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RESUMO  

 

Este artigo é o resultado de um estudo doutrinário e jurisprudencial referente à utilização 

de provas indiretas como elemento suficiente a ensejar a condenação de cartéis em licitação 

pelo CADE, o Tribunal de Defesa da Concorrência no Brasil.  

O objetivo deste estudo é a elaboração de uma análise da postura do CADE em relação 

à utilização de provas indiretas. Dessa forma, foi realizada a análise de conceitos já 

consolidados pela teoria antitruste e pela teoria processual penal e foram avaliados os dilemas 

a serem enfrentados pela autoridade antitruste. A fim de ilustrar a modificação na orientação 

jurisprudencial e demonstrar o manejo das provas indiretas pela autoridade antitruste, 

examinamos três precedentes da autoridade brasileira de defesa da concorrência. 

A pesquisa confirma que o CADE passou a se utilizar de provas indiretas de forma a 

satisfazer o ônus de convencimento das suas decisões, desde que sejam avaliadas num conjunto 

probatório, e não individualmente e que detenham certa robustez.  

Por fim, este artigo dedica-se a discutir as perspectivas da atuação da autoridade de 

defesa da concorrência e fomentar questionamentos ainda pendentes no cenário jurídico e 

econômico, que podem ser solucionados pela adoção de uma postura mais incisiva pelo CADE. 
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ABSTRACT 

 

This article is the result of a doctrinal and jurisprudential study regarding the use of 

circumstantial evidence as a sufficient element to provoke the condemnation of cartels 

practicing big rigging by CADE, the Brazilian Competition Court. 

The purpose of this study is to elaborate an analysis of CADE's attitude towards the use 

of circumstantial evidence. For this purpose, we carried out an analysis of concepts already 

consolidated by antitrust theory and criminal procedural theory.  

In order to illustrate the change in jurisprudential guidance and demonstrate the 

operation with of circumstantial evidence by the antitrust authority, we examined three 

precedents of the Brazilian antitrust authority. 

The research confirms that CADE started to use circumstantial evidence in order to 

satisfy the persuasion of its decisions, provided that they are evaluated in a probative set, and 

not individually, demonstrating their strength. 

Finally, this article is dedicated to discuss the perspectives of the antitrust authority and 

to raise questions still pending in the legal and economic scenario, which can be appear by 

adopting a more incisive and strong position by CADE. 
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        Teu exagera ou exclui. 

Sê todo em cada coisa. Põe quanto és 
        No mínimo que fazes. 

Assim em cada lago a lua toda 
        Brilha, porque alta vive. 
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INTRODUÇÃO 

 
Nos últimos anos, observa-se a intensificação da persecução à prática de cartéis pelas 

autoridades de defesa da concorrência. Ragazzo1 leciona que, desde 2003, o CADE assumiu o 

combate a cartéis como sua prioridade, tendo em vista a lesividade da conduta, que implica em 

elevação de preços, restrição da oferta e prejuízos à inovação2. Entre os anos de 2015 e 2016, 

foram instaurados trinta e sete processos administrativos cujo mérito discutido era a prática de 

cartel3. Além disso, destes 37 processos, apenas 8 foram arquivados e os 24 restantes, julgados4. 

Os processos julgados pelo tribunal ensejaram a aplicação de multas às empresas envolvidas, 

resultando num montante de R$ 257.226.979,005 a ser recolhido pela autoridade antitruste. Tais 

dados demonstram que a prática de cartel tem sido, de fato, perseguida pelas autoridades e que 

os responsáveis pela conduta ilícita, responsabilizados.   

Ao adotar essa postura mais incisiva, o CADE assemelha-se à atuação das autoridades 

antitruste em todo o mundo6, que priorizam a detecção e o combate aos cartéis. Em novembro 

de 2015, durante um seminário promovido pelo o CADE e a OCDE - Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o então presidente da autarquia, Vinicius Marques 

de Carvalho, destacou que o combate a cartéis em compras públicas tem se tornado prioridade 

no âmbito do CADE e que este tipo de conduta “é um problema endêmico no Brasil e que seu 

combate não se restringe à atuação da autoridade da concorrência”. 7 No mesmo evento, o então 

secretário geral da OCDE, Angel Gurría, mencionou a necessidade de colocar em pauta o 

debate sobre fraudes em licitações públicas, tendo em vista o atual contexto brasileiro e os 

recentes eventos constatados pela Operação Lava Jato8. Gurría afirmou que “(...) licitações mais 

                                                        
1Neste sentido, ver RAGAZZO: “desde 2003, o CADE tem assumido como sua prioridade o combate a cartéis, 
desenvolvendo uma série de ações para reprimir essa conduta, entre as quais medidas investigativas sofisticadas 
como operações de busca e apreensão, que acabam gerando um início de rotina de combate de casos colusivos nos 
últimos anos.[...]” RAGAZZO, Carlos Emanuel Joppert. P. A regulação da concorrência., 2013. p.3. Acessado 
em: 10 de novembro de 2016.. Disponível em:< http://works.bepress.com/carlos_ragazzo/20> 
2 PRAXEDES, Renata Rodrigues. Valoração de provas na condenação de cartéis: O mercado de revenda de 
combustíveis. (pp. 341-353) In: Revista IBRAC, Direito da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, 
Leonor Cordovil (coord.), ano 19, vol 22, jul-dez/2012. p.342.  
3 Conferir Tabela 1, Anexo.  
4 Id.  
5 Conferir Tabela 2, Anexo.  
6 Sobre o tema, WHISH: “There is a very real sense today among the world’s competition authorities that, if 
competition law is about one thing above all, it is the detection and punishment of hard-core cartels“. WHISH, 
Richard. Control of cartels and other anti-competitive agréments., 2006. p.3 Acessado em: 20/09/16 
Disponível em: <http://circ.in/pdf/richardwhishcps-03.pdf > 
7  CADE e OCDE promovem seminário sobre combate a cartéis em licitações. Disponível em: 
<http://www.cade.gov.br/noticias/cade-e-ocde-promovem-seminario-sobre-combate-a-carteis-em-licitacoes.> . 
Acessado em: 10/11/16. 
8  A título exemplificativo, temos a delação premiada da Companhia Andrade Gutierrez, que acusou  a ocorrência 
da prática de cartéis na construção da Usina de Belo Monte, MG, em 2010. Tais práticas serão objeto de 
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competitivas, além de protegerem o erário público, estimulam a produtividade, melhoram o 

padrão dos serviços públicos prestados e propiciam desenvolvimento econômico e social“9.  

Ainda no referido evento, enfatizou os dados da OCDE10 que demonstram que as 

licitações públicas, quando eivadas de vícios, fraudes e de condutas anticompetitivas que 

reduzem a concorrência, tendem a adicionar 20% ou mais aos preços dos contratos, podendo 

chegar a até um aumento de 50% dos valores, se comparados com os preços oriundos de 

procedimentos licitatórios realizados num ambiente devidamente competitivo. Seguindo tal 

entendimento, pode-se concluir que, em caso de cartéis em licitações, tanto a Administração 

Pública quanto os contribuintes suportam o dano, sofrendo o impacto direto da indevida 

alocação de recursos públicos. 

Desse modo, resta claro que cartéis em licitações tem se mostrado de extrema 

importância no cenário brasileiro, tendo em vista a alocação de recursos públicos em setores de 

infraestrutura com o intuito de promover o desenvolvimento do país, bem como a necessidade 

de se conquistar o investimento estrangeiro para a consecução de tais obras. Assim, quanto 

maior credibilidade os procedimentos licitatórios conquistarem, mais suscetíveis à recepção de 

grandes investimentos estarão. Se a atuação da autoridade antitruste for eficaz e, de fato, 

combater tais gargalos que ensejam o desvio de verba pública, o investidor estrangeiro tende a 

acreditar e investir cada vez mais no país.  

O fato é que a comprovação de cartéis é intrinsecamente difícil, tendo em vista a 

natureza do acordo. As práticas normalmente são comprovadas mediante a utilização de provas 

diretas e indiretas, que geralmente são obtidas na própria denúncia da conduta, bem como em 

operações de busca e apreensão de documentos, por meio de requisição de informações às 

empresas, por interceptações telefônicas e acordos de leniência. Além disso, cumpre ressaltar 

que a atuação conjunta de autoridades como o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e 

as demais autoridades que compõem o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, tende a 

fortalecer a colheita de provas, tornando-as mais robustas e consistentes11.  

                                                        
averiguação pelo CADE, por meio do Processo Investigativo instaurado em 16 de novembro de 2016.  Cade 
investiga se houve cartel em Belo Monte. Agência Brasil. Acessado em 18/11/16. Disponível em: 
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-11/cade-investiga-se-houve-cartel-em-leilao-de-belo-monte> 
9 Seminário OCDE-CADE sobre Licitação Pública e Colusão: Discurso de abertura de Angel Gurría. Proferido 
em 03/11/2015. Acessado em: 11/10/16. Disponível em: < http://www.oecd.org/brazil/seminario-ocde-cade-
sobre-licitacao-publica-e-colusao-discurso-de-abertura.htm> 
10Id.  
11 Segundo ARAGÃO: “O ideal é que a autoridade antitruste, seja em relação à regulação strictu sensu ou às 
licitações, não exerça apenas um papel repressivo, na análise de infrações já consumadas, mas também preventivo, 
participando da formulação das políticas para os setores regulados.“ . ARAGÃO, Alexandre Santos de. 
Competências antitruste e regulações setoriais. Revista do IBRAC. São Paulo, IBRAC, v. 16, n. 1, 2009. p.34  
Disponível em:< http://download.rj.gov.br/documentos/10112/312688/DLFE- 
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O presente trabalho tem o intuito de verificar a utilização de provas indiretas no combate 

a cartéis em licitação no Brasil por meio de uma análise da jurisprudência do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e de posicionamentos da doutrina nacional e 

estrangeira.  

Por que seria tão relevante discutir a possibilidade de condenação por provas indiretas? 

A polêmica se dá pois estas são provas detentoras de uma robustez e certeza inferiores às provas 

diretas e podem dar azo a uma condenação injusta. Dito claramente: as chamadas provas 

indiretas não são circunstâncias que comprovam inequivocamente a realização de condutas 

criminosas. Como já mencionado, a comprovação dos cartéis não é realizada de forma simples, 

pois como os membros de um cartel tem consciência da ilicitude da sua conduta, eles tendem a 

não deixar vestígios materiais do esquema, razão pela qual as autoridades antitruste dificilmente 

encontrarão provas diretas do ocorrido. Assim, com a inexistência de provas diretas, as provas 

indiretas passam a deter uma grande importância dentro do escopo probatório.  

Por outro lado, mesmo assumindo tal importância, a sua utilização ainda enseja 

questionamentos e reflexões. Há, no fundo, um dilema entre proteção a direitos (e certeza 

jurídica) e efetividade da política antitruste. Um dilema que a autoridade antitruste, tem que 

enfrentar, de modo a definir o seu escopo de atuação e seu papel perante o combate às condutas 

anticompetitivas. Tal impasse pode ser demonstrado através da evolução jurisprudencial do 

CADE, que adotava uma postura mais conservadora, ao demandar a apresentação de provas 

diretas e inequívocas, e, recentemente, utilizou-se de provas indiretas para justificar a 

condenação de empresas pela prática de cartéis em licitação.  

Para enfrentar o tema da condenação de cartéis por provas indiretas, este artigo realizou 

o itinerário a seguir descrito. Foram analisados três precedentes do CADE, de forma a ilustrar 

o entendimento adotado pelos Conselheiros no decorrer de um espaço de tempo em que o 

Tribunal estava consolidando sua atuação no cenário brasileiro. Ademais, para a 

complementação teórica do artigo, foram estudados diversos autores da teoria antitruste do 

cenário nacional e internacional, de forma a complementar o entendimento sobre o tema. Os 

conceitos aqui trabalhados são oriundos de uma vasta pesquisa bibliográfica, que inclui consulta 

a livros, artigos científicos nacionais e internacionais e publicações disponibilizadas online. 

                                                        
28573.pdf/CompetenciaAntitruste.pdf.> Acesso em: 16/09/2016. 

 



    
 

 
 

4

O artigo está estruturado na forma a seguir descrita. Na Seção 1, o leitor será brevemente 

contextualizado quanto aos conceitos fundamentais para o entendimento do tema, que inclui a 

temática dos cartéis, cartéis em licitação e suas peculiaridades, e inicia a categorização das 

provas. Na Seção 2, as considerações possuem um condão de ambientar o leitor ao contexto 

analisado, que, a cada dia, torna-se mais relevante para a realidade brasileira, que enfrenta a 

polêmica quanto à utilização de provas indiretas no cenário antitruste e processual penal. Em 

seguida, na Seção 3 há análise de precedentes do CADE, a fim de demonstrar a modificação no 

entendimento do tribunal, que aparenta adotar, atualmente, uma postura mais permissiva quanto 

à utilização de provas indiretas como instrumento apto a ensejar a condenação de empresas pela 

prática de cartéis em licitação. Por fim, a Seção 4 apresentará as conclusões finais e reflexões 

sobre a importância da utilização de provas indiretas no combate a cartéis em licitações, bem 

como sobre o desenvolvimento e consolidação do papel do CADE no cenário jurídico e 

econômico brasileiro.  
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SEÇÃO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS: ELEMENTOS FUNDAME NTAIS PARA A 

COMPREENSÃO DA TEMÁTICA 

 

O objetivo desta Seção é elucidar os conceitos fundamentais para a compreensão do 

tema do presente artigo, que consiste na possibilidade de utilização de provas indiretas para a 

comprovação e posterior sanção, em via administrativa, de cartéis em licitação. Para apresentar 

tais conceitos, procuramos concatenar os principais pontos pertinentes abordados pela doutrina 

do direito antitruste nacional e internacional, partindo de uma análise dos conceitos de cartéis, 

cartéis em licitação, da importância da proteção da autoridade antitruste, e iniciar o debate 

referente às provas indiretas, que será aprofundado na Seção 2 deste artigo.   

 

1.1. As peculiaridades dos cartéis em licitação e sua difícil comprovação 

  

Os cartéis consistem em acordos explícitos ou tácitos entre concorrentes que detêm 

parte substancial do mesmo mercado relevante, com o intuito de maximizar o lucro dos 

integrantes12. Os referidos acordos podem tratar de diversos temas, tais como: preços dos bens, 

características e valores alocados na produção, ou até mesmo sobre divisão do mercado entre 

os competidores. São considerados condutas coordenadas horizontais, pois a conglomeração se 

dá entre participantes de um mesmo mercado relevante, os quais visam à maximização de lucros 

por meio da eliminação da concorrência.  

A cartelização é considerada a conduta mais preocupante para as autoridades de defesa 

da concorrência, pois implica em imenso risco de restrição direta da rivalidade entre os agentes 

que atuam em um mesmo mercado e atendem a um mesmo conjunto de clientes13.   

