ANTIDUMPING E ANTITRUSTE

Para o CMA a defesa de interesses das empresas em suas
atividades regulares de comércio está diretamente ligada
a uma assessoria cada vez mais preventiva e abrangente.
Investigações antidumping e questões antitruste
estão presentes no cotidiano de empresas brasileiras e estrangeiras de diferentes portes e setores
do mercado. Elas decorrem da competitividade e da
necessidade de defesa das atividades regulares de
comércio. O CMA atua em cada uma delas, de forma
preventiva com assessoria nas mais diversas representações.

•

Elaboração de programas de conformidade
(compliance).

•

Elaboração de pareceres legais, avaliações de
risco, estratégiais e políticas corporativas relacionadas a aspectos concorrenciais em geral.

•

Representação dos interesses de empresas perante agências reguladoras setoriais em processos antitruste.

Antidumping
Assessoria completa em todos os aspectos relacionados a comércio internacional em investigações e
revisões administrativas iniciadas pelo Departamento de Defesa Comercial (DECOM) e pela Secretaria de
Comércio Exterior (SECEX), autoridades brasileiras
responsáveis por tais procedimentos, bem como por
autoridades estrangeiras.
Antitruste
Atuação em investigações envolvendo cartéis e abuso de posição dominante, inspeções antitruste, buscas e apreensões, aconselhamento sobre acordos
de leniência, notificações de operações de grande
vulto e realização de programas internos para reduzir e prevenir preocupações de ordem concorrencial.
Na área antitruste e concorrencial, a assessoria jurídica CMA atua nas mais variadas questões como:
•

Elaboração de notificações de operações de
grande vulto.

•

Elaboração de impugnações a operações com
efeitos concorrenciais negativos.

•

Orientação a empresas e indivíduos em processos administrativos relacionados a violações
antitruste, tais como investigações de cartéis,
abuso de dominância, acordos verticais, dentre
outros.

•

Assessoria na negociação de acordos de leniência.

•

Representação de empresas e indivíduos em
processos administrativos e judiciais relacionados a questões antitruste, bem como em revisões judiciais de decisões proferidas pelo CADE.
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