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Disclaimer

As opiniões aqui apresentadas não refletem a minha convicção, 

nem do escritório e muito menos dos clientes!



Teto?

Art. 37. A prática de infração da ordem econômica sujeita os responsáveis 

às seguintes penas:

I - no caso de empresa, multa de 0,1% (um décimo por cento) a 20% 

(vinte por cento) do valor do faturamento bruto da empresa, grupo ou 

conglomerado obtido, no último exercício anterior à instauração do 

processo administrativo, no ramo de atividade empresarial em que 

ocorreu a infração, a qual NUNCA será inferior à vantagem auferida, 

quando for possível sua estimação.



Impossível (sempre)?

- CADE já aplicou multa baseada em vantagem auferida

- CADE encomendou e publicou estudo sobre cálculo de dano

- Até o TCU já publicou estudo de cálculo de dano de cartel 

SG e/ou DEE não teriam condições de apoiar Tribunal no cálculo 

da vantagem auferida?



Proporcionalidade

Multa precisa guardar relação com a gravidade da infração

- Vantagem auferida certamente é um importante indicador da 

magnitude dos efeitos gerados no mercado.

- Pode servir tanto para elevar quanto para reduzir o valor.

- Portanto, nesse ponto, a questão não é saber se o CADE está 

subpunindo, mas se está punindo proporcionalmente.



Consistência e Coerência

Ao comparar o valor das multas aplicadas pelo CADE, em alguns 

casos, parece não haver um critério consistente, tanto:

- entre os valores aplicados para membros de um mesmo cartel; como

- entre os valores aplicados para diferentes cartéis.

Suspeita: o problema pode estar na base de cálculo



Duração da Conduta

Como punir adequadamente uma conduta com duração de mais 

de uma década a partir da utilização de percentual sobre o 

faturamento de um único ano?



Efeito Dissuasório

No Brasil, ações privadas ainda são raras e a persecução penal 

muito limitada.

- Multa do CADE, sem dúvida, é a principal sanção e precisa ser 

suficiente alta.

O CARTEL NÃO PODE COMPENSAR



Efeito Dissuasório (Prof. John Connor)
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