É importante ressaltar que o cartel é observado pela jurisprudência do CADE sob a ótica 

da regra per se, de modo a considerar a comprovação da conduta como elemento suficiente para 

demonstrar a lesividade do ilícito14 . A conselheira Ana Frazão, nos autos do PA 

                                                        
12 O Anexo I da Resolução 20/99 do CADE define cartéis como “acordos explícitos ou tácitos entre concorrentes 
do mesmo mercado, envolvendo parte substancial do mercado relevante, em torno de itens como preços, quotas 
de produção e distribuição, divisão territorial, na tentativa de aumentar preços e lucros conjuntamente para níveis 
mais próximos do monopólio”.  Anexo I, Resolução nº 20, CADE, 1999. Disponível em: 
<http://www.cade.gov.br/assuntos/normas-e-legislacao/resolucao/resolucao-no-20-de-9-de-junho-de-
1999.pdf/view > Acessada em: 09/08/2016. 
13 PEREIRA NETO, Caio Mário da Silva. Direito Concorrencial, São Paulo, Ed. Saraiva, 2016. p. 107.  
14 Leciona SCHUARTZ: “Cartéis hard core são normalmente tratados como ilícitos per se, isto é, a prova do fato 
do cartel é, em regra, suficiente para autorizar a conclusão de que se trata de uma conduta cujo efeito líquido sobre 
o bem estar social é negativo.“ SCHUARTZ, Luis Fernando. Ilícitos Antitruste e Acordos entre Concorrentes.” 
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08012.004472/2000-1215, elenca dois fatores que justificam a dispensabilidade da análise de 

elementos tradicionais do direito antitruste, como a análise do mercado relevante, da existência 

de barreiras à entrada e do exercício do poder de mercado, quais sejam: a) a ausência de efeitos 

pró-competitivos e da evidente lesividade da conduta – devendo desconsiderar os eventuais 

benefícios auferidos pelas empresas devem ser desconsiderados, visto que a mera prática do 

cartel já consiste em violação à livre concorrência; b) a existência de poder de mercado – que 

deve ser comprovada pela verificação dos efeitos anticompetitivos, na situação em análise. 

As possíveis consequências negativas decorrentes da existência de um cartel em 

determinado mercado podem ser sintetizadas nos seguintes tópicos: i) elevação de preços, pois 

com menos concorrência no mercado, menor será o incentivo aos competidores à redução de 

preços; ii) redução do nível de produção; iii) controle das inovações, considerando que as 

empresas tendem a se acomodar, não inovando, nem controlando seus custos16. Com a 

ocorrência de cartéis, a tendência é a alocação ineficiente de recursos da sociedade, da 

coletividade como um todo.  

 Os cartéis podem ocorrer nas mais diversas circunstâncias, mas uma das ocorrências 

que tende a ensejar a maior lesividade à coletividade é a prática de cartéis em licitações 

públicas, os chamados big rigging. O objetivo da realização de licitações é, não só a garantia 

de igualdade de condições entre todos os participantes, o que enseja a maximização dos lucros 

dos concorrentes, mas também a promoção da eficiente alocação dos recursos públicos, de 

forma econômica e transparente, a ser realizada pela Administração Pública.  

                                                        
In: Ensaios sobre Economia e Direito da Concorrência, Mario Luiz Possas (coord.), São Paulo, Ed. Singular, 2002. 
p. 120. 
15 CADE. Processo Administrativo 08012.004472/2000-12.  Representante: Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis - ANP e Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Município de 
Bauru/SP. Representados: Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo - 
Regional Bauru - SINCOPETRO; Wagner Siqueira; Sebastião Homero Gomes; João Nunes Pimentel; Sílvio 
Carlos Martins Martinez; Luiz Carlos Lombardi; Davilço Graminha; Auto Posto Mary Dota Ltda.; Auto Posto 
Jardim Brasil Bauru Ltda.; Auto Posto Nuno de Assis Ltda.; Auto Posto Vila São Paulo Ltda.; Auto Posto Bauru 
2000 Ltda.; Posto Sebastião Homero Gomes Bauru; Auto Posto Petroper Ltda.; Lopes & Lombardi Ltda.; Auto 
Posto Chapadão Bauru Ltda.; e Lion & Cia Comércio de Combustíveis Ltda. Conforme manifestação da 
Conselheira Relatora, Ana Frazão, proferida em 06/03/2013, p. 33-34: “Assim, embora o cálculo da parcela de 
mercado detida pelos agentes econômicos seja instrumento relevante em grande parte das investigações antitruste, 
considero que, em casos como o ora em tela, valorizar preponderantemente as provas materiais da conduta e de 
seus efeitos é a maneira mais útil, segura e eficiente de se analisar o poder de mercado dos agentes investigados e 
a potencialidade lesiva da conduta. Nesse sentido, alinho-me à posição defendida pelo Conselheiro Prado no 
julgamento do PA 08012.002127/02-14, quando se afirmou que "estudos econômicos nesse caso são 
desnecessários, e irrelevantes para a caracterização da conduta ou da gravidade do ilícito.” Disponível em: 
<http://sei.cade.gov.br/sei/institucional/pesquisa/processo_exibir.php?NJlLMKAUD29j6X1yj2GO_P27TZb287t
6FyKxmleAun0wcMGqfkp6l2h4cl4OLIwyjiPwUzEOvaXfDrr837jPwg,,> Acesso em: 20/11/16. 
16 Sobre o tema, conferir: PEREIRA NETO, Caio Mário da Silva. Op.Cit. p.110.; Ainda, conferir 
GUSMÃO, Rossana Malta de Souza. A tipificação na Lei Antitruste da prática de cartel em licitação pública. 
In: ADV, Advocacia Dinâmica. Informativo 26, 2012. p.411 
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Devido à tamanha importância que o procedimento licitatório tem para a sociedade, a 

Constituição da República Federativa do Brasil17 , em seu artigo 37, XXI18 , traz a 

obrigatoriedade de licitar em toda contratação pública como regra geral aplicável à 

Administração Pública, seja ela direta ou indireta. Já no plano infraconstitucional, a Lei 

8.666/93, Lei de Licitações, positivou o princípio da competitividade no artigo 3o, §1o, I19, 

evidenciando a relevância social da competitividade no curso da licitação, visando o respeito 

ao princípio da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.  

A ocorrência de conluios em contratações públicas, entretanto, implica a violação dos 

referidos objetivos e gera grandes prejuízos para a sociedade como um todo, para os 

contribuintes que destinam grande parte de seus recursos à gestão do Estado e ao erário 

público20. Os cartéis assumem uma forma específica e a sua gravidade torna-se ainda maior 

quando inseridos no âmbito da Administração Pública, principalmente por ferirem tanto os 

princípios constitucionais da livre concorrência e a ordem econômica, quanto às garantias de 

um procedimento licitatório em respeito aos princípios norteadores, tais com a isonomia, 

eficiência, moralidade, qualidade, que visam assegurar a primazia do interesse público21. 

                                                        
17 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.  
18 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Art. 37., XXI - A administração pública direta 
e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade 
de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica 
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 
19 BRASIL. Lei 8.666/93, Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 
da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. § 1o  É vedado aos agentes 
públicos: I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades 
cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 
licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 
ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991.  
20 Marco Aurélio Ceccato afirma que “os cartéis em licitações visam a maximizar ilicitamente a margem de lucro 
dos respectivos cartelistas nos contratos celebrados com a Administração Pública, de forma que o sobrepreço 
praticado é suportado diretamente pelo erário e indiretamente pelos contribuintes”. CECCATO, Marco Aurélio. 
Cartéis em Licitações: estudo tipológico das práticas colusivas entre licitantes e mecanismos extrajudiciais 
de combate. VII Prêmio SEAE, 2012. p. 3. Disponível em: < http://seae.fazenda.gov.br/premio-seae/edicoes-
anteriores/edicao-2012/vii-premio-seae-2012/3o%20Lugar%20Tema%201%20-
%20Marco%20Aurelio%20Ceccato.pdf> Acesso em: 25/11/16. 
21 Alexandre Aragão, sobre o tema: “ Os princípios concorrenciais devem, então, nortear as decisões do poder 
concedente quanto ao prazo, condições de participação dos agentes econômicos, exigências para participação e 
objeto de licitação, de forma a propiciar a presença do maior número possível de agentes, evitando-se ao máximo 
a limitação à concorrência no processo licitatório e na execução dos futuros contratos.“ ARAGÃO, Alexandre 
Santos de. 2009, Op.cit. p.33.  
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Dentre as peculiaridades dos cartéis em licitações, é importante ter em mente que, na 

maioria das vezes, os mecanismos de controle do cartel são fixados antes da ocorrência do 

certame e possuem o intuito de impedir que determinadas empresas participem da licitação, 

lesando a concorrência. Assim, torna-se fundamental analisar o procedimento licitatório a fim 

de constatar (ou não) a existência de tais práticas. 

Deve-se ressaltar que cartéis em licitações podem assumir inúmeras formas, a depender 

do objetivo das empresas, tais como: a) a fixação de preços22; b) supressão de propostas23; c) 

rodízio entre concorrentes24; d) apresentação de propostas de cobertura25, e, e) divisão de  

mercado26, entre outras. Dito isso, é importante ter em mente que essas práticas geralmente são 

adotadas simultaneamente pelas empresas, o que dificulta, ainda mais, a constatação da prática 

delituosa.   

Pode-se exemplificar a sistemática do big rigging  da seguinte forma: (i) em um 

primeiro momento, ocorre a definição do vencedor do certame – por meio das diferentes formas 

elencadas acima; (ii) logo depois, há a implementação e estruturação de mecanismos de 

compensação entre as empresas que participam do conluio - por meio da subcontratação, pela 

realização de pagamentos entre elas, feitos em dinheiro e, pelo estabelecimento de contratos 

variados; por fim, (iii) atingem o objetivo de evitar a incidência das leis da concorrência – com 

o intuito de se esquivar da incidência das leis de mercado e exercer o poder de mercado, 

auferindo lucro em níveis praticamente monopolistas. 

                                                        
22 Na fixação de preços (price fixing), as empresas estabelecem o valor de proposta (mínimo ou máximo), 
secretamente, e acordam que tal montante não poderá ser ultrapassado pelas concorrentes, de modo a aniquilar a 
concorrência do certame. Os efeitos de tal prática podem ser visualizados até mesmo na fase interna da licitação, 
antes mesmo da abertura de propostas, o que pode aumentar o valor de adjudicação e até mesmo fixar preços 
superiores ao preço de mercado do produto ou serviço. Conferir CECCATO, 2012. Op. Cit. p.17-19. 
23 Já a supressão de propostas (bid suppression) ocorre quando da desistência ou abstenção de um ou mais 
concorrentes. A desistência pode ocorrer até a fase de habilitação (cf. art. 43§6o, Lei 8666/93) e, quando ocorre 
após tal estágio, causa extrema instabilidade na concorrência do certame. Já a abstenção ocorre quando o 
concorrente não cumpre os prazos e requisitos constantes no edital, demonstrando desinteresse em participar do 
certame, por meio de sua inércia. Sobre o tema, ver CECCATO, 2012. Op. Cit. p.20 
24 No rodízio (bid rotation) as empresas previamente segmentam a atuação das participantes do cartel, já 
combinando a empresa vencedora do certame. Aparentemente, tem-se um ambiente competitivo, principalmente 
porque as empresas podem estabelecer uma ordem de alternância entre os vencedores. Id.p.21. 
25 Na apresentação de propostas de cobertura (cover bidding), a constatação pelas autoridades competentes se torna 
mais difícil. Geralmente, há a apresentação de propostas com condições de habilitação inaceitáveis, ou até mesmo 
propostas extremamente elevadas àquele procedimento, o que desqualifica, de plano, o concorrente por fatores 
que seriam, em tese, decorrentes da própria estrutura empresarial e da capacidade econômica e de oferta da 
empresa. Id. p.11-16. 
26 Por fim, na divisão de mercado, os concorrentes acordam em fragmentar o mercado, determinando áreas ou 
clientes específicos para cada membro do cartel. Assim, o concorrente concentrado só apresentaria propostas 
válidas, eficazes para aquela área determinada, ou para aquele cliente específico. Id. p.22. 
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 Em suma, referida modalidade de cartel acaba por prejudicar substancialmente os 

esforços do Estado na eficiente alocação de recursos ao fraudar o caráter competitivo das 

licitações por meio de acordos entre empresas em prol de benefícios privados27. 

Entretanto, é imperioso ressaltar que a comprovação de cartéis é intrinsecamente difícil, 

tendo em vista a natureza do acordo, que produz resultados lesivos à concorrência e promove 

o abuso de poder econômico. Normalmente, os agentes que decidem cartelizar em determinado 

mercado, buscam ocultar as evidências daquele acordo, não deixando resquícios da conduta 

delituosa e tornando o ambiente aparentemente competitivo.  

A existência dos cartéis pode ser comprovada basicamente mediante a utilização de dois 

tipos de provas: as provas diretas e indiretas. As provas são normalmente obtidas em operações 

de busca e apreensão realizadas pelo CADE ou até mesmo por autoridades como a Polícia 

Federal ou o Ministério Público, bem como por meio de interceptações telefônicas e acordos 

de leniência. Tais espécies de provas são elemento de análise mais profunda e posterior no 

presente trabalho.  

Provas diretas consistem em quaisquer evidências que demonstrem a existência do 

acordo formal entre os concorrentes, comprovadas com a comunicação entre eles, geralmente 

obtidas por escutas telefônicas, atas de reunião ou assembleias, por declaração de um dos 

participantes acerca da ocorrência da prática do cartel (por meio dos acordos de leniência ou 

termo de compromisso de cessação da conduta), bem como comprovadas pelos mecanismos de 

monitoramento e sanção adotados pelos participantes. São chamadas de smoking gun evidences 

pela doutrina estrangeira, em há que a presunção de efeitos nocivos. Por serem provas que 

demonstram, perfeitamente, a ocorrência do cartel, elas obviamente são mais difíceis de serem 

encontradas. No caso de provas diretas, é sabido, com clareza, que há o cartel e, portanto, pode-

se punir os agentes que praticam tal conduta. Acontece que, quando os acordos são realizados, 

os agentes buscam esconder todo e qualquer resquício da prática, dos encontros e 

comunicações, a fim de que as autoridades não tenham conhecimento da mesma e que eles não 

sejam sancionados por tais condutas, visto que a prática do cartel é considerada tanto um ilícito 

criminal (art. 4o, II, Lei 8.137/90 – Lei de Crimes Contra a Ordem Econômica28), quanto um 

ilícito administrativo (art. 36§3o, I, Lei 12.529/2011 - Lei de Defesa da Concorrência29) e além 

                                                        
27 Ministério da Justiça. Cartilha Combate a Cartéis em Licitações. Secretaria de Direito Econômico,2008.  
Disponível em: < http://www.comprasnet.gov.br/banner/seguro/Cartilha_Licitacao.pdf >Acessado em: 20/11/16.  
28 BRASIL. Lei 8.137/90,  art. 4o, II. Lei de Crimes Contra a Ordem Econômica. 
29 BRASIL. Lei 12.529/2011, art. 36§3o, I. Lei de Defesa da Concorrência. 
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disso, pode sujeitar os infratores ao pagamento de indenizações em âmbito civil, a fim de se 

consolidar a reparação do dano (art. 47, Lei 12. 529/201130)31.  

