma fundamentada, têm poder de restaurar o ambiente concorrencial, remediando
eventuais efeitos negativos que ainda possam persistir no mercado.
2. Modelo de pesquisa
O presente estudo tem como base a análise de decisões proferidas por autoridades antitruste
na União Europeia, de forma a permitir uma avaliação crítica e comparativa da decisão
administrativa do CADE, proferida nos autos do processo administrativo n. 08012.011142/2006-79,
especificamente no que diz respeito às medidas de venda de ativos que foram impostas. Assim, o
modelo preponderante será o de estudo de caso.

De qualquer forma, concluída a análise do caso prático em vista dos precedentes europeus,
será também enfrentado o problema relativo à ausência de métodos estabelecidos para nortear a
atuação do CADE na imposição dos remédios estruturais, de tal forma que a dissertação adotará
uma conjugação de dois modelos de pesquisa. Ao final, o presente trabalho terá como foco a
formulação de uma recomendação de conduta por parte da autarquia brasileira.
3. Problemas e quesitos
Com o objetivo de demonstrar as limitações jurídicas e econômicas na aplicação de
remédios estruturais em casos de infrações à ordem econômica, serão respondidas às seguintes
indagações:


Quesito A) Qual é a natureza jurídica das sanções antitruste?



Quesito B) Os remédios antitruste têm função punitiva ou têm apenas o propósito de
remediar uma situação anticompetitiva?



Quesito C) São cabíveis remédios estruturais no que diz respeito a todos os tipos de
infração antitruste ou apenas quando ficar demonstrado abuso de posição
dominante?



Quesito D) Podem os remédios ser aplicados indistintamente para toda e qualquer
infração à ordem econômica, independentemente do fato de se tratar de condutas
unilaterais ou colusivas?



Quesito E) Qual é a racionalidade da imposição de remédio estrutural em caso de
cartel?



Quesito F) Quais análises econômicas e jurídicas devem ser realizadas pela
autoridade antitruste para aplicar um remédio estrutural?



Quesito G) Quais métodos devem ser utilizados para se avaliar o impacto do remédio
estrutural no mercado?



Quesito H) Qual é o nível de fundamentação que deve ser observado pela autoridade
antitruste para aplicar um remédio estrutural?



Quesito I) Quais características do mercado relevante devem ser levadas em
consideração quando da imposição da medida estrutural?



Quesito J) Em que medida devem as empresas condenadas participar da estipulação
e limitação do remédio estrutural?



Quesito K) Foram devidamente fundamentadas as sanções de natureza estrutural
impostas pelo CADE às empresas condenadas no caso do cimento e do concreto?

4. Justificação da relevância prática e do potencial inovador
A relevância institucional do CADE é indiscutível no cenário brasileiro. O rigor no combate
às infrações à ordem econômica tem se revelado cada vez mais presente.

Justamente porque as sanções aplicadas pela autarquia antitruste brasileira têm sido
extremamente gravosas nos últimos anos, a fundamentação invocada na decisão administrativa
também deve ser clara, suficiente e pautada por critérios de razoabilidade.

Quanto às sanções estruturais, é necessário que sejam estabelecidos métodos e critérios a
serem seguidos pela autarquia para fundamentar de forma adequada os remédios que venham a ser
impostos aos particulares. Tal necessidade se revela ainda mais cogente quando se trata de remédios
que venham a ser impostos por meio da função repressiva do CADE, uma vez que são escassos os
textos doutrinários sobre o tema e que a jurisprudência nacional ainda está começando a ser criada.

Diante dos objetivos pretendidos por meio do presente trabalho, espera-se que as conclusões
a serem alcançadas possam ser consultadas por membros do CADE, como guia de orientação
relativa ao procedimento a ser adotado na aplicação de remédios estruturais. 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 sanções abusivas e desarrazoadas. Também poderá ser útil na elaboração de ações
judiciais que discutam a validade das sanções impostas pelo CADE perante o Poder Judiciário.
5. Fontes e métodos de investigação
O estudo terá como foco a análise de decisões proferidas na comunidade europeia, que
aplicaram sanções estruturais em casos de conduta, de forma a verificar quais foram os
fundamentos e métodos utilizados pela autoridade antitruste para motivar de forma adequada a
imposição do remédio. Além disso, serão examinados comentários, doutrinas e artigos acadêmicos
que apresentem uma visão crítica sobre o tema e serão também entrevistadas autoridades públicas
que tenham amplo conhecimento sobre remédios estruturais.

Finalizada essa parte do trabalho, será destrinchada a íntegra da decisão administrativa do
CADE nos autos do processo administrativo n. 08012.011142/2006-79, ensejando a reflexão a
respeito da qualidade da linha de fundamentação invocada pela autarquia para motivar as medidas
estruturais, tomando-se como parâmetro os precedentes estrangeiros analisados. Ao final, será feita
uma recomendação a respeito dos métodos a serem utilizados pelo CADE na imposição dos
remédios.

Além disso, a pesquisa também irá contemplar algumas normas relativas ao Direito
Administrativo, bem como as próprias disposições da lei antitruste e do Regimento Interno e
Resoluções do CADE, doutrina e artigos acadêmicos que tratem do tema, visando à obtenção de
subsídios para a qualificação jurídica das sanções estruturais aplicadas pelo CADE.
6. Familiaridade com o objeto, acessibilidade de informações e envolvimento
pessoal
A pesquisadora atua na área de Contencioso Antitruste há diversos anos e está
acompanhando de perto o trâmite das ações anulatórias ajuizadas em face do CADE para discutir a
validade da decisão administrativa proferida no caso concreto a ser analisado.

A escolha do tema decorre da experiência profissional da pesquisadora e teve como ponto
de partida os debates intensos que surgiram a respeito do tema, especialmente quando constatada a
insuficiência de estudos que se debrucem sobre as limitações e sobre o regime aplicável às sanções
previstas na Lei n. 12.529/2011. A pesquisadora também foi influenciada pelo fato de as sanções
antitruste serem gravosas e não poderem ser discutidas em uma segunda instância administrativa, de
tal sorte que, caso a decisão administrativa venha a ser discutida no Poder Judiciário, também é
necessário que as partes envolvidas apresentem argumentos plausíveis e devidamente embasados
para a manutenção ou afastamento das sanções que venham a ser impostas pelo CADE.

Como membro do Comitê de Contencioso Econômico do Instituto Brasileiro de Estudos de
Concorrência, Consumo e Comércio Internacional- IBRAC, a pesquisadora também tem
participado dos mais relevantes debates atualmente em voga em matéria antitruste, atuando de
forma bastante ativa em todas as reuniões do grupo e pesquisas realizadas.

Pretende-se também realizar parte dos estudos na Europa, tendo acesso à doutrina e
jurisprudência estrangeiras sobre o tema a ser pesquisado, uma vez que as recomendações a serem
formuladas no presente trabalho terão como base a experiência já sedimentada no exterior.
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