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� AutorAutorAutorAutor:::: AdquirenteAdquirenteAdquirenteAdquirente Direto,Direto,Direto,Direto, porém,porém,porém,porém, apenasapenasapenasapenas dadadada EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa CondenadaCondenadaCondenadaCondenada BBBB....
� RéusRéusRéusRéus:::: 3333 empresasempresasempresasempresas condenadascondenadascondenadascondenadas pelopelopelopelo CADECADECADECADE:::: AAAA (Leniente),(Leniente),(Leniente),(Leniente), BBBB eeee CCCC....
� FundamentoFundamentoFundamentoFundamento:::: ArtigoArtigoArtigoArtigo 47474747 dadadada LeiLeiLeiLei AntitrusteAntitrusteAntitrusteAntitruste ++++ ArtigoArtigoArtigoArtigo 927927927927 eeee ssssssss.... dodododo CCCCCCCC....
� CausaCausaCausaCausa dededede pedirpedirpedirpedir:::: formaçãoformaçãoformaçãoformação dededede cartelcartelcartelcartel eeee imposiçãoimposiçãoimposiçãoimposição dededede sobrepreçossobrepreçossobrepreçossobrepreços
((((overchargeoverchargeoverchargeovercharge))))....
� PedidoPedidoPedidoPedido:::: tutelatutelatutelatutela ressarcitóriaressarcitóriaressarcitóriaressarcitória:::: danosdanosdanosdanos emergentesemergentesemergentesemergentes ++++ lucroslucroslucroslucros cessantescessantescessantescessantes ++++ danodanodanodano
moralmoralmoralmoral ++++ danodanodanodano àààà imagemimagemimagemimagem....
� DocumentosDocumentosDocumentosDocumentos:::: decisãodecisãodecisãodecisão dodododo CADECADECADECADE ++++ acordoacordoacordoacordo dededede leniêncialeniêncialeniêncialeniência ++++ contratoscontratoscontratoscontratos comcomcomcom aaaa
EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa BBBB ++++ parecerparecerparecerparecer econômicoeconômicoeconômicoeconômico....
� MeiosMeiosMeiosMeios dededede provaprovaprovaprova:::: todostodostodostodos osososos admitidosadmitidosadmitidosadmitidos pelopelopelopelo DireitoDireitoDireitoDireito....

EEEESCOPOSCOPOSCOPOSCOPO DADADADA AAAAÇÃOÇÃOÇÃOÇÃO RRRREPARATÓRIAEPARATÓRIAEPARATÓRIAEPARATÓRIA



� CritérioCritérioCritérioCritério consagradoconsagradoconsagradoconsagrado pelopelopelopelo SuperiorSuperiorSuperiorSuperior TribunalTribunalTribunalTribunal dededede JustiçaJustiçaJustiçaJustiça::::
▸ CiênciaCiênciaCiênciaCiência InequívocaInequívocaInequívocaInequívoca dodododo AtoAtoAtoAto IlícitoIlícitoIlícitoIlícito eeee dodododo DanoDanoDanoDano SofridoSofridoSofridoSofrido....

� ResponsabilidadeResponsabilidadeResponsabilidadeResponsabilidade civilcivilcivilcivil exexexex delictodelictodelictodelicto....
� CiênciaCiênciaCiênciaCiência INEQUÍVOCAINEQUÍVOCAINEQUÍVOCAINEQUÍVOCA dodododo ((((1111)))) AtoAtoAtoAto IlícitoIlícitoIlícitoIlícito ++++ ((((2222)))) DanoDanoDanoDano SofridoSofridoSofridoSofrido

▸ CartelCartelCartelCartel:::: ((((1111)))) ilícitoilícitoilícitoilícito cujacujacujacuja naturezanaturezanaturezanatureza éééé intrinsecamenteintrinsecamenteintrinsecamenteintrinsecamente ocultaocultaocultaoculta eeee ((((2222)))) danosdanosdanosdanos
nãonãonãonão sãosãosãosão facilmentefacilmentefacilmentefacilmente verificadosverificadosverificadosverificados eeee apuradosapuradosapuradosapurados....

▸ JurisprudênciaJurisprudênciaJurisprudênciaJurisprudência:::: ilícitoilícitoilícitoilícito ouououou danodanodanodano descobertodescobertodescobertodescoberto aaaa posterioriposterioriposterioriposteriori���� termotermotermotermo aaaa quoquoquoquo....

