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Categoria “Programa ou Projeto” - Candidatura 04

Incentivo a ações privadas de reparação de danos por 

cartéis 
Ministério da Fazenda  / Secretaria de Promoção da Produtividade e Advocacia 1

da Concorrência / Assessoria 

Tamanho da equipe
Três integrantes 

Período
1º de janeiro a 10 de dezembro de 2018 

Resumo do Programa/Projeto
O projeto contou com atuação legislativa para aprimorar e aprovar o PLS 283/2016 no Senado 
Federal. O PL em questão cria incentivos legais para a promoção de ações privadas de 

reparação de danos por cartéis. Ademais, o projeto contou com a elaboração de dois guias 
bilíngues, finalistas do prêmio Antitrust Writing Awards da Concurrences e da Goerge Washington 

University. O primeiro guia é direcionado para militantes da área concorrencial e e para peritos 
judiciais que tenham de estimar sobrepreço em cartel. O segundo guia é voltado para 

consumidores, apresentando o passo-a-passo para entrar com ações de reparação de danos 
por cartéis. 

Recursos disponíveis
Equipe de apenas dois assessores e um técnico para diagramar o material. 

 Uniu-se em 2019 com outras Pastas para criação do Ministério da Economia1
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Situação-problema (diagnóstico)
Como reconhecido pelo peer review de 2019 da OCDE sobre o Brasil, as sanções por cartel no 
Brasil são baixas e os acordos firmados pelo Cade têm descontos muito elevados e são 

realizados até mesmo em casos complexos. Ademais, o chamado enforcamento público é caro. 

Principais desafios
Conseguir elevar os incentivos monetários para que consumidores entrassem com ações. Em 

geral, o problema das ações concorrenciais é que o dano total é alto, mas o danos per capita é 
baixo. Isso muda quando a vítima é o empresário (intermediário), que não tem proteção segundo 

o CDC. 

Soluções aplicadas
Além de conseguirmos preservar as multas em dobro, conseguimos incluir dispositivo que retira 

a presunção de repasse do sobrepreço (o que viabiliza as ações desses intermediários). 
Ademais, incluímos a obrigação de arbitragem judicial por quem deseje ser signatário de TCC. 

Resultados obtidos
Aprovação do PLS no Senado. Os dois guias foram finalistas do prêmio Antitrust Writing Awards 
da Concurrences e da George Washington University. 

Pontos de destaque
O projeto contou com a atuação pessoal no Senado e com a elaboração de material público que 
qualquer um pode usar para acessar os seus direitos. O material foi enviado para o Judiciário e 

órgãos do consumidor. Tudo isso foi realizado com uma equipe muito enxuta. 

Lições aprendidas
É possível alcançar resultados relevantes, desde que as metas sejam condizentes com o 

tamanho da equipe, haja uma boa rede de contatos e poder de influência, e os membros da 
equipe sejam dispostos a trabalhar com dedicação. 
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Links relevantes 
I. https://awards.concurrences.com/en/awards/2019/soft-law/; 
II. https://awards.concurrences.com/en/authors/brazil-s-secretariat-for-productivity-and-

competition-advocacy;  
III. http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/guias-e-manuais/calculo-de-

danos-em-carteis/view;    
IV. http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/guias-e-manuais/estimating-

cartel%20damages/view/; 
V. http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/guias-e-manuais/acao-privada-

de-reparacao-de-danos-por-carteis-private-enforcement-for-cartel-damages/view. 
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