As provas indiretas ou circunstanciais, entretanto, são aquelas que contrariam a 

dinâmica considerada normal do mercado em análise, cuja explicação não pode ser outra senão 

a existência de um cartel. São classificadas pela doutrina como indícios de comunicação e 

indícios econômicos. A título exemplificativo, imagine-se que ocorra o aumento drástico de 

preços de determinado produto em um curto espaço de tempo, ou, que esse aumento de preços 

ocorra após a reunião entre as empresas concorrentes no mercado. Nas duas situações, há algo 

atípico na dinâmica habitual daquele mercado e compete à autoridade antitruste a tutela da 

ordem econômica, devendo questionar tais eventos atípicos e investigar as referidas condutas. 

Tais indícios e evidências são encontrados com maior facilidade, mas ensejam uma análise mais 

profunda e firme do órgão antitruste, porque não comprovam inequivocamente a ocorrência da 

conduta, tão somente sugerem que há um cartel entre empresas que justifique as alterações 

vislumbradas em determinado mercado. Importante ponderar que, muitas vezes, as empresas 

investigadas alegam que essas provas não são suficientes para ensejar a condenação pelas 

condutas anticoncorrenciais.  

A polêmica desenvolvida a partir da utilização de provas indiretas como meio de 

comprovação de cartéis em licitação é vasta e será o objeto do estudo deste artigo, como 

veremos a seguir. 

                                                        
30 BRASIL. Lei 12. 529/2011, art. 47. Lei de Defesa da Concorrência. 
31 CADE. Guia Programa de Leniência Antitruste do CADE, 2016.  p.10-12. Disponível em: < 
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia-programa-de-
leniencia-antitruste-do-cade-versao-preliminar-1.pdf > Acesso em: 20/11/16. 
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SEÇÃO 2 - A VALORAÇÃO DAS PROVAS: PROVAS DIRETAS E INDIRETAS 

FORMANDO UM SATISFATÓRIO CONJUNTO PROBATÓRIO 

 

 A presente Seção tem o objetivo de analisar as principais controvérsias na utilização de 

provas diretas e indiretas como formadoras de um arcabouço probatório suficiente para a 

condenação de empresas por práticas delituosas, seja no âmbito do processo administrativo 

sancionador, ou até mesmo no processo penal. Para tanto, foi realizada uma revisão 

bibliográfica acerca da classificação e manejo das provas na seara processual penal e antitruste.  

 

2.1. Fundamentação das decisões e valoração probatória   

 

O sistema de avaliação da prova adotado pela Constituição da República32  é 

denominado de livre convencimento fundamentado e concede a permissão ao juiz para decidir 

a causa conforme seu livre convencimento, devendo fundamentá-lo em sua decisão, 

demonstrando as escolhas, de forma a justificar suas opções aos jurisdicionados33 .Com 

fundamento no princípio do livre convencimento do juiz e na necessidade de demonstrar a 

motivação e fundamentação de suas decisões, por simetria, a autoridade antitruste também está 

submetida ao ônus de justificar suas escolhas e demonstrar-lhes a razão.  

Como já mencionado anteriormente, no caso de cartéis, a comprovação da conduta nem 

sempre é fácil, sendo necessária a análise de inúmeras variáveis para que o ônus de justificativa 

dos conselheiros do Tribunal Antitruste seja suficientemente satisfeito. Os conselheiros, assim, 

enfrentam uma série de questionamentos e promovem não só a análise da conduta supostamente 

violadora da ordem econômica, mas também realizam análises de cunho econômico, estrutural, 

fático, circunstancial e, com base na racionalidade dos fatos e das informações obtidas, julgam 

determinada conduta.  

Parte da doutrina antitruste nacional sustenta que a valoração probatória na seara 

administrativa tende a ser menos rígida do que na seara criminal34, o que enseja um padrão de 

                                                        
32 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil - art. 93, IX.  
33 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado.  15.ed.rev.,atual. e ampl. Rio de Janeiro, 
Ed. Forense, 2016 .p. 238,.  
34 Conferir CONSIDERA e DUARTE: “em geral, cortes administrativas aceitam mais facilmente evidências 
econômicas, enquanto que as cortes criminais tendem a tomar suas decisões em termos de evidências diretas.” 
CONSIDERA, Claudio Monteiro; DUARTE, Gustavo França de Seixas. A importância de evidências 
econômicas para a investigação de cartéis – a experiência brasileira. In:Revista de Direito da Concorrência. 
Vol 1. p.19-33. Brasília, jan-mar 2004 apud PRAXEDES, Renata Rodrigues, 2012. Op.Cit. p. 349.  
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suficiência probatória na seara antitruste inferior ao exigido em âmbito penal. Entretanto, 

embora não se atente para critérios rígidos, tal valoração deve observar algum modelo de 

racionalidade capaz de oferecer parâmetros suficientes a legitimar o juízo efetuado como 

resultado de uma decisão social35. Importante ressaltar que, o juízo condenatório deverá 

observar os ditames e garantias constitucionais, a fim de se garantir o devido processo legal, 

sem que haja violações ao direito do contraditório de todos os envolvidos nas investigações36.  

Desse modo, temos que a existência dos cartéis normalmente é comprovada mediante a 

utilização de dois tipos de provas: as diretas e indiretas. Importante ressaltar que tal distinção 

categórica de provas não é realizada no âmbito legislativo do direito antitruste brasileiro, o que 

nos faz recorrer às definições elaboradas no âmbito processual penal.  

 

2.2. A classificação e utilização das provas no âmbito processual penal 

 

A doutrina processual penal classifica provas, no que tange a seu objeto, como diretas 

e indiretas. Considera-se prova direta37 quando se referir ao fato que está sendo provado, sem 

necessidade da construção de um processo lógico. Provas indiretas38, por sua vez, normalmente 

são verificadas sob a forma de indícios39 e não se dirigem diretamente ao fato probando, mas, 

por raciocínio indutivo-dedutivo, chega-se  à conclusão da existência do fato delituoso. O artigo 

                                                        
35 SILVEIRA, Daniel Coutinho da, Prova, argumento e decisão: critérios de suficiência para a orientação dos 
juízos de fato no direito processual brasileiro. Dissertação de Mestrado, USP, São Paulo, 2011. p. 24. Disponível 
em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde-24042012-
113857/publico/Daniel_Silveira_Dissertacao.pdf 
36 Sobre o tema:  “De qualquer forma, a formação do juízo de condenação deve pressupor o devido processo legal, 
ao mesmo tempo em que a divulgação de resultados de diligencias de busca e apreensão, bem como a abertura da 
investigações deve passar pelo crivo da razoabilidade e proporcionalidade em respeito a direitos e garantias 
individuais“. GABAN, Eduardo Molan; DOMINGUES, Juliana Oliveira. Investigações de cartel no Brasil: 
parâmetros constitucionais e considerações sobre aplicação da teoria dos efeitos. In: Revista IBRAC, Leonor 
Cordovil (coord.). vol. 17 – jan-jun.2010, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais .(p. 125-146) p. 145. 
37 Ainda sobre provas diretas, ver RANGEL, que classifica: “[direta] quando se referir ao próprio fato probando. 
Pois o fato é provado sem a necessidade de qualquer processo lógico de construção.”  RANGEL, Paulo. Direito 
Processual Penal– 20ª. Ed. – São Paulo: Atlas, 2012. p. 444. 
38 Já sobre provas indiretas, RANGEL leciona: “Indireta é a prova que não se dirige ao próprio fato probando, 
mas, por raciocínio que se desenvolve, se chega a ele. Há, na prova indireta, uma construção lógica através da qual 
se chega ao fato ou à circunstancia que se quer provar. Casos típicos de prova indireta são os indícios e 
presunções.” Id. Op.Cit.p. 444-445. 
39 Acerca da definição de indício, leciona NUCCI ”Indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo 
relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão de outro fato secundário ou 
outra circunstância. É prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia. (...)O único fator – e 
principal – a ser observado é que o indício, solitário nos autos, não tem força suficiente para levar a uma 
condenação, visto que esta não prescinde de segurança. (...) A indução nos permite aumentar o campo do 
conhecimento, razão pela qual a existência de vários indícios torna possível formar um quadro de segurança 
compatível com o almejado pela verdade real, fundamentando uma condenação ou mesmo uma absolvição.” 
NUCCI, Guilherme de Souza, 2016. Op.Cit. p. 366.  
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239 do Código Processo Penal40 dispõe que indício é a circunstância conhecida e provada que 

induz à conclusão da existência de outra circunstância.41   

Importante ressaltar que, em que pese o reconhecimento da força probatória dos 

indícios, quando analisados individualmente, são considerados insuficientes para ensejar 

condenações ou absolvições em âmbito penal. Nucci42 afirma que há muito preconceito na 

utilização de indícios, mas que são elementos fundamentais na busca da verdade real. Assim, 

em âmbito penal, percebe-se que a força probatória dos indícios está condicionada à 

apresentação de uma certa robustez destes, ou seja, individualmente, não são suficientes para 

justificar a decisão do magistrado, mas, quando analisados em conjunto, detêm grande força 

probatória, tornando-se aptos a ensejar condenações ou até mesmo absolvições.  

Isto posto, alguns precedentes da utilização de provas diretas e indiretas na satisfação 

do convencimento do magistrado serão analisados a seguir. Na relevante decisão da Ação Penal 

47043, caso conhecido como Mensalão, o STF manifestou-se quanto aos meios de provas 

utilizados para a criação do juízo condenatório. O Conselheiro do CADE Márcio de Oliveira 

Jr., nos autos do P.A. nº 08012.001273/2010-24 44, aliás, citou alguns trechos da decisão que 

seguem abaixo, a fim de ilustrar o entendimento do referido tribunal: 

 
Assim, a prova deve ser, atualmente, concebida em sua função 
persuasiva, de permitir, através do debate, a argumentação em torno 
dos elementos probatórios trazidos aos autos, e o incentivo a um debate 
franco para a formação do convencimento dos sujeitos do processo. O 
que importa para o juízo é a denominada verdade suficiente constante 
dos autos; na esteira da velha parêmia quod non est in actis, non est in 
mundo.�Resgata-se a importância que sempre tiveram, no 
contexto das provas produzidas, os indícios, que podem, sim, pela 
argumentação das partes e do juízo em torno das circunstâncias 

                                                        
40BRASIL. Código de Processo Penal, Decreto Lei 3.689/1941. Art. 239. Considera-se indício a circunstância 
conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou 
outras circunstâncias. 
41 Ainda sobre o referido dispositivo legal, cumpre ressaltar, nas palavras de MIRABETE: “Provas indiretas são 
as presunções e os indícios, esses definidos no artigo [239 do Código de Processo Penal]. Nos termos da lei, a 
premissa menor, ou fato indiciário, é uma circunstância conhecida e provada (…). Tanto mais forte o indício 
quanto mais íntima sua relação com o fato, não havendo princípios inflexíveis sobre o valor da prova indiciária. 
(…)”  MIRABETE, Julio Fabrini. Código de Processo Penal Interpretado. 2.ed. São Paulo: Atlas, 1992. apud 
PEREIRA NETO, Caio Mário da Silva, 2016, Op.Cit.p.116.  
42 “Há autorização legal para a sua utilização e não se pode descurar que há muito preconceito contra essa espécie 
de prova, embora seja absolutamente imprescindível ao juiz utilizá-la. Nem tudo se prova diretamente, pois há 
crimes camuflados – a grande maioria – que exigem a captação de indícios para a busca da verdade real. “NUCCI, 
Guilherme de Souza. 2016. Op.Cit. p. 367. 
43 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Penal 470/MG. STF, Relator: Min. Joaquim Barbosa. Tribunal 
Pleno. julgado em 17/12/2012.  
44  CADE. Processo Administrativo 08012.001273/2010-24. Relator: Conselheiro Márcio de Oliveira Jr., 
05/08/2015, p. 10, Voto do Conselheiro Relator. apud. Excerto de voto do Ministro Luiz Fux, Ação Penal 470, 
STF, op.cit.. 
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fáticas comprovadas, apontarem para uma conclusão segura e 
correta. (…) 
Assim é que, através de um fato devidamente provado que não 
constitui elemento do tipo penal, o julgador pode, mediante raciocínio 
engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir 
pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da 
conduta.�Aliás, a força instrutória dos indícios é bastante para a 
elucidação de fatos, podendo, inclusive, por si próprios, o que não 
é apenas o caso dos autos, conduzir à prolação de decreto de índole 
condenatória. (cf. PEDROSO, Fernando de Almeida. Prova penal: 
doutrina e jurisprudência. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2005, p. 90-91). (…) 
As digressões ora engendradas se justificam porque, nesses delitos 
econômicos e sofisticados, unem-se as forças das provas diretas e 
dos indícios” (Excerto de voto do Ministro Luiz Fux, Ação Penal 470, 
STF, Ministro Relator Joaquim Barbosa, julgado em 17/12/2012, DJe 
19/04/2013, grifos nossos). 
 

Outro relevante precedente do STF refere-se a um processo que ensejou a condenação 

de um ex-deputado federal pela prática de corrupção eleitoral nos autos da Ação Penal 

48145,cujo trecho ementa se encontra a seguir transcrito: 

 
O delito de corrupção via de regra permite que seus autores, mercê da 
falta de suficiente lastro probatório, escapem pelos desvãos, em 
manifesta apologia do fantasma da impunidade, e com sério e grave 
comprometimento do processo eleitoral. Bem por isso, vem se 
entendendo que indícios e presunções, analisados à luz do 
princípio do livre convencimento, quando fortes, seguros, 
indutivos e não contrariados por contraindícios ou por prova 
direta, podem autorizar o juízo de culpa do agente. (grifos nossos) 
AP 481, STF. EMENTA. (p.3). Relator: Min. Dias Toffoli, Tribunal 
Pleno, julgado em 08/09/2011.  

 
 

Os trechos supracitados reforçam o entendimento da doutrina quanto à possibilidade de 

utilização de provas indiretas, indiciárias, como instrumento apto a autorizar a culpabilidade do 

agente na seara penal46 , desde que analisadas conjuntamente e detentoras de robustez 

probatória. Frise-se que, neste âmbito, as sanções aplicadas pelos magistrados podem implicar 

                                                        
45 SUPREMO TRIBUBAL FEDERAL. Ação Penal 481. Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 
08/09/2011. EMENTA, ponto. 4, pg. 3. 
46 Ainda sobre o tema: “Logo, a fim de que possam fundamentar uma decisão, as provas indiciárias devem ser 
coerentes entre si e convergentes para um ponto comum, qual seja, o fato que elas pretendem demonstrar.”  
MORAIS, de Paulo Heber de, e, LOPES, João Batista. Da Prova Penal – Teoria e Prática. Campinas: Julex 
Livros Ltda, 1978, p. 183, apud  COELHO, Dandara Perassa. Uma Batalha Travada em Torno de Evidências: 
O Valor Probatório dos Indícios e sua (In)Suficiência para a Condenação de Cartéis. In: Revista de Direito 
da Concorrência, Vol.4, nº1. Maio, 2016, p.164. 
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em seríssimas restrições à liberdade individual, como a prisão em regime fechado. Mesmo com 

tais drásticas consequências, a prova indireta tem sido utilizada amplamente na motivação dos 

magistrados, o que nos faz concluir que o valor probatório das provas indiretas vem ganhando 

importância inclusive no processo penal. 