PPPPRESCRIÇÃORESCRIÇÃORESCRIÇÃORESCRIÇÃO



� AdAdAdAd argumentandumargumentandumargumentandumargumentandum tantumtantumtantumtantum,,,, imagineimagineimagineimagine----sesesese que,que,que,que, contrariandocontrariandocontrariandocontrariando aaaa jurisprudênciajurisprudênciajurisprudênciajurisprudência,,,,
considereconsidereconsidereconsidere----sesesese aaaa datadatadatadata dededede (i)(i)(i)(i) aberturaaberturaaberturaabertura dodododo PAPAPAPA ouououou ((((iiiiiiii)))) acessoacessoacessoacesso aoaoaoao acordoacordoacordoacordo dededede
leniêncialeniêncialeniêncialeniência firmadofirmadofirmadofirmado pelapelapelapela EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa AAAA....

▸ EEEE sesesese oooo CADECADECADECADE excluirexcluirexcluirexcluir dodododo polopolopolopolo passivopassivopassivopassivo ouououou nãonãonãonão condenarcondenarcondenarcondenar aaaa EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa BBBB,,,,
fornecedorafornecedorafornecedorafornecedora dodododo AutorAutorAutorAutor ????????
▸ IlegitimidadeIlegitimidadeIlegitimidadeIlegitimidade PassivaPassivaPassivaPassiva //// FaltaFaltaFaltaFalta dededede InteresseInteresseInteresseInteresse dededede AgirAgirAgirAgir ����

SucumbênciaSucumbênciaSucumbênciaSucumbência ���� SituaçãoSituaçãoSituaçãoSituação absurdaabsurdaabsurdaabsurda....
� PrescriçãoPrescriçãoPrescriçãoPrescrição:::: PunePunePunePune aaaa inérciainérciainérciainércia dodododo titulartitulartitulartitular eeee NÃONÃONÃONÃO aaaa impossibilidadeimpossibilidadeimpossibilidadeimpossibilidade dededede agiragiragiragir....
� NoNoNoNo mínimomínimomínimomínimo:::: oooo termotermotermotermo inicialinicialinicialinicial sesesese dádádádá comcomcomcom aaaa decisãodecisãodecisãodecisão condenatóriacondenatóriacondenatóriacondenatória dodododo CADECADECADECADE

desdedesdedesdedesde quequequeque estaestaestaesta apureapureapureapure danosdanosdanosdanos específicosespecíficosespecíficosespecíficos aoaoaoao AutorAutorAutorAutor....

PPPPRESCRIÇÃORESCRIÇÃORESCRIÇÃORESCRIÇÃO



� PrescriçãoPrescriçãoPrescriçãoPrescrição trienaltrienaltrienaltrienal contadacontadacontadacontada aaaa partirpartirpartirpartir dededede cadacadacadacada vendavendavendavenda dodododo cartelcartelcartelcartel....
• OOOO AdquirenteAdquirenteAdquirenteAdquirente AAAA foifoifoifoi alocadoalocadoalocadoalocado aoaoaoao CartelistaCartelistaCartelistaCartelista XXXX ouououou pagoupagoupagoupagou sobrepreçossobrepreçossobrepreçossobrepreços
semsemsemsem ciência,ciência,ciência,ciência, porporporpor dezdezdezdez anos,anos,anos,anos, cessandocessandocessandocessando aaaa partirpartirpartirpartir dadadada decisãodecisãodecisãodecisão dodododo CADECADECADECADE....
• IndenizaçãoIndenizaçãoIndenizaçãoIndenização somentesomentesomentesomente pelospelospelospelos últimosúltimosúltimosúltimos 3333 anos?anos?anos?anos? EEEE osososos prejuízosprejuízosprejuízosprejuízos
substanciaissubstanciaissubstanciaissubstanciais durantedurantedurantedurante oooo maiormaiormaiormaior períodoperíodoperíodoperíodo dededede 7777 anos?anos?anos?anos?
• EEEE sesesese oooo CADECADECADECADE constatar/condenarconstatar/condenarconstatar/condenarconstatar/condenar oooo cartelcartelcartelcartel 3333 anosanosanosanos apósapósapósapós suasuasuasua
cessação?cessação?cessação?cessação? EstáEstáEstáEstá tudotudotudotudo prescritoprescritoprescritoprescrito:::: SituaçãoSituaçãoSituaçãoSituação AbsurdaAbsurdaAbsurdaAbsurda quequequeque RepugnaRepugnaRepugnaRepugna aoaoaoao
DireitoDireitoDireitoDireito....
• ““““BuscaBuscaBuscaBusca----sesesese utilizarutilizarutilizarutilizar oooo direitodireitodireitodireito contracontracontracontra oooo DireitoDireitoDireitoDireito””””....
• ““““SancionarSancionarSancionarSancionar oooo lícitolícitolícitolícito exercícioexercícioexercícioexercício dodododo ilícitoilícitoilícitoilícito””””....