O grande valor das considerações realizadas neste tópico reside na possível comparação 

da magnitude das restrições que podem ser aplicadas pelas diferentes autoridades, tais como o 

magistrado em âmbito penal e o tribunal antitruste, na seara antitruste. Temos que a prova 

indireta é utilizada em âmbito penal, mesmo com as graves restrições à liberdade do indivíduo.  

Concluímos que se as provas indiretas são elemento fundamental no direito processual 

penal, e que estas podem também se revestir de tamanha importância na seara antitruste, visto 

que as restrições que podem ser aplicadas pelas autoridades de defesa da concorrência são 

menos gravosas que aquelas aplicadas pela autoridade judicial. Na primeira, a sanção mais 

grave consiste na determinação ao pagamento de multas, proporcionais a lesão à concorrência. 

Já na segunda, a sanção mais grave revela-se na pena privativa de liberdade do indivíduo, que 

restringe o convívio do infrator com a sociedade. Isso posto, percebemos que consistem em 

sanções incidentes em diferentes esferas das liberdades individuais, sendo as restrições ao 

direito de ir e vir mais gravosas que a sanção ao mero pagamento de multa.  

Assim, acreditamos que a correta utilização de provas indiretas pode garantir maior 

efetividade na persecução à condutas ilícitas, independente da seara analisada. Passemos à 

análise das provas na seara antitruste a fim de entender a racionalidade que permeia utilização 

das provas indiretas no direito concorrencial.  

 

2.3. Análise das provas na seara antitruste 

 

Para início de análise, cumpre mencionar que a Lei Antitruste utiliza o termo “indício“ 

em poucas ocasiões, sendo duas delas referentes à competência da Superintendência Geral de 

promover procedimento preparatório de inquérito administrativo para apurar as infrações à 

ordem econômica, em face de indícios destas infrações47. Assim, não restam dúvidas quanto à 

utilidade dos indícios para a instauração de procedimentos investigatórios no âmbito da 

autoridade de defesa da concorrência. A polêmica se dá na utilização desses indícios como 

elementos suficientes para ensejar a condenação de empresas pela prática de condutas 

                                                        
47 BRASIL. Lei 12. 529/2011, artigos 13 e 66§1º.  
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anticoncorrenciais. Quanto à classificação de provas em diretas e indiretas, a doutrina antitruste 

acaba por realizar tal divisão e sistematizar os conceitos a seguir abordados.  

2.3.1. As provas diretas 
 

Segundo ensinamentos da OCDE48, as provas diretas de um acordo entre empresas são 

aquelas que identificam um encontro entre os participantes da conduta ou até mesmo 

evidenciam a comunicação entre eles de modo a demonstrar a prática de um acordo e acertos 

entre as partes. Assim, as principais formas de se verificarem provas diretas são por meio de 

documentos que comprovem: a existência do acordo, as partes envolvidas e a matéria do 

acordo; podendo se revestir na forma de e-mails, documentos internos das empresas, atas de 

reuniões, entre outros; ou também na forma de depoimentos orais ou escritos dos participantes 

do cartel demonstrando a ocorrência da conduta49.  

São chamadas de smoking gun evidences50 pois são tão evidentes quanto uma arma 

recém disparada, que guarda resquícios do disparo e “produz fumaça“, provando que o disparo 

foi praticado. São as provas perfeitas para a caracterização da conduta, detentoras de tamanha 

robustez, que são suficientes quando analisadas individualmente para o enquadramento de 

determinada conduta em um ilícito tipificado pela norma antitruste.  

Entretanto, por serem tão essenciais e claras para a configuração do delito, essas provas 

normalmente são aniquiladas e dificilmente chegam ao conhecimento do órgão de defesa da 

concorrência. Afinal, as empresas que participam do conluio normalmente estão cientes da 

ilegalidade de sua conduta e, sabendo que qualquer documento criado pode ser suficiente para 

a sua incriminação, acabam por evitar a criação deles51. Tais peculiaridades fazem com que as 

                                                        
48 Conforme entendimento da OECD: “Direct evidence of an agreement is that which identifies a meeting or 
communication between the subjects and describes the substance of their agreement. The most common forms of 
direct evidence are 1) documents (in printed or electronic forms), and 2) oral or written statements by co-operative 
cartel participants describing the operation of the cartel.“  OECD - ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-
OPERATION AND DEVELOPMENT. Policy Brief. Prosecuting Cartels without. Direct Evidence of 
Agreement., 2007. p.1. Disponível em: < http://www.oecd.org/competition/cartels/38704302.pdf> Acesso em: 
25/11/16. 
49 PEREIRA NETO, Caio Mário da Silva, 2016. Op.Cit. p. 115. 
50 Segundo o dicionário Merriam Webster, smoking gun evidences:  a p iece  o f  ev idence that  c lea r ly  
p roves who  d id  someth ing  o r  shows how someth ing  happened –  D isponíve l  em:  
<ht tp : / /www.mer r iam-webster .com/d ic t ionary/smoking%20gun.> Acesso  em:  14 /11 /2016 . 
51 Sobre esse tema, WISH: “Firms that participate in cartels are usually fully aware of the unlawfulness of their 
conduct. They know, therefore, that they should avoid the creation of incriminating documents that would be 
discovered by a competition authority when conducting surprise inspections (‘dawn raids‘).(…) It follows that 
competition authorities may find it very difficult to compile evidence that will satisfy a court to the required 
standard of proof that there has been illegal behaviour.” WISH, Richard. Control of cartels and other anti-
competitive agreements, 2006. p. 14 Disponível em: http://circ.in/pdf/richardwhishcps-03.pdf. Acesso em: 
14/11/2016. 
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autoridades antitruste tenham muita dificuldade de encontrar esse tipo de prova52 . 

Naturalmente, esta circunstância torna ainda mais relevante a atenção às chamadas provas 

indiretas, que são encontradas com maior frequência e requerem de uma análise diferenciada. 

O tópico a seguir abordará os conceitos e a problemática referentes às provas indiretas. 

2.3.2. As provas indiretas  
 

Provas indiretas são aquelas circunstâncias que contrariam a dinâmica considerada 

normal no mercado em análise, e cuja explicação não pode ser outra senão a existência de um 

acordo entre os concorrentes. Para o melhor elucidação do conceito, recorremos à definição 

elaborada pela OCDE, a seguir descrita: 

 
Circumstantial evidence is evidence that does not specifically describe 
the terms of an agreement, or the parties to it. It includes evidence of 
communications among suspected cartel operators and economic 
evidence concerning the market and the conduct of those participating 
in it that suggests concerted action.53 
 

A utilização de provas indiretas, ainda segundo a OCDE, é aceita na grande maioria dos 

países e pode ser manejada tanto como auxiliar da prova direta, bem como elemento suficiente 

para comprovar os acordos ilícitos.  

Tal espécie probatória geralmente reveste-se em duas formas: indícios de comunicação 

e indícios econômicos. A doutrina considera os indícios de comunicações mais fortes que os 

indícios econômicos, com maior valor probatório54. Os indícios de comunicação consistem em 

evidências de encontros entre os agentes que supostamente praticam o cartel, registros de 

comunicações entre eles, que não necessariamente demonstram o conteúdo das comunicações, 

ou até mesmo documentos internos das empresas que evidenciem o conhecimento da estratégia 

de outras empresas que participem do acordo.  

Os indícios econômicos, por sua vez, manifestam-se de duas principais formas. A 

primeira delas consiste na análise da conduta das empresas investigadas tanto no mercado 

                                                        
52 Ainda sobre o tema: “The most important part of a cartel is simply proving that such an agreement existed. But 
getting direct evidence of a cartel agreement can be difficult. Cartel operators work in secret and often do not co-
operate with investigators. In this circumstances, circumstantial evidence can play an important role in proving 
the agreement.” OECD, Prosecuting Cartels Without Direct Evidence of Agreement, 2007. Op. Cit. p.1. 
53 Id. p. 2-3. 
54 Leciona PEREIRA NETO: “(…) Dentre as duas categorias de indícios a serem considerados na investigação de 
práticas anticompetitivas – i.e., indícios de comunicação e indícios econômicos - os últimos são reconhecidamente 
a categoria com menos força probatória, tendo em vista a sua maior suscetibilidade a interpretações ambíguas.” 
PEREIRA NETO, Caio Mário a Silva, 2016. Op.Cit. p.117. 
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relevante analisado, quanto naquele setor como um todo. Assim, verificam-se os preços 

praticados, a magnitude da participação das empresas naquele mercado, o histórico de condutas 

das empresas que nele atuam (e se estas já participaram de conluios) e os lucros auferidos pelas 

mesmas. Ainda, observam-se as chamadas “facilitating practices”55, práticas que facilitam a 

manutenção e coordenação do acordo ilícito. Normalmente, tais indícios incluem trocas de 

informações entre os concorrentes (e oportunidades de fazê-las), eventual forma de sinalização 

de preços e o estabelecimento de requisitos restritivos para a participação de licitações.  

Já a segunda categoria de indícios econômicos são os estruturais, em que se analisam 

condições do mercado que facilitem a coordenação entre os agentes nele atuantes. Nesse 

momento, são averiguados elementos como a existência de barreiras à entrada, a existência de 

poder de mercado entre as competidoras, a concentração (ou não) de mercado, a existência de 

produtos homogêneos e substitutos. Consistem, portanto, em fatores que estimulam a prática 

do cartel e a facilitam a sua ocultação.  

Em que pese a distinção supramencionada, a OCDE56 afirma que a linha divisória entre 

provas diretas e indiretas é tênue, especialmente ao tratarmos de evidências de comunicação. 

Desse modo, conclui que todos os tipos de provas, sejam elas diretas ou indiretas, são úteis para 

a formação do juízo condenatório da autoridade antitruste e que a melhor prática seria utilizar 

as provas indiretas de forma holística, ou seja, ao invés de analisá-las individualmente, mais 

ponderado seria atribuí-las um efeito cumulativo, contextual, em que se reúnem todos os tipos 

de provas e informações sobre o caso. 

Importante ressaltar que as condutas “facilitadoras do conluio“, não necessariamente 

configuram um acordo ilícito, pois, como ressaltado pela doutrina, o ato de promover ajustes 

entre empresas, em si, não é um ilícito, desde que seu escopo ou seu resultado não invoquem 

qualquer abuso do poder econômico57.   

                                                        
55 OECD – Prosecuting Cartes Without Direct Evidences, 2007. Op.Cit. p. 2-3  
56 Id. “Finally, the better practice is to use circumstantial evidence holistically, giving it cumulative effect, rather 
than a one-by-one item basis.” OECD – Prosecuting Cartes Without Direct Evidences, 2007. Op. Cit. p. 5  
57 Ver COELHO, Perassa. Uma Batalha Travada em Torno de Evidências: O Valor Probatório dos Indícios 
e sua (In)Suficiência para a Condenação de Cartéis. In: Revista de Direito da Concorrência, Vol.4, nº1. Maio, 
2016, pp.153-184. Disponível em: 
http://revista.cade.gov.br/index.php/revistadedefesadaconcorrencia/article/view/210 Acessado em: 27/11/16. 
Ainda sobre o tema, leciona MAIA: “(…)Considerada em si mesma, a conduta de efetivação de ajustes e de 
acordos entre empresas não caracteriza qualquer ilicitude, desde que seu próprio escopo ou as atividades práticas 
deles decorrentes, imediata ou mediatamente, não desdobrem de qualquer modo para o abuso do poder econômico, 
na medida em que resultem no domínio do mercado ou na restrição à competição no mesmo.” MAIA, Carlos 
Rodolfo Fonseca Tigre. Tutela Penal da Ordem Econômica: o crime de formação de cartel.  Ed. Malheiros, 
São Paulo, 2008. p. 162 e ss. 
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Questiona-se também se o mero paralelismo de condutas entre os competidores seria 

suficiente para comprovar a prática concertada. O entendimento majoritário é no sentido de 

considerar insuficiente a mera demonstração de condutas paralelas entre competidores58. 

Entretanto, a Suprema Corte norte-americana criou uma teoria jurisprudencial em que se torna 

suficiente a demonstração do paralelismo de condutas entre as empresas adicionada a outros 

fatores para a comprovação da conduta concertada59 . Essa doutrina é conhecida como 

paralelismo plus, que, conforme leciona Caio Mário, “[e]xige a constatação simultânea de um 

claro e inequívoco comportamento paralelo entre concorrentes e de fortes indícios de conluio 

entre os concorrentes (como o fator plus60)”. Assim, demonstrada a conduta paralela entre os 

concorrentes e evidenciado o fator plus61, se não houver nenhuma explicação racional para 

aquela conduta, restará a hipótese de ocorrência da prática concertada.  

Reconhecido o conceito e o valor da prova indireta e restando claro o seu manejo pelas 

autoridades estrangeiras, torna-se fundamental o enfrentamento da polêmica em torno de seu 

uso. O principal problema parte da seguinte premissa: as provas indiretas são detentoras de uma 

robustez inferior às provas diretas e podem dar azo a uma condenação injusta. Provas indiretas 

não são circunstâncias que comprovam inequivocamente a prática de condutas delituosas, ou 

seja, é impossível ter certeza absoluta de que alguém cometeu o ilícito averiguado 

exclusivamente pela utilização da prova indireta. 