PPPPRESCRIÇÃORESCRIÇÃORESCRIÇÃORESCRIÇÃO: O: O: O: OUTRASUTRASUTRASUTRAS TTTTESESESESESESESES AAAABSURDASBSURDASBSURDASBSURDAS



� DireitoDireitoDireitoDireito ComparadoComparadoComparadoComparado:::: açõesaçõesaçõesações privadas,privadas,privadas,privadas, sempresempresempresempre umaumaumauma dasdasdasdas 2222 posiçõesposiçõesposiçõesposições::::

1.1.1.1. OOOO processoprocessoprocessoprocesso administrativoadministrativoadministrativoadministrativo ouououou oooo processoprocessoprocessoprocesso criminalcriminalcriminalcriminal
suspende/interrompesuspende/interrompesuspende/interrompesuspende/interrompe oooo prazoprazoprazoprazo prescricionalprescricionalprescricionalprescricional atéatéatéaté aaaa suasuasuasua conclusãoconclusãoconclusãoconclusão
(Ex(Ex(Ex(Ex.:.:.:.: EstadosEstadosEstadosEstados Unidos)Unidos)Unidos)Unidos)....

2.2.2.2. SomenteSomenteSomenteSomente começacomeçacomeçacomeça aaaa corrercorrercorrercorrer aaaa partirpartirpartirpartir dodododo conhecimentoconhecimentoconhecimentoconhecimento dodododo ilícitoilícitoilícitoilícito....
▸ ConhecimentoConhecimentoConhecimentoConhecimento ‘efetivo’‘efetivo’‘efetivo’‘efetivo’ (Alemanha),(Alemanha),(Alemanha),(Alemanha), ‘positivo’‘positivo’‘positivo’‘positivo’ (Áustria)(Áustria)(Áustria)(Áustria) ouououou

‘inequívoco’‘inequívoco’‘inequívoco’‘inequívoco’ (Holanda)(Holanda)(Holanda)(Holanda)....

PPPPRESCRIÇÃORESCRIÇÃORESCRIÇÃORESCRIÇÃO



� TRFTRFTRFTRF1111 eeee STJSTJSTJSTJ:::: PresunçãoPresunçãoPresunçãoPresunção dededede validadevalidadevalidadevalidade eeee legitimidadelegitimidadelegitimidadelegitimidade dodododo atoatoatoato administrativoadministrativoadministrativoadministrativo....
� ArtArtArtArt.... 9999º,º,º,º, IIIIIIII:::: CompeteCompeteCompeteCompete aoaoaoao PlenárioPlenárioPlenárioPlenário dodododo TribunalTribunalTribunalTribunal decidirdecidirdecidirdecidir sobresobresobresobre aaaa existênciaexistênciaexistênciaexistência dededede
infraçãoinfraçãoinfraçãoinfração àààà ordemordemordemordem econômicaeconômicaeconômicaeconômica:::: HermenêuticaHermenêuticaHermenêuticaHermenêutica SistêmicaSistêmicaSistêmicaSistêmica....
� PosiçãoPosiçãoPosiçãoPosição dodododo TRFTRFTRFTRF1111:::: AindaAindaAindaAinda quequequeque possamospossamospossamospossamos reverreverreverrever oooo méritoméritoméritomérito nãonãonãonão
precisamos/devemosprecisamos/devemosprecisamos/devemosprecisamos/devemos fazêfazêfazêfazê----lo,lo,lo,lo, excetoexcetoexcetoexceto emememem casoscasoscasoscasos específicosespecíficosespecíficosespecíficos.... DeDeDeDe outrooutrooutrooutro modo,modo,modo,modo,
nãonãonãonão seriaseriaseriaseria melhormelhormelhormelhor extinguirextinguirextinguirextinguir oooo TribunalTribunalTribunalTribunal dodododo CADE?CADE?CADE?CADE? AdotarAdotarAdotarAdotar modelomodelomodelomodelo dadadada AntitrustAntitrustAntitrustAntitrust
DivisionDivisionDivisionDivision,,,, DOJ?DOJ?DOJ?DOJ?
� DireitoDireitoDireitoDireito ComparadoComparadoComparadoComparado:::: DirectiveDirectiveDirectiveDirective 2014201420142014////104104104104/EU/EU/EU/EU ofofofof thethethethe EuropeanEuropeanEuropeanEuropean ParliamentParliamentParliamentParliament
andandandand ofofofof thethethethe CouncilCouncilCouncilCouncil totototo promotepromotepromotepromote actionsactionsactionsactions forforforfor damagesdamagesdamagesdamages -------- BindingBindingBindingBinding onononon nationalnationalnationalnational
courtscourtscourtscourts....
� TJMGTJMGTJMGTJMG:::: “Prova“Prova“Prova“Prova inequívoca”inequívoca”inequívoca”inequívoca” dodododo ilícitoilícitoilícitoilícito paraparaparapara finsfinsfinsfins dededede tutelatutelatutelatutela provisóriaprovisóriaprovisóriaprovisória....
� TJSPTJSPTJSPTJSP eeee TJPRTJPRTJPRTJPR:::: IndiscutívelIndiscutívelIndiscutívelIndiscutível robustezrobustezrobustezrobustez dadadada provaprovaprovaprova....

VVVVALORALORALORALOR PPPPROBANTEROBANTEROBANTEROBANTE DADADADA DDDDECISÃOECISÃOECISÃOECISÃO DODODODO CADECADECADECADE



� ResponsabilidadeResponsabilidadeResponsabilidadeResponsabilidade objetivaobjetivaobjetivaobjetiva:::: CCCCCCCC ArtArtArtArt.... 927927927927,,,, parágrafoparágrafoparágrafoparágrafo únicoúnicoúnicoúnico:::: ””””HaveráHaveráHaveráHaverá
obrigaçãoobrigaçãoobrigaçãoobrigação dededede repararrepararrepararreparar oooo dano,dano,dano,dano, independentementeindependentementeindependentementeindependentemente dededede culpa,culpa,culpa,culpa, nosnosnosnos casoscasoscasoscasos
especificadosespecificadosespecificadosespecificados emememem leileileilei””””....
� ArtArtArtArt.... 36363636 dadadada LeiLeiLeiLei AntitrusteAntitrusteAntitrusteAntitruste:::: infraçõesinfraçõesinfraçõesinfrações àààà ordemordemordemordem econômicaeconômicaeconômicaeconômica ���� independenteindependenteindependenteindependente
dededede culpaculpaculpaculpa....
� ArtArtArtArt.... 47474747 dadadada LeiLeiLeiLei AntitrusteAntitrusteAntitrusteAntitruste:::: reparaçãoreparaçãoreparaçãoreparação decorrentedecorrentedecorrentedecorrente dededede infraçõesinfraçõesinfraçõesinfrações àààà ordemordemordemordem
econômicaeconômicaeconômicaeconômica....
� (Ainda(Ainda(Ainda(Ainda quequequeque provarprovarprovarprovar aaaa culpaculpaculpaculpa nãonãonãonão sejasejasejaseja nenhumnenhumnenhumnenhum problemaproblemaproblemaproblema maior,maior,maior,maior, tendotendotendotendo emememem
vistavistavistavista asasasas provasprovasprovasprovas colhidascolhidascolhidascolhidas pelopelopelopelo CADE)CADE)CADE)CADE)....

VVVVALORALORALORALOR PPPPROBANTEROBANTEROBANTEROBANTE DADADADA DDDDECISÃOECISÃOECISÃOECISÃO DODODODO CADECADECADECADE



CAPÍTULO VCAPÍTULO VCAPÍTULO VCAPÍTULO V
DO DIREITO DE AÇÃODO DIREITO DE AÇÃODO DIREITO DE AÇÃODO DIREITO DE AÇÃO

ArtArtArtArt.... 47474747.... Os prejudicados, por si ou pelos legitimados referidos no art. 82 da
Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, poderão ingressar em juízo para,
em defesa de seus interesses individuaisindividuaisindividuaisindividuais ouououou individuaisindividuaisindividuaisindividuais homogêneoshomogêneoshomogêneoshomogêneos obter a
cessação de práticas que constituam infraçãoinfraçãoinfraçãoinfração dadadada ordemordemordemordem econômicaeconômicaeconômicaeconômica, bem
como o recebimento de indenização por perdas e danos sofridos,
independentemente do inquérito ou processo administrativo, que não será
suspenso em virtude do ajuizamento de ação.