Entretanto, a construção da teoria antitruste62 revela a importância de sua utilização, 

mesmo com os problemas que pode ensejar, visto que os membros que praticam o cartel têm 

                                                        
58 “In almost every country it is not sufficient simply to show that competitors acted in parallel fashion, because 
such conduct could be consistent either with an agreement or with independent action taken by each competitor 
unilaterally .“ OECD – Prosecuting Cartes Without Direct Evidences, 2007. p. 5. Disponível em: 
http://www.oecd.org/competition/cartels/38704302.pdf. Acesso em: 10/11/2016. 
59 GICO JÚNIOR leciona que: “Segundo Turner, o critério jurídico para a determinação da ilicitude de uma dada 
conduta seria a existência de paralelismo acrescido de evidência (não suposição) de que a conduta seria 
absolutamente irracional, salvo na presença de um acordo. Se os agentes fossem capazes de oferecer uma 
justificativa individual e plausível para a conduta, sua ilicitude provavelmente estaria descaracterizada.” GICO 
JUNIOR, Ivo Teixeira. Cartel: teoria unificada da colusão. São Paulo: Lex Editora, 2006. p. 310-313  apud  
TURNER, Donald F. The Definition of Agreement under Sherman Act: Conscious Parallelism and Refusal to 
Deal. Harvard Law Review. Vol 75, Feb. 1962, p. 656. 
60 PEREIRA NETO, Caio Mário a Silva.2016. Op.cit. p.123. 
61 GICO JÚNIOR elenca alguns dos fatores até então considerados pelo CADE como element plus, a saber: “ 1) 
reunião entre concorrentes; 2) oportunidades de comunicação; 3) existência de um motivo racional para o 
comportamento coletivo das representadas; 4) atitudes contrárias aos próprios interesses das representadas, em 
função de uma ação coletiva; 5) fenômeno de mercado que não pode ser racionalmente explicado a não ser como 
fruto de uma ação concertada; 6) registros de colusões passadas das representadas em violação ao Direito 
Concorrencial; 7) evidências de encontro entre as empresas ou outras formas de comunicação entre os alegados 
conspiradores; 8) utilização de práticas facilitadoras de colusão por parte das representadas; 9) características 
estruturais da indústria que complicam ou facilitam o afastamento da concorrência; 10) e fatores de desempenho 
da indústria que sugerem a dedução de colaboração horizontal.” GICO JUNIOR, Ivo Teixeira. Cartel: teoria 
unificada da colusão. São Paulo: Lex Editora, 2006. p. 368-369. 
62 Ver BUHART, MAULIN: “The existence of such a standard of proof, however, does not exclude that the 
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consciência da ilicitude da conduta, e tendem a não deixar vestígios materiais do esquema, 

razão pela qual as autoridades antitruste dificilmente encontrarão provas diretas do ocorrido. 

Surge, então, um dilema entre proteção a direitos (e certeza jurídica) e efetividade da 

política antitruste. Dessa forma, em que pese parte da doutrina entender pela fragilidade da 

prova indiciária, sob a justificativa de que sua utilização pode promover amplos poderes à 

autoridade63, a meu ver, tais justificativas não merecem prosperar. Passemos às nossas 

considerações.  

2.4. O nosso posicionamento 
 
 

De fato, aceitar provas indiretas como elemento suficiente para ensejar a condenação de 

cartéis em licitação traz à tona a possibilidade de responsabilização de pessoas físicas e jurídicas 

inocentes, que não realizaram práticas concertadas, nem lesaram a concorrência no certame 

analisado. Mas, é preciso encarar o desafio com realismo. Manejar o Direito significa assumir 

riscos e adotar soluções subótimas, fazendo escolhas. Portanto, é com atenção à realidade dos 

fatos que precisamos tomar decisões. Assim, se por um lado, aceitar a utilização de provas 

indiretas como elemento suficiente para justificar a condenação dos envolvidos, pode ocorrer a 

responsabilização de inocentes, por outro lado, não aceitá-las significa adotar uma postura 

leniente às condutas anticompetitivas que sejam praticadas sem deixar vestígios materiais, 

deixando de punir boa parte dos ilícitos de cartel e ainda incentivando uma maior 

profissionalização dos acordos secretos.  

                                                        
existence of an infringement may be inferred from a number of “coincidences and indicia which, taken together, 
may, in the absence of another plausible explanation, constitute evidence of an infringement of the competition 
rules.” The Community courts have thus validated the use of circumstantial evidence [44] to corroborate the 
existence of a cartel based on deductions or economic analysis. (...) Moreover, it should be noted that due to 
difficulties encountered by the Commission in gathering evidence sufficient to prove of the existence a cartel, the 
Community courts admit that the weight of evidence is based more on its overall consistency than on the value of 
each individual item of evidence. [52] The Community courts consider that “it is not necessary for every item of 
evidence produced by the Commission to satisfy those criteria in relation to every aspect of the infringement. It is 
sufficient if the body of evidence relied on by the institution, viewed as a whole, meets that requirement.” 
BUHART, Jaques; MAULIN, Romain. Proof in Cartels: State of Play and Perspectives In: Concurrences N° 
4-2011, pp. 51-64 (FR). Antitrust Writing Awards 2012. Disponível em: < 
http://awa2012.concurrences.com/organisation/concurrences-law-journal> Acesso em : 20/11/16. 
63 COELHO sobre a fragilidade da prova indiciária: “Entende-se pela evidente fragilidade da prova indiciária, por 
conta da falta de elementos objetivos na legislação para promover a sua valoração, e da consequente e perigosa 
liberdade ampla de apreciação daquelas pelo juiz. (…) A análise de todo um conjunto probatório de indícios com 
“prudência e cautela“ ainda assim deixa o processo valorativo à mercê de um magistrado vinculado a convicções 
íntimas ou regras de experiências criticáveis, pois são permeadas não só de convicções do juiz, mas também de 
expectativas, que compreendem, ademais, a própria vontade de preenchimento desta expectativa, e termina por 
contaminar o convencimento.” COELHO, Dandara Perassa, 2016. Op.Cit. p.171. 
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Diante dessa realidade e, tendo em vista que: 1) os cartéis são muito maléficos e 

poderosos e causam danos irreparáveis à concorrência e à sociedade e, 2) na maioria das vezes, 

não há provas diretas de cartéis, pois os participantes tem consciência da ilicitude da prática e 

ocultam toda e qualquer comprovação da mesma, acreditamos que, no caso de cartéis, faz-se 

necessário aceitar a utilização de provas indiretas, de modo a garantir a eficaz atuação da 

autoridade antitruste. 

Note-se que, com essa afirmação, não estamos negando a possível decorrência de 

problemas desta escolha, mas sim, acreditamos que, no mundo real, escolhas difíceis devem ser 

tomadas. A escolha difícil, nesse caso, é que, em havendo provas indiretas com certa robustez, 

poderá haver a condenação de empresas pela ocorrência de cartéis. O que defendemos aqui é 

que, ao menos em abstrato,  havendo provas indiretas consistentes, podem-se condenar cartéis. 

Isso não significa, entretanto, que na prática, essas provas serão sempre suficientes. É preciso 

haver uma modulação da quantidade de provas indiretas que seria considerada suficiente para 

a condenação dos cartéis, analisando-se as peculiaridades do caso concreto e a robustez das 

provas coletadas. Em suma: é preciso ver se os indícios são, de fato, contundentes. O que não 

se pode negar, de antemão, é a possibilidade de condenação com base em provas indiretas, antes 

mesmo de se avaliar a sua robustez e consistência. 

Vistas as coisas com realismo, o fato é que a aplicação do direito antitruste é empreitada 

complexa e envolve necessariamente o cometimento de alguns erros. Aliás, de acordo com a 

chamada “teoria do erro”, importada do âmbito econômico para a seara antitruste64, a autoridade 

de defesa da concorrência, deverá necessariamente decidir que tipo de erro deseja cometer: se 

erros de tipo I ou de tipo II.  

O erro de tipo I65 é aquele que a autoridade antitruste comete ao condenar uma conduta 

que na realidade não é anticompetitiva. Este erro pode ser cometido quando o órgão adotar uma 

atuação mais incisiva, forte e restritiva, de modo a condenar as condutas com maior rigidez. 

Por exemplo, se passar a condenar cartéis com base em provas indiretas, pode acabar condenado 

empresas inocentes, por conta da suposta fragilidade das provas indiretas66. Assim, cometeria 

                                                        
64 New York Law School, European Union Competition Law - The Role of Error Analysis in Antitrust Cases 
and Why Antitrust Cases are Vulnerable to Erroneous Decisions, Disponível em:  
<http://www.eucomplaw.com/error-types/> Acesso em: 20/11/16. 
65 O significado de erro de Tipo I: “In antitrust cases, Type I error represents a false judgment in which the court 
condemns a conduct that was not anticompetitive. Type I error reflects an over-enforcement or over-regulation. 
Id. Op.Cit. 

66 Sustenta COELHO:  “Entende-se pela fragilidade do uso dos indícios como lastro condenatório, uma vez que, 
na ausência  de critérios claros para sua valoração, e mesmo analisados obrigatoriamente juntamente com o 
conjunto probatório do caso, podem não ser suficientes para a deflagração da estrutura complexa do cartel e de 
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um erro de tipo I, condenando empresas inocentes, “pecando por excesso“, e, ao mesmo tempo, 

passaria a mensagem de maior rigidez às empresas que estão sujeitas à sua investigação. 67 

Já o erro de tipo II68 é aquele em que condutas anticompetitivas não seriam condenadas, 

devido à postura mais branda assumida pela autoridade antitruste. A título de exemplo, imagine 

que a autoridade antitruste só aceita provas diretas para condenar cartéis. Sabemos que os 

agentes da conduta ilícita buscam sempre ocultar provas e não deixar rastros do acordo. Desse 

modo, sem a utilização de provas indiretas, o órgão de defesa da concorrência não condenaria 

um grande número de cartéis e passaria a mensagem às empresas no sentido de que, se não 

deixarem rastros, a conduta ilícita não será culpabilizada e a autoridade “pecará por falta“.  

O fato é que se trata de uma escolha inescapável. Mesmo implicitamente e com base 

apenas nas atitudes que vier a adotar, uma destas opções será necessariamente realizada. 

 Assim, tendo em vista a doutrina supracitada e os argumentos já apresentados, 

acreditamos que a adoção de uma postura mais incisiva e rígida pela autoridade antitruste pode 

promover ganhos superiores do que a adoção de uma atuação mais branda. Ainda mais quando 

analisamos o potencial lesivo dos casos em cartéis em licitações, que, como já mencionado, 

causam sérios prejuízos à concorrência e até mesmo à sociedade como um todo.  

A utilização de provas indiretas como elemento suficiente para a condenação de cartéis 

em licitação tende a ser de extrema relevância para a consolidação de um papel de forte 

expressão da autoridade de defesa da concorrência no combate às referidas condutas. 

Assumindo tal atitude, e o cometimento de erros do tipo I, a mensagem passada aos 

concorrentes do certame será de que, a prática de cartéis em licitação estará sujeita a sanções 

pela autoridade antitruste, independente da existência de provas diretas. Com a utilização destes 

                                                        
seus membros, ou podem vir a ser utilizados discricionariamente pela autoridade, sem a devida segurança jurídica 
e robustez probatória.“ COELHO, Dandara Perassa, 2016. Op.Cit. p. 177 
67  Sobre erro de tipo I, lecionam DEVLIN and JACOBS: “The law arrives at this conclusion not because it 
denies the existence of potentially offsetting benefits, but because those gains are apt to arise so infrequently that 
the law can more efficiently assume that collusion is always harmful. The per se rule is, of course, a cost-saving 
heuristic.[213] But it is one appropriately skewed in favor of Type I errors. Here the law is willing to accept an 
isolated number of false positives, correctly observing that the price of a non-per se rule would be an 
unacceptable number of false negatives.”. DEVLIN, Alan; JACOBS, Michael. Antitrust Error.  52 William & 
Mary Law Review. 75, 2010. p.126. Disponível em: <http://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol52/iss1/3>  Acesso 
em: 10/11/16. 
68 A definição de Erro de tipo II, a seguir: “In antitrust cases, Type II error represents a false judgment in which 
the court fails to condemn a conduct that is anticompetitive. Type II error reflects under-enforcement or under-
regulation.” New York Law School, European Union Competition Law - The Role of Error Analysis in 
Antitrust Cases and Why Antitrust Cases are Vulnerable to Erroneous Decisions. Op.Cit. 
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indícios, o espectro de abrangência de condutas lesivas tende a tornar-se muito mais amplo e a 

tutela à concorrência ainda mais rigorosa e eficaz.  
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SEÇÃO 3 – A EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DO CADE  

 

O objetivo desta Seção é demonstrar a evolução jurisprudencial do CADE, na utilização 

de provas indiretas como instrumento apto a motivar condenação de cartéis pela autoridade 

antitruste. Para apresentar tal evolução, utilizarei como base a análise de três casos, dos quais 

dois representam o posicionamento consolidado anteriormente na jurisprudência do tribunal, a 

saber: o Processo Administrativo 08000.004436/1995-04 e o Processo Administrativo 

08000.001164/97-53, analisados na Subseção 3.1. A alteração da orientação jurisprudencial do 

tribunal será analisada na Subseção 3.2., a partir do Processo Administrativo 

08012.001273/2010-24, um caso recém apreciado pelo CADE que representa a evolução 

jurisprudencial brasileira conforme a doutrina e prática internacional de defesa da concorrência. 

 

3.1. Casos paradigmáticos da jurisprudência anterior 

 

A fim de ilustrar a atualmente superada posição do CADE, será realizada a análise de 

dois casos paradigmáticos e munidos de certa similaridade, em que houve o arquivamento dos 

processos administrativos, tendo em vista que o tribunal considerava insuficiente a existência 

de provas para a demonstração da conduta de cartéis em licitação, visto que não haviam provas 

diretas que comprovassem a conduta concertada. Frise-se que esses casos foram escolhidos pois 

são os que revelam a posição do Tribunal de forma mais clara dentre os poucos casos que 

enfrentam o tema deste artigo. 

 

3.1.1. Caso SABESP: fornecimento de sulfato de alumínio – Processo Administrativo nº 

08000.004436/1995-04 

 

Para tanto, iniciamos a análise de precedentes antitrustes pelo Processo Administrativo 

nº 08000.004436/1995-0469, conhecido como “Caso Sabesp“ , definido pelo CADE em 2004. 

Assim, com base no voto do Conselheiro Relator Cleveland Prates Teixeira, proferido em 

12/05/2004, ocorreu o arquivamento do referido processo.  

                                                        
69  CADE. Processo Administrativo nº 08000.004436/1995-04. Representante: Companhia de Saneamento 
Básico São Paulo (Sabesp); Representadas: Produtos Químicos Guaçu Inds. Com. Ltda., Produtos Químicos 
Elkeiroz S.A., Química Industrial Utinga Ltda., Suall Ind. Com. Ltda., Nhell Química Ltda., Cimil Com. E Inds. 
de Minérios Ltda., Indústrias Químicas Cubatão Ltda., e Saneclor Produtos Químicos Ltda. Conselheiro Relator: 
Cleveland Prates Teixeira. Brasília/DF, 12 mai. 2004. Voto do Conselheiro Relator. Publicado na Revista de 
Direito da Concorrência, n. 3, jul./set. p. 103. 2004. Disponível em: 
<http://novoportal.cade.gov.br/mp3/revistas/Revista%2003.zip.> Acesso em: 10/11/2016. 



    
 

 
 

25

Importante frisar que o procedimento investigatório deste caso foi instaurado em 1995, 

chegando ao CADE em 1999 e, após a distribuição ao Conselheiro Ruy Afonso que declarou 

impedimento para avaliar o caso, foi redistribuído ao Conselheiro João Bosco Leopoldino da 

Fonseca70, que proferiu seu voto condenatório às empresas. Após diversas redistribuições, o 

processo chegou à apreciação do Conselheiro Cleveland apenas no ano de 2002, sete anos após 

iniciada a fase de investigação e três anos após a instauração do Processo Administrativo.  

Neste caso, a SABESP, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, 

empresa concessionária de serviços públicos municipais atuante no setor de saneamento 

ambiental apresentou uma denúncia, em 1995, alegando a prática de conduta concertada entre 

oito empresas fornecedoras de sulfato de alumínio, que constitui material fundamental para o 

tratamento de água, com a prática de preços excessivos em licitações.  

A Sabesp realizou 10 procedimentos licitatórios no ano de 1994, na modalidade tomada 

de preços, na qual opta pela proposta considerada como a mais vantajosa economicamente para 

a Administração Pública. A Companhia considera ter ocorrido uma elevação atípica e abusiva 

nos preços propostos pelas empresas, chegando ao percentual de 130,8% em relação ao 

procedimento licitatório imediatamente anterior àquele que deflagrou as investigações. 

Importante frisar que segundo seu entendimento, os elementos que compõem os custos de 

produção e fornecimento do sulfato de alumínio não teriam sofrido variações significativas de 

preço, não havendo justificativas plausíveis para tal aumento, senão a ocorrência de prática 

concertada entre as concorrentes. 

As empresas representadas consistem nas a seguir descritas71: a) Saneclor; b) Indústrias 

Cubatão; c) Guaçú; d) Elkeiroz; e) Utinga; f) Suall; g) Nhell e h) Cimil. Estas defenderam-se 

das acusações alegando a ocorrência de elevação nos custos dos insumos necessários à 

produção do sulfato de alumínio, bem como a defasagem de preços da SABESP, que deveria 

ser realizada com prontidão, a fim de serem reposicionados os valores cobrados nos certames. 

Argumentam que fatores conjunturais impossibilitariam a análise comparativa dos preços 

                                                        
70 Na 153a Sessão Ordinária do CADE, em 02 de fevereiro de 2000, o Conselheiro João Bosco relatou o processo 
e proferiu seu voto, de forma a condenar as empresas pela prática de infração à ordem econômica, com base nas 
evidências constantes nos autos e nos pareceres proferidos pelas demais autoridades antitruste. Ocorre que, após 
ter proferido o seu voto, o então conselheiro Marcelo Calliari, pediu vista do processo e não manifestou-se. Logo 
depois, seu mandato foi encerrado e uma das empresas representadas, a Elkeiroz, pleiteou a invalidação do 
processo (e do voto do Conselheiro João Bosco) e sua posterior redistribuição. O pedido foi acatado pela PRO-
Cade e houve posterior redistribuição ao Conselheiro Mércio Felsky, no ano de 2000, e, novamente, com o fim do 
mandato do conselheiro, houve a redistribuição à Afonso Arinos de Mello Franco Neto, em 2001. Após, houve a 
redistribuição ao Conselheiro Cleveland Prates. 
71 (1) Saneclor Produtos Químicos LTDA; (2) Indústrias Cubatão LTDA; (3) Produtos Químicos Guaçu Indústria 
e Comércio LTDA;  (4) Produtos Químicos Elekeiroz S/A; (5) Química Indústria Utinga Ltda; (6) Suall – Indústria 
e Comércio LTDA; (7) Nhell Química Ltda; (8) Cimil Comércio e Indústria de Minérios Ltda. 



    
 

 
 

26

ofertados nas licitações em análise, em que foi verificado o aumento de preços, e os certames 

anteriormente coordenados pela SABESP, a saber: 1) a contratação das licitações em tela foi 

realizada em período de grande demanda do produto (no verão, época em que há maior consumo 

de água, por conta das temperaturas mais elevadas); 2) a alteração na duração do contrato da 

referida licitação, estabelecendo-se um prazo mais extenso para o mesmo; 3) quantidades 

efetivamente superiores às comumente adquiridas pela Sabesp72.  

Os pareceres emitidos pelas autoridades que compõem o Sistema de Defesa da 

Concorrência foram todos no mesmo sentido, opinando pela condenação das empresas por 

infringirem o disposto no art. 20, I, II e III e art. 21 I, VII, XXIV da Lei 8.884/94, dispositivos 

correspondentes ao art. 36 da Lei 12.529/2011, configurando a conduta de cartel em licitações. 

A Procuradoria Especial, ProCade, em um primeiro momento, manifestou-se pela 

incompetência do CADE para julgar o pleito, mas, em parecer posterior, modificou seu 

entendimento, vislumbrando escopo de atuação pelo órgão antitruste e sugeriu a condenação73 

das empresas pela prática de cartel e de preços excessivos. O Ministério Público Federal74 

manifestou-se pela não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em resposta ao 

argumento de defesa das empresas após inúmeras redistribuições do processo e também 

entendeu pela condenação das concorrentes, pela prática das condutas supramencionadas. 

Pleiteou o envio dos autos ao Ministério Público do Estado de São Paulo a fim de que fosse 

instruído um processo criminal pela infração ao art. 96, I e V da Lei 8.666/9375,  de fraude em 

licitação.  

A extinta SEAE, Secretaria de Acompanhamento Econômico, vinculada ao Ministério 

da Fazenda, concluiu pela existência de fortes indícios de formação de cartel nas vendas de 

sulfato de alumínio realizadas pelas empresas representadas, recomendando a condenação 

destas76. A também extinta Secretaria de Direito Econômico, vinculada ao Ministério da Justiça, 

                                                        
72 CADE. Processo Administrativo nº 08000.004436/1995-04. Op.Cit. Verificar fls. 8-12, do Voto Conselheiro 
Relator, Cleveland Prates Teixeira, proferido em 12.mai.04. 
73 A ProCade “destaca que, inobstante a ausência de provas do acordo formal entre os participantes da licitação 
em relação ao preço das propostas, os fatos relativos ao comportamento de preços e os frequentes aumentos de 
preços nas licitações seriam suficientes para a categorização da conduta de colusão entre os agentes 
representados no processo.”  CADE. Processo Administrativo nº 08000.004436/1995-04. Op. Cit. Verificar fl. 
7, do Voto do Conselheiro Relator, apud Parecer nº 344/2001 ProCade, emitido em 08/06/2001, fls. 3194-3201 
dos autos. 
74 Id. CADE. Processo Administrativo nº 08000.004436/1995-04. Op. Cit. Parecer nº 443/2003/CADE/MGMF. 
75 BRASIL. Lei 8.666/93. Art. 96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição 
ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente: I - elevando arbitrariamente os preços; 
V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato. 
76   A SEAE, em seu parecer técnico (Parecer Técnico nº 27/SEAE/CPGPI/RJ) apresentou as seguintes 
constatações: i) evolução dos preços das empresas nas tomadas de preço da Sabesp apresentaram clara 
descontinuidade no mês de setembro; ii) segundo pesquisa realizada, o aumento de preços do ácido sulfúrico e 
bauxita correspondeu a 36% do aumento de seu custo direto; e concluiu que: “os dados analisados indicam 
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SDE, em seu parecer conclusivo acolheu o entendimento da SEAE e também recomendou a 

condenação das concorrentes, retirando-se a empresa Saneclor do pólo passivo, pois não teria 

participado dos certames que evidenciaram a prática da conduta concertada.  

O Conselheiro Relator, Cleveland, em que pese ter aparentemente demonstrado uma 

inclinação à condenação das empresas com base nos indícios disponíveis nos autos, como será 

elucidado a frente, concluiu pelo arquivamento do processo. O conselheiro manifestou-se, em 

diversos momentos77, quanto à plausibilidade da condenação das empresas e das condições do 

mercado que facilitariam o conluio entre elas. Após mencionar elementos doutrinários acerca 

de cartéis em licitações, o posicionamento da OCDE, bem como analisar modelos 

econométricos de identificação de condutas colusivas, passou à análise das peculiaridades do 

caso em tela.  

Identificou, primeiramente, que a dimensão do produto consistiria na comercialização 

de sulfato de alumínio e que a dimensão geográfica abarcava o Estado de São Paulo, no qual as 

empresas correspondiam a 77,12% do mercado78. Além disso, confirmou a existência de outros 

fatores que facilitariam a coordenação de mercado, tais como: a) a existência de poucas 

empresas participando no mercado – que detinha um número estável e reduzido de 

concorrentes: de nove empresas atuantes, oito eram representadas; b) a semelhança nos custos 

de produção e capacidade instalada entre as empresas79; c) homogeneidade do produto, não 

                                                        
fortemente a ocorrência de uma ação concertada por parte das empresas fornecedoras de sulfato de alumínio nos 
processos licitatórios produzidos pela Sabesp, no período analisado. A elevação das margens de contribuição de 
todos os fornecedores, concentradas num único mês, não pode ser considerada fruto de uma coincidência. 
Evidentemente, a comprovação deste acerto não pode exigir provas materiais (...)No caso em análise, não há 
explicação econômica para a elevação brutal das margens de contribuição nas ofertas de sulfato de alumínio para 
a Sabesp, por parte de todos os fornecedores, concentrada num mesmo mês. Ressalta-se que numa tomada de 
preços a empresa vence com o menor preço. Sendo assim, o aumento significativo do preço vencedor só é possível 
diante da elevação dos preços ofertados por todos os participantes. E, uma vez que esse aumento generalizado de 
preços não tem contrapartida em aumento de custos ou em outras variáveis de mercado, só pode ser explicado por 
uma terrível coincidência ou pela ação concertada. (...) Por outro lado, o argumento de que os preços praticados 
no mercado de sulfato de alumínio eram mais elevados do que os praticados para a Sabesp não justifica o aumento 
conjunto de preços, uma vez que os produtos entregues para o mercado e para a representante podem ser diferentes 
(grau de concentração, líquido, granulado, férrico, etc), podem ser vendidos em apresentações diferentes (granel, 
ensacado, etc.), bem como as condições de venda (prazos e quantidades) não são certamente as mesmas.” CADE. 
Processo Administrativo nº 08000.004436/1995-04. Op. Cit. Verificar fl. 3-4, do Voto Conselheiro Relator, apud 
Parecer Técnico nº 27/SEAE/COGPI/RJ SEAE, fls. 1044-1051 dos autos. 
77 Cumpre verificar a passagem do voto do relator, TEIXEIRA: “ O mencionado estudo da OCDE [Procurement 
Market] revela que esquemas [de bid rigging] são de difícil detecção e bastante complicados quando não se dispõe 
de provas diretas. Isso não significa, portanto, que não seja possível a comprovação de um esquema dessa natureza 
por meio de provas indiretas.” (grifos nossos) CADE. Processo Administrativo nº 08000.004436/1995-04. Op. 
Cit. Voto Conselheiro Relator, p.15. 
78 Ainda proferindo seu voto, TEIXEIRA mencionou, também que “essa é uma participação que possibilita que as 
firmas exerçam em conjunto o poder de mercado resultante de uma suposta coordenação.” CADE. Processo 
Administrativo nº 08000.004436/1995-04. Op. Cit. Voto Conselheiro Relator, p.30. 
79 TEIXEIRA comentou o seguinte:  “Vale lembrar que a simetria entre as firmas facilita a presença de atitudes 
coordenadas.” Id. Op. Cit. Voto Conselheiro Relator, p.32. 
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havendo como distinguir as características do sulfato de alumínio, tendo em vista a existência 

de propriedades químicas idênticas80 ; d) ausência de produtos substitutos e demanda 

inelástica81; e) facilidade na obtenção de informações, visto que os preços ofertados eram 

divulgados às empresas participantes no certame, a fim de reduzir os preços a serem 

contratados82; e , por fim, f) alta frequência das licitações, pois foram realizados dez certames 

no ano de 1994, o que facilitaria a coordenação e manutenção do acordo concertado.  

 As empresas apresentaram justificativas para o aumento de preços simultâneo ocorrido 

e o relator, após analisar cada uma das justificativas, ressaltou que estas “carecem de uma 

explicação mais razoável83“.  

 Por fim, o Conselheiro Relator sustentou entendimento distinto das demais autoridades 

antitruste, argumentando pela ausência de informações e impossibilidade de coletá-las 

praticamente dez anos após a denúncia e a realização do certame. Os argumentos constantes 

nos autos foram insuficientes para ensejar a condenação pela prática de um acordo nas 

licitações, ainda mais por restarem questões em aberto como a sazonalidade da demanda pelo 

produto e condições estruturais do mercado à época. De acordo com seu convencimento: 

 

Os dados apresentados revelam sérias dúvidas quanto à caracterização 
de uma possível conduta coordenada. Isso porque embora os pontos 
apresentados pelas Representadas NÃO JUSTIFIQUEM de forma 
contundente o aumento de preço verificado, não há como se negar 
que existe um certo grau de razoabilidade em parte dos 
argumentos expostos por ela. 

 

 

3.1.1.1. Comentários ao Caso SABESP 

 
 Após a elucidação do caso, conclui-se que, em que pese todos os demais entes do 

Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SEAE, SDE, ProCade e MPF), recomendarem 

                                                        
80 Ainda comentando o seguinte: “A homogeneidade do produto uma vez que o produto gera a mesma utilidade 
para o consumidor independente de quem produz. Assim, torna mais fácil acordar preços.” Id. Op. Cit. Voto 
Conselheiro Relator, p. 33. 
81 Sobre a ausência de substitutos: “Podemos inferir que a ausência de substitutos torna a demanda relativamente 
inelástica, o que facilita o exercício coordenado de poder de mercado pelas empresas que resolvam se coordenar.” 
Id. Op. Cit. Voto Conselheiro Relator, p. 33. 
82 Ainda: “Pode-se afirmar que o processo licitatório definido pela Sabesp permitia o monitoramento dos preços 
praticados pelas concorrentes (em particular das vencedoras), facilitando a coordenação entre os fornecedores de 
sulfato de alumínio.” Id. Op.Cit. Voto Conselheiro Relator, p. 33. 
83“Diante da análise apresentada, é possível concluir que as justificativas apresentadas carecem de uma explicação 
mais razoável.“ Id. Op.Cit. Voto Conselheiro Relator, p. 39.  
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a condenação das empresas pela prática de cartel com base nas provas contidas nos autos do 

processo, o voto proferido pelo Conselheiro Relator foi no sentido de arquivá-lo. Além disso, 

podemos considerar que o referido voto é, de certa forma, irrazoável, pois, apesar de demonstrar 

uma inclinação à condenação das empresas com base nos indícios disponíveis nos autos, e 

manifestar-se quanto à plausibilidade da condenação das empresas e quanto às condições de 

mercado facilitadoras da prática concertada, concluiu pelo seu arquivamento.  

 A estranheza deste precedente se deve ao fato de que parecia muito clara a prática de 

cartel, visto que todas as circunstâncias econômicas deste caso nos encaminham a essa 

conclusão. Tal sentimento torna-se ainda mais forte ao ver que, em fevereiro de 2000 o então 

Conselheiro Relator, João Bosco, proferiu seu voto, de forma a condenar as empresas pela 

prática de cartel, com base nos pareceres proferidos e nos dados constantes no processo.  