O DO DO DO DIREITOIREITOIREITOIREITO PPPPOSITIVOOSITIVOOSITIVOOSITIVO BBBBRASILEIRORASILEIRORASILEIRORASILEIRO: Q: Q: Q: QUALUALUALUAL AAAA FUNÇÃOFUNÇÃOFUNÇÃOFUNÇÃO DODODODO ARTIGOARTIGOARTIGOARTIGO 47? 47? 47? 47? 



� DaDaDaDa LexLexLexLex AquiliaAquiliaAquiliaAquilia ((((287287287287 AC)AC)AC)AC) aoaoaoao ArtArtArtArt.... 927927927927 dodododo NovoNovoNovoNovo CCCCCCCC BrasileiroBrasileiroBrasileiroBrasileiro ((((2002200220022002))))::::
obrigaçãoobrigaçãoobrigaçãoobrigação dededede indenizarindenizarindenizarindenizar porporporpor atoatoatoato ilícitoilícitoilícitoilícito....
� CR/CR/CR/CR/88888888:::: artartartart.... 5555º,º,º,º, XXXVXXXVXXXVXXXV:::: supremaciasupremaciasupremaciasupremacia dodododo JudiciárioJudiciárioJudiciárioJudiciário eeee inafastabilidadeinafastabilidadeinafastabilidadeinafastabilidade dadadada
jurisdiçãojurisdiçãojurisdiçãojurisdição....
� CPCCPCCPCCPC eeee NCPCNCPCNCPCNCPC:::: tutelatutelatutelatutela inibitóriainibitóriainibitóriainibitória eeee ressarcitóriaressarcitóriaressarcitóriaressarcitória....
� DireitoDireitoDireitoDireito AdministrativoAdministrativoAdministrativoAdministrativo PositivoPositivoPositivoPositivo:::: distinçãodistinçãodistinçãodistinção consolidadaconsolidadaconsolidadaconsolidada entreentreentreentre oooo poderpoderpoderpoder dededede
políciapolíciapolíciapolícia eeee regulaçãoregulaçãoregulaçãoregulação dadadada AdministraçãoAdministraçãoAdministraçãoAdministração eeee aaaa prestaçãoprestaçãoprestaçãoprestação jurisdicionaljurisdicionaljurisdicionaljurisdicional aoaoaoao indivíduoindivíduoindivíduoindivíduo....
� DireitoDireitoDireitoDireito ConstitucionalConstitucionalConstitucionalConstitucional PositivoPositivoPositivoPositivo:::: infraçãoinfraçãoinfraçãoinfração àààà ordemordemordemordem econômicaeconômicaeconômicaeconômica comocomocomocomo ilícitoilícitoilícitoilícito....
� CDCCDCCDCCDC 1990199019901990:::: açãoaçãoaçãoação coletivacoletivacoletivacoletiva paraparaparapara defesadefesadefesadefesa dededede direitosdireitosdireitosdireitos individuaisindividuaisindividuaisindividuais homogêneoshomogêneoshomogêneoshomogêneos....
O Art. 29/47 não criou nenhum direito substantivo ou adjetivo novo O Art. 29/47 não criou nenhum direito substantivo ou adjetivo novo O Art. 29/47 não criou nenhum direito substantivo ou adjetivo novo O Art. 29/47 não criou nenhum direito substantivo ou adjetivo novo inútil?inútil?inútil?inútil?

O DO DO DO DIREITOIREITOIREITOIREITO PPPPOSITIVOOSITIVOOSITIVOOSITIVO BBBBRASILEIRORASILEIRORASILEIRORASILEIRO: Q: Q: Q: QUALUALUALUAL AAAA FUNÇÃOFUNÇÃOFUNÇÃOFUNÇÃO DODODODO AAAARTRTRTRT. 47???. 47???. 47???. 47???



� CânonesCânonesCânonesCânones::::
VerbaVerbaVerbaVerba cumcumcumcum effectu,effectu,effectu,effectu, suntsuntsuntsunt accipiendaaccipiendaaccipiendaaccipienda
� NãoNãoNãoNão háháháhá palavraspalavraspalavraspalavras inúteisinúteisinúteisinúteis nananana LeiLeiLeiLei (muito(muito(muito(muito menosmenosmenosmenos umumumum artigoartigoartigoartigo ouououou umumumum
CapítuloCapítuloCapítuloCapítulo –––– CapítuloCapítuloCapítuloCapítulo V)V)V)V)....