 Entendemos que a postura adotada pelo Conselheiro Cleveland não condiz com a 

estruturação de seu voto e com a análise por ele feita. Aparentemente, nesta decisão, o CADE 

se eximiu da responsabilidade de condenar aquelas empresas pela prática de cartel. Dentre as 

possíveis justificativas para a adoção dessa postura, uma das mais razoáveis tem a ver com o 

estágio de manutenção e de legitimidade da própria autarquia. Em 2004, quando desta decisão, 

a autarquia ainda detinha um espaço de atuação incipiente, precisava afirmar-se e conquistar 

legitimidade para tomar decisões tão relevantes quanto à condenação ao pagamento de multas 

pela prática de cartel, demonstrada por provas indiretas. Uma condenação nestas circunstâncias 

talvez exigisse força institucional que a autarquia ainda não imaginava possuir. Em suma, a 

despeito dos indícios que apontavam no sentido da existência do cartel, o CADE não deu o 

passo neste sentido – avanço que só conseguiu realizar alguns anos depois, como se verá mais 

a seguir. 

Ademais, é imperioso mencionar que a denúncia pela Sabesp foi realizada no ano de 

1995, e a Lei 8.884/94 havia sido recentemente promulgada, época na qual o CADE não teria 

seu espectro de atuação tão bem definido e consolidado. Já a mudança de orientação 

jurisprudência, como se verá, deu-se apenas no período após a promulgação da nova lei de 

defesa de concorrência, que empoderou ainda mais a autarquia.  

 

3.1.2. Caso SANEPAR: fornecimento de sulfato de alumínio – Processo Administrativo nº 

08000.001164/1997-53 
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O segundo caso analisado é o Processo Administrativo nº 08000.001164/97-5384, que 

guarda similaridade com o Caso SABESP, anteriormente discutido. Nesta situação, a 

SANEPAR85, Companhia de Saneamento Básico do Estado do Paraná, apresentou uma 

denúncia, no ano de 1997, alegando  fortes indícios de formação de um cartel em licitações 

públicas realizadas a fim de adquirir sulfato de alumínio para o tratamento de água do referido 

estado.  

 Na denúncia, a Sanepar procurou demonstrar a ocorrência de uma combinação prévia 

de preços entre os concorrentes da licitação, a partir de dados de quatro licitações ocorridas em 

1994, nas quais houve grande elevação dos preços ofertados pelas empresas. Segundo a 

Representante, não existiam justificativas aptas a ensejar o aumento tão drástico de preços, a 

não ser a implementação de uma conduta concertada entre as empresas.  

 Em abril de 1997, por meio de uma Nota Técnica86, a SDE instaurou o Processo 

Administrativo, considerando a existência de indícios de combinação prévia de preços e ajustes 

entre as empresas nos certames. Entretanto, após a apresentação de defesa prévia pelas 

empresas, houve a reinstauração do processo em 17 de novembro de 1998 pela SDE87, com a 

alteração das empresas que ocupavam polo passivo e a conclusão de que os dois primeiros 

processos licitatórios não estariam munidos de irregularidades, sendo verificados apenas como 

elementos comparativos fundamentais à análise da conduta irregular, que teria ocorrido no 

terceiro certame.  

Dessa forma, restaram representadas as empresas a seguir descritas88: a) Indústrias 

Cubatão; b) CIEL; c) Elkeiroz; d) CIMIL e e) Nhell, que apresentaram novamente suas defesas. 

                                                        
84 CADE. Processo Administrativo nº 08000.001164/1997-53. Representante: Companhia de Saneamento do 
Estado do Paraná – SANEPAR. Representadas: Indústrias Químicas Cubatão; Elkeiroz S.A.; CIEL – Companhia 
de Indústrias Eletro-Químicas; CIMIL Comércio e Indústria de Minérios Ltda; e Nhell Química Ltda. Conselheiro 
Relator: Luis Fernando Rigato Vasconcellos. Brasília/DF, 29.mar. 2004. Voto do Conselheiro Relator. Vol. 25, 
Fls. 1170-1222 dos autos. Disponível em: 
<http://sei.cade.gov.br/sei/institucional/pesquisa/processo_exibir.php?tzuQpynClZls_rHQcc3fMu8I2htJ1ahucky
i_C139hQ8dnJ57ga9NDUZ-57YEVFZj6ZhSg-FjuVlNmmQ5zaZmg,,> Acesso em: 20/11/16. 
85 Empresa estatal de economia mista que possui por principal finalidade o planejamento, a execução e a operação 
de serviços públicos de saneamento básico p/ todo o estado do Paraná.   
86 O parecer da SDE refletia o seguinte: “Ademais, dos quatro processos licitatórios, a SDE observou que: (i) no 
processo de compra nº 0752/94”, a empresa Indústrias Químicas Cubatão Ltda venceu a licitação e, dois meses 
após, foi aprovado um acréscimo de 25% ao contrato referente a OFM 36218; (ii) no processo de compra de caráter 
emergencial nº 1088/94, novamente, a empresa Cubatão sagrou-se vencedora; (iii) foram anulados dois processos 
licitatórios, sendo o primeiro anulado por erro no edital, e, quanto ao segundo, por duas vezes as empresas 
ofertaram preços superiores ao valor máximo estipulado; (iv) existência de indícios de combinação prévia de 
preços e ajuste de vantagens em concorrência pública, haja visto o súbito aumento de preços referente à licitação 
nº 0764/94, se comparados aos preços apresentados na licitação nº 0752/94.”. CADE. Processo Administrativo 
nº 08000.001164/1997-53. Op.Cit. Voto Conselheiro Relator, fls. 1192 dos autos.  
87 Excerto do Voto do Conselheiro Relator - Fls. 1197, PA  
88 Empresas Representadas: a) Indústrias Químicas Cubatão; b) Elkeiros S.A.; c) CIEL – Companhia de Indústrias 
Eletro-Químicas; d) CIMIL – Comércio e Indústria de Minérios Ltda.; e e) Nhell Química Ltda. Todas as empresas 
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E alegaram, basicamente, que: o mercado de produção de sulfato de alumínio frequentemente 

sofre variações nos preços de seus insumos e que este é caracterizado pela sazonalidade, que os 

encargos trabalhistas e o valor do frete de entrega sofreram elevações no período contratado, 

que o país vivia um período de instabilidade financeira, que o aumento de preços decorrera de 

um reajuste da base de cálculo das empresas e que a Sanepar ao exigir um “longo” lapso 

temporal para o fornecimento, dificultava o cálculo dos custos pelas empresas. 

O Parecer Técnico emitido pela SEAE89  questionou a magnitude dos números 

apresentados pelas empresas a fim de justificar o aumento de custos e preços por elas 

praticados. Entretanto, rebateu as alegações com dados técnicos e entendeu que os aumentos 

nos custos não teriam sido suficientes para ensejar a bruta elevação e repasse dos preços pelas 

concorrentes. Recomendou, portanto, a condenação das empresas pela conduta de cartel, 

embasada na existência de indícios de conluio entre as representadas nos certames avaliados.  

O ProCade emitiu parecer considerando suficientes as provas constantes nos autos do 

processo para a configuração da prática concertada pelas empresas representadas, afastando 

todas as justificativas por elas apresentadas e recomendando a caracterização da conduta de 

cartel e a imposição de multa. Reconheceu também a existência de informações e estudos à 

época suficientes para a análise do contexto em que ocorreram as condutas. Entretanto, o 

Procurador Geral Interino do CADE90 não concordou com o disposto no parecer, aprovando-o 

parcialmente, e considerou as provas e indícios existentes como insuficientes para caracterizar 

a conduta cartelizadora das empresas. 

A SDE91, refutou os argumentos apresentados pelas empresas e constatou a existência 

de elementos que facilitariam a prática de conduta coordenada entre as empresas92, bem como 

                                                        
são fornecedoras de sulfato de alumínio, e  todas são sediadas nos estados de São Paulo, com exceção da CIEL, 
localizada no Estado do Rio Grande do Sul.  
89 CADE. Processo Administrativo nº 08000.001164/1997-53. Op.Cit. Parecer Técnico emitido pela SEAE, em 
23/03/1998, fls. 688-700 dos autos. 
90 Sobre o entendimento adotado pelo ProCade: “(…) o Procurador-Geral Interino do CADE, Dr. Mauro César 
Santiago Chaves, em 22/09/2005, aprovou parcialmente o Parecer Técnico emitido pelo ProCade nº 414/2005, 
ressalvando que não considera, nos autos, a existência de provas ou indícios suficientes de modo a caracterizar 
conduta cartelizadora por parte das Representadas, exceto se surgirem novas provas ou evidencias decorrentes de 
instrução complementar.” Id. Op.Cit. Voto do Conselheiro Relator, p. 1208 dos autos. 
91 CADE. Processo Administrativo nº 08000.001164/1997-53. Op.Cit. Parecer Técnico emitido pela Secretaria de 
Desenvolvimento da Economia, proferido em 02/05/2006, fls. 1012-1051 dos autos. 
92  O Conselheiro Relator sobre elementos que facilitam a conduta concertada: “Existem elementos que facilitam 
à prática da conduta coordenada entre as empresas ofertantes de sulfato de alumínio para a concorrência pública, 
quais sejam: demanda relativamente inelástica; a facilidade de obtenção de informações através da publicidade 
das licitações; semelhança nos custos de produção e capacidade instalada; homogeneidade do produto e alta 
frequência de licitações. (...)O aumento verificado nos custos das matérias-primas não justifica a variação 
observada nos preços de sulfato de alumínio referente ao período analisado.” CADE. Processo Administrativo nº 
08000.001164/1997-53. Op.Cit. Excertos do voto do Conselheiro Relator, p. 1206 dos autos. 
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entendeu que o aumento dos custos das matérias primas não justificaria o aumento de preços 

ocorrido. Entretanto, considerou insuficientes os dados contidos no processo para justificar a 

condenação das empresas, opinando pelo arquivamento do processo administrativo. 

O Ministério Público Federal opinou93, no mesmo sentido da SDE, pelo arquivamento 

do processo, entendendo pela inexistência de provas contundentes que comprovassem o cartel 

e a coordenação de preços entre as empresas.  

O Conselheiro Relator, Luís Fernando R. Vasconcellos94, após analisar as evidências 

contidas no caso em voga, concluiu que não constavam provas suficientes para comprovar a 

prática concertada entre as concorrentes durante os certames analisados, arquivando o processo 

administrativo. Entendeu que, por mais que as justificativas apresentadas pelas empresas, de 

que aumento de preços decorrera da variação dos insumos fundamentais à produção do produto, 

não fossem suficientes para justificar o aumento no preço final do sulfato de alumínio, as provas 

contidas nos autos não poderiam ensejar a condenação das empresas, por conta de alguns fatores 

a seguir elencados: 1) o espectro das licitações analisado era restrito; 2) a análise das condições 

de mercado eram insuficientes, deixando questões em aberto, como a sazonalidade do produto 

e a existência ou não de barreiras à entrada no mercado; 3) o processo estava sendo decidido 9 

anos após a instauração deste; e 4) a frequência das licitações (eventual perpetuação do cartel e 

rodízio entre as empresas) não poderia ser avaliada, visto que só haviam dados de quatro 

certames. 

Importante mencionar que tanto no Relatório95, quanto no voto do Conselheiro Relator, 

há diversas manifestações referentes ao Caso SABESP, analisado anteriormente. De tamanha 

relevância contida neste precedente, em meio à análise do caso, o Conselheiro citou os 

posicionamentos emitidos pelo ex-conselheiro Cleveland Prates naquele julgamento, bem como 

elencou as modalidades de big rigging e o entendimento da OCDE quanto a essa prática. 

Inclusive, para justificar a improcedência do argumento das empresas quanto às justificativas 

que ensejaram os aumentos de custos, o Conselheiro Luís Fernando valeu-se de dados técnicos 

apresentados caso Sabesp, pelo fato de ambos os casos se darem no mesmo mercado em relação 

à dimensão do produto e ocorrerem em dimensões geográficas semelhantes.  

 

                                                        
93 CADE. Processo Administrativo nº 08000.001164/1997-53. Op.Cit. Parecer do Ministério Público Federal, 
proferido em 12/12/2005. fls. 1143-1149 dos autos.  
94 CADE. Processo Administrativo nº 08000.001164/1997-53. Op.Cit. Voto do Conselheiro Relator. 
95 CADE. Processo Administrativo nº 08000.001164/1997-53. Op.Cit. Cf. fls. 1170 – 1187 dos autos.  
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3.1.2.1. Comentários ao Caso SANEPAR 

 

No Caso SANEPAR os posicionamentos proferidos pelas autoridades do SBDC foram 

relativamente distintos dos emitidos no Caso Sabesp, uma vez que apenas a SDE e o ProCade 

opinaram pela condenação das empresas pela prática do cartel. Cumpre ressaltar que o caso 

suscitou controvérsias inclusive no âmbito interno da Procuradoria do Cade, uma vez que, 

enquanto o procurador designado emitiu o parecer recomendando pela condenação das 

empresas, o Procurador Geral Interino aprovou parcialmente a manifestação previamente 

proferida. Desse modo, tanto a SDE, quanto o MPF, o Procurador Geral Interino e o 

Conselheiro Relator adotaram o mesmo entendimento, no sentido de arquivar o processo 

administrativo.  

 Um ponto relevante e, a meu ver, controverso, é a utilização e menção do precedente 

anteriormente analisado como justificativa hábil para demonstrar a insuficiência de dados, de 

provas e de certezas aptas a ensejar a condenação das empresas. Além disso, no segundo caso 

não houve uma análise tão intensa das provas contidas no processo e, sequer houve menção à 

dificuldade de estabelecer a condenação de empresas por provas indiretas, atendo-se o Relator 

por, inúmeras vezes, à conclusões emitidas no Caso Sabesp. 

 Desta forma, surge o seguinte questionamento: será que, em 2006, ano em que foi 

realizado o julgamento do caso, o Tribunal não estaria mais qualificado para dar um “passo 

maior”, enfrentando a polêmica da utilização de provas indiretas como instrumento apto a 

justificar a condenação de empresas pela lesão à concorrência? A meu ver, nesta situação o 

CADE já poderia ter agido de forma diferente, buscando solucionar tais questionamentos, não 

sendo pertinente a estratégia de se ater de tamanha forma ao julgamento anteriormente 

analisado.  

 

 

 

 

3.2. Caso CDHU: fornecimento de aquecedores solares - Processo Administrativo nº 

08012.001273/2010-24  
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 O Processo Administrativo 08012.001273/2010-2496 , que teve sua conclusão perante o 

Tribunal Antitruste em 2015, foi instaurado em 30/01/2012, partindo de uma Representação 

oferecida pelo GEDEC97, grupo especial do Ministério Público de São Paulo (MP/SP) que se 

destina à investigação de formação de cartéis e de outras condutas lesivas ao Estado e à ordem 

econômica. Nos autos investigatórios do MP/SP, este alegou a existência de suposta 

manipulação de licitações ocorridas no Estado de São Paulo em procedimentos promovidos 

pela CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, 

com o intuito de adquirir kits de aquecedores solares para habitações, que deveriam ser 

entregues com todos os itens e com a devida instalação, destinadas à população de baixa renda, 

para os integrantes do Programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal em parceria com 

o Estado de São Paulo.  