InterpretatioInterpretatioInterpretatioInterpretatio inininin quacumquequacumquequacumquequacumque dispositionedispositionedispositionedispositione nenenene sicsicsicsic facienda,facienda,facienda,facienda, utututut verbaverbaverbaverba nonnonnonnon sintsintsintsint
superflua,superflua,superflua,superflua, etetetet sinesinesinesine virtudevirtudevirtudevirtude operandioperandioperandioperandi....
� InterpretemInterpretemInterpretemInterpretem----sesesese asasasas disposiçõesdisposiçõesdisposiçõesdisposições dededede modomodomodomodo quequequeque nãonãonãonão pareçapareçapareçapareça haverhaverhaverhaver palavraspalavraspalavraspalavras
supérfluassupérfluassupérfluassupérfluas eeee semsemsemsem forçaforçaforçaforça operativaoperativaoperativaoperativa....

CCCCOMOOMOOMOOMO VVVVALORARALORARALORARALORAR OOOO ARTARTARTART. 47: H. 47: H. 47: H. 47: HERMENÊUTICAERMENÊUTICAERMENÊUTICAERMENÊUTICA JJJJURÍDICAURÍDICAURÍDICAURÍDICA



� FundamentoFundamentoFundamentoFundamento jurídicojurídicojurídicojurídico dasdasdasdas açõesaçõesaçõesações reparatóriasreparatóriasreparatóriasreparatórias....
� NãoNãoNãoNão instituiinstituiinstituiinstitui ouououou estabeleceuestabeleceuestabeleceuestabeleceu nenhumnenhumnenhumnenhum novonovonovonovo direitodireitodireitodireito materialmaterialmaterialmaterial ouououou processualprocessualprocessualprocessual nononono
OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento JurídicoJurídicoJurídicoJurídico....

� ContémContémContémContém nãonãonãonão apenasapenasapenasapenas umaumaumauma ênfaseênfaseênfaseênfase masmasmasmas umumumum claroclaroclaroclaro mandamusmandamusmandamusmandamus ouououou comandocomandocomandocomando
legallegallegallegal nononono sentidosentidosentidosentido dededede quequequeque sesesese efetiveefetiveefetiveefetive oooo direitodireitodireitodireito dededede açãoaçãoaçãoação dosdosdosdos prejudicadosprejudicadosprejudicadosprejudicados porporporpor
infraçõesinfraçõesinfraçõesinfrações àààà ordemordemordemordem econômicaeconômicaeconômicaeconômica sobsobsobsob aaaa perspectivaperspectivaperspectivaperspectiva dadadada LeiLeiLeiLei AntitrusteAntitrusteAntitrusteAntitruste
(responsabilidade(responsabilidade(responsabilidade(responsabilidade objetiva)objetiva)objetiva)objetiva)....

CCCCOMOOMOOMOOMO VVVVALORARALORARALORARALORAR OOOO ARTARTARTART. 47: U. 47: U. 47: U. 47: UMMMM EEEEXERCÍCIOXERCÍCIOXERCÍCIOXERCÍCIO DDDDIALÉTICOIALÉTICOIALÉTICOIALÉTICO



� SolidariedadeSolidariedadeSolidariedadeSolidariedade PassivaPassivaPassivaPassiva:::: CCCCCCCC artartartart.... 942942942942:::: ‘‘‘‘OsOsOsOs bensbensbensbens dodododo responsávelresponsávelresponsávelresponsável pelapelapelapela ofensaofensaofensaofensa
ouououou violaçãoviolaçãoviolaçãoviolação dodododo direitodireitodireitodireito dededede outremoutremoutremoutrem ficamficamficamficam sujeitossujeitossujeitossujeitos àààà reparaçãoreparaçãoreparaçãoreparação dodododo danodanodanodano causadocausadocausadocausado;;;;
e,e,e,e, sesesese aaaa ofensaofensaofensaofensa tivertivertivertiver maismaismaismais dededede umumumum autor,autor,autor,autor, todostodostodostodos responderãoresponderãoresponderãoresponderão solidariamentesolidariamentesolidariamentesolidariamente pelapelapelapela
reparaçãoreparaçãoreparaçãoreparação....’’’’
� SolidariedadeSolidariedadeSolidariedadeSolidariedade IntragrupoIntragrupoIntragrupoIntragrupo:::: LeiLeiLeiLei AntitrusteAntitrusteAntitrusteAntitruste:::: ArtArtArtArt.... 33333333....
� SolidariedadeSolidariedadeSolidariedadeSolidariedade dosdosdosdos AdministradoresAdministradoresAdministradoresAdministradores:::: LeiLeiLeiLei ArtArtArtArt.... 32323232....
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