 As licitações ocorreram entre os anos de 2009 e 2010, na modalidade Pregão Presencial, 

consoante o disposto pela Lei 10.520/02 e destinavam-se à realização do Registro de Preços 

Unitários para a aquisição e instalação dos referidos kits nas unidades habitacionais. Tal tipo 

integra um conjunto de procedimentos a fim de que seja realizado um registro formal de preços 

referentes à aquisições de bens para contratações futuras da Administração Pública98, a ser 

celebrada pelo próprio estado de São Paulo ou até mesmo pelas prefeituras municipais, 

parceiros e associações destes..  

Os pregões objeto do processo administrativo em tela são os Pregões CDHU 07/2009 e 

CDHU 016/2010, e ambos detinham características similares, tais como o objeto, as normas 

editalícias, as condições e as quantidades licitadas e o intuito principal desses era o registro de 

preços para a posterior aquisição dos bens. O fornecimento foi dividido em lotes, pela CDHU, 

tendo em vista o a divisão geográfica do estado e as demandas pelos kits. No primeiro pregão, 

CDHU 07/2009, os kits eram reunidos em seis diferentes lotes e no segundo pregão, CDHU 

016/2010, em cinco lotes.  

                                                        
96 CADE. Processo Administrativo 08012.001273/2010-24. Representante: Grupo de Atuação Especial de 
Recuperação de Ativos e Repressão aos Crimes de Formação de Cartel e Lavagem de Dinheiro do Ministério 
Público de São Paulo GEDEC/MP/SP. Representadas: Astéria Incorporações e Construções Ltda; Aquecedor Solar 
Transsen Ltda.; Tuma Instalações Térmicas Ltda.; Associação Brasileira de Refrigeração, Aquecimento; Enalter 
Engenharia, Indústria e Comércio Ltda.; Bosch Termotecnologia Ltda. (nova denominação da Heliotek Máquinas 
e Equipamentos Energias Renováveis e Obras Ltda. (antiga Soletrol Tecnologia em Energias Renováveis e Obras 
Ltda.); José Ronaldo Kulb; Paulo Sérgio Ferrari Mazzon. Conselheiro Relator: Márcio de Oliveira Júnior. 
Brasília/DF, 05 ago.2015. Voto Conselheiro Relator. Disponível em: 
<http://sei.cade.gov.br/sei/institucional/pesquisa/processo_exibir.php?u0r2HDE7WIdiBH3O1y0Dr6krqmN-
VVCNjJtZWrdX1mhAGyL7DJf9racZg1Yp8MfnBfApCxMLSFMXIuuAo7msQw,.> Acesso em: 12/09/16. 
97 Grupo de Atuação Especial de Recuperação de Ativos e Repressão aos Crimes de Formação de Cartel e Lavagem 
de Dinheiro do Ministério Público de São Paulo GEDEC/MP/SP.  
98 BRASIL. Decreto 7.892/2013. Art. 2o.  
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 Na Representação perante o CADE, figuraram sete pessoas jurídicas99, as empresas 

Transsen, Astéria, Heliotek, Enalter, Soletrol e Tuma, bem como a ABRAVA, Associação 

Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento; e duas pessoas 

físicas, o Sr. José Ronaldo Kulb, proprietário da Heliotek e o Sr. Paulo Sérgio Ferrari Mazzon, 

membro da Soletrol.  

As condutas analisadas que despertaram maior atenção da CDHU quanto ao processo 

licitatório podem ser divididas em grupos de diferentes estratégias. Entretanto, o elemento que 

reforçou os questionamentos das autoridades foi a falta de competitividade dos certames, visto 

que as empresas teriam adotado um comportamento passivo diante dos processos licitatórios. 

A nota técnica que instruiu o procedimento administrativo, com clareza, sumarizou as 

evidências que mereceriam a análise e estudo mais aprofundado, como disposto abaixo: 

 
Duas estratégias diferenciadas seriam praticadas pelo suposto cartel:  
a) Combinação entre os membros participantes das licitações (Pregões 
CDHU nº7/2009 e nº 16/2010). Os indícios consistem: 
- na existência de propostas de preços com valores idênticos; 
- na ausência de lances de desempate nas propostas idênticas; 
- na ausência de competição na fase de lances; 
- na aparente apresentação de “lances de cobertura”; 
- na aparente divisão de mercado – “rodízio“; 
- na aparente estratégia de “bloqueio“ em pregão presencial. 
b) Certificação de qualidade criadora de barreira a entrantes: a 
certificação de qualidade - realizada pela ABRAVA, ao ser exigida em 
processos licitatórios, poderia constituir injustificável barreira à 
atuação de outras empresas do mercado.100 
 

 Uma das evidências que suscitou inúmeros questionamentos por todas as autoridades 

do SBDC foi existência de coincidência de preços idênticos em propostas apresentadas por 

diferentes empresas, mesmo sendo entregues em envelopes fechados, no seio dos Pregões 

Presenciais ora em análise. Importante ressaltar que, na licitação de onze lotes, a coincidência 

                                                        
99  Pessoas Jurídicas envolvidas: Aquecedor Solar Transsen Ltda. (Transsen); Associação Brasileira de 
Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento (ABRAVA); Asteria Incorporações e Construções 
Ltda., (Astéria); Bosch Termotecnologia Ltda. (atual denominação da Heliotek Máquinas e Equipamentos – 
Heliotek); Enalter Engenharia, Indústria e Comércio Ltda., (Enalter);  Sol Tecnologia em Energias Renováveis e 
Obras Ltda. (nova denominação da Soletrol Tecnologia em Energias Renováveis e Obras Ltda., Soletrol); Tuma 
Instalações Térmicas Ltda.,(Tuma). CADE. Processo Administrativo 08012.001273/2010-24.  Relatório do 
Processo Administrativo, p.1. Disponível em: < 
http://sei.cade.gov.br/sei/institucional/pesquisa/documento_consulta_externa.php?dYPnaN3hzLPzwbZxfZm21_
dEqyNQBXkvbsOxbyHIDc3X2_MDHxpl9J5puhBVPKSlqBfzHUqS0WNkBQ0tLo1O6g.> Acesso em: 
10/11/2016. 
100 Conferir Nota Técnica da SDE/Ministério da Justiça, aprovada pelo despacho do Secretário de Direito 
Econômico, em 27/01/2012, fls. 160-1637 dos autos. CADE. Processo Administrativo 08012.001273/2010-24. 
Op. Cit.  
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de preços (leia-se a identicidade destes) foi constatada em cinco certames. Nesta mesma 

ocasião, cumpre mencionar que não houve lances de desempate, isto é, uma das empresas que 

havia apresentado o valor similar acabava deixando de competir pelo referido lote, concedendo 

a vitória do certame à outra empresa. Tais evidências suscitam o enquadramento da conduta no 

ilícito de cartéis em licitação, visto que as prática supramencionadas caracterizam o chamado 

big rigging já elucidado na Seção 1 deste artigo. 

Os argumentos de defesa administrativa das Representadas, em que pese terem sidos 

apresentados individualmente, constam com certa similaridade e os dentre os pontos levantados 

por elas, ressalta-se: a) negativa de autoria, de conhecimento e participação na prática lesiva; 

b) ilegitimidade passiva; c) ausência de poder de mercado; d) inexistência de prática delituosa; 

e e) mercado de aquecedores solares ser considerado como pulverizado. Além disso, alegaram 

que as condições do certame minaram o potencial concorrencial que ele poderia apresentar e 

que “não haveria prova direta do acordo entre as empresas101”  elemento fundamental para a 

caracterização e comprovação do suposto cartel.  

 Importante analisar os pareceres emitidos pelas entidades que compõem o Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência, quais sejam: o Ministério Público Federal (MPF) , a 

Procuradoria Especializada Junto ao CADE (PRO-Cade) e a Superintendência Geral do CADE 

(SG/CADE), antes mesmo da apreciação das manifestações dos Conselheiros do Tribunal, pelo 

fato de elucidarem os principais pontos do caso em tela. 

O Ministério Público Federal sugeriu a condenação dos representados102, entendendo 

que a comprovação da conduta delituosa deu-se de forma clara com fulcro nas provas juntadas 

autos do processo, restando evidente o intuito das empresas de limitar a concorrência no 

referido certame. Alegou103 a existência da constituição de um sistema de rodízio das licitações 

entre as empresas, bem como a participação de empresas de forma a simular a concorrência por 

meio da apresentação de propostas fictícias e da não apresentação de lances na fase competitiva. 

Mencionou, por fim, que nenhum dos argumentos apresentados pelas empresas mereceria 

prosperar, por não demonstrar racionalidade econômica, “com o objetivo único de criar 

                                                        
101 Conferir a Defesa de Sr. Paulo Sérgio Mazzon, fls. 2190 dos autos. CADE. Processo Administrativo 
08012.001273/2010-24. Op. Cit.  
102 O Parecer Técnico do Ministério Público Federal foi emitido em 22/10/2014, em fls 5602-5619 dos autos. 
CADE. Processo Administrativo 08012.001273/2010-24. Op. Cit. 
103 Segue trecho do Parecer Técnico do Ministério Público Federal: “As provas carreadas aos autos demonstram a 
existência de infração à ordem econômica, uma vez que os representados constituíram um sistema de rodízio, onde 
dividiam entre si os contratos de fornecimento dos Kits de aquecimentos solares CDHU.” , fls. 5610 dos autos. 
CADE. Processo Administrativo 08012.001273/2010-24. Op. Cit.  
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dificuldades e eliminar a concorrência“104. O MPF, dessa forma, sugeriu a condenação das 

empresas concorrentes, bem como das pessoas físicas integrantes do pólo passivo do 

procedimento administrativo, mas pleiteou o arquivamento deste em relação à Associação, 

ABRAVA, sem prejuízo de eventual reabertura do mesmo.105 

A Procuradoria Especializada que atua junto ao CADE, por sua vez, teceu 

posicionamento distinto do MPF em alguns pontos, sugerindo o arquivamento do processo em 

relação à alguns acusados (Astéria, Transsen, ABRAVA, Sr.José Ronaldo e Sr. Paulo Sério) e 

a condenação de Enalter, Tuma, Eliotek e Solepar, pela prática de combinação de preços entre 

as participantes, evidenciada pelas “impressionantes coincidências verificadas nos valores das 

propostas apresentadas em envelopes fechados106”, e tal comprovação de conluio se dá por 

meio da utilização das provas indiretas constantes no processo107.  

Em que pese o Ministério Público e a PRO-Cade terem entendido pela condenação da 

conduta de cartel no caso em tela, a Superintendência Geral do CADE não adotou o mesmo 

posicionamento e suas razões serão apreciadas a seguir.  

A Superintendência Geral do CADE, por sua vez, na Nota Técnica 087/2014/SG108, 

apesar de considerar a que as provas constantes nos autos como suficientes para a instauração 

do processo administrativo, a fim de se averiguar a conduta das empresas e buscar outras provas 

que comprovassem os referidos indícios, sugeriu pelo arquivamento do processo em relação a 

todos os representados. Em seu parecer final, apesar de ter considerado, em um primeiro 

momento, que as provas indiretas constantes na investigação seriam suficientes para a 

comprovação da existência de um cartel nas licitações analisadas109e ter mencionado que provas 

                                                        
104 Parecer Técnico do Ministério Público Federal dispõe o que se segue: “Assim, a formação de cartel ficou 
provada quando as empresas concorrentes adotaram condutas concertadas entre elas no ajuste de preços sem 
qualquer racionalidade outra econômica que não seja a conduta cartelizadora em detrimento do consumidor.”, fls. 
5618 dos autos. CADE. Processo Administrativo 08012.001273/2010-24. Op. Cit.  
105 Id. Op.Cit., fls. 5617-18. 
106 Parecer Técnico 249/2014/PFE-CADE/PGF/AGU, omitido pela Procuradoria do CADE, em 25/06/2014. Fls. 
5557-5572 dos autos. CADE. Processo Administrativo 08012.001273/2010-24. Op. Cit. . p.5570. 
107 Ainda, cumpre destacar o entendimento da ProCade, pelos trexhos a seguir: “Não há qualquer justificativa 
lógica possível para tamanha coincidência. (…) Portanto, resta comprovada a combinação de preços entre 
participantes das licitações. Entendemos que há um conjunto probatório robusto e capaz de fundamentar a 
condenação apenas em relação às representadas que apresentaram valores idênticos em suas propostas.”, e, ainda: 
“Cumpre informar que, conforme mencionado no referido parecer técnico, o PRO-Cade, mencionou que “ [...] não 
há prova direta inequívoca de comunicação, reunião ou combinação entre as partes. A investigação se baseou em 
diversos indícios que levam a crer que havia uma divisão acertada entre os concorrentes, tais como a proximidade 
ou mesmo a identidade de valores propostos, um aparente rodízio de vencedores e ausência de competição na fase 
de lances.” CADE. Processo Administrativo 08012.001273/2010-24. Op. Cit. p.5558.  
108 Parecer Final da Superintendência Geral do CADE emitido em 26/03/14, pela Nota Técnica 087/2014/SG. Fls. 
5493-5516 dos autos. CADE. Processo Administrativo 08012.001273/2010-24. Op. Cit.  
109 Importante verificar o entendimento adotado pela Secretaria Geral do CADE: “ Considera-se que as provas 
indiretas existentes nos autos seriam suficientes para comprovar a existência da atuação de um cartel nos certames 
investigados na ausência de justificativas plausíveis para o comportamento dos Representados que, em condições 
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indiretas, se estiverem aliadas à indícios de comunicação entre os concorrentes, “seriam 

suficientes para ensejar uma condenação pela conduta de cartel”110, a Superintendência 

recomendou o arquivamento do referido processo administrativo, após a análise de outros 

elementos, tais como declarações de testemunhas, informações prestadas pela CDHU, 

INMETRO e ABNT, e também, por conta das condições dos editais das licitações em voga.  

 Analisando os editais licitatórios111 dos Pregões Presenciais 07/2009 e 16/2010 e as 

condições que estabeleceram, entendeu que estas podem ter reduzido o potencial concorrencial 

do certame, considerando que as condições não permitiriam que as empresas habilitadas ao 

certame vencessem mais de um lote, em razão da capacidade instalada de cada uma delas112. 

Quanto à suposta divisão de mercado, as empresas buscaram se habilitar e arrematar os 

certames em que se concorriam aos lotes mais próximos às suas respectivas fábricas, “de forma 

economicamente racional113”.   

Assim, entendeu que os comportamentos adotados pelas empresas investigadas no seio 

dos procedimentos licitatórios justificaram-se tendo em vista as condições impostas pelos 

editais, não seriam suficientes para ensejar uma condenação pelo CADE114. 

 Importante ponderar que votos de todos os três conselheiros do Tribunal foram 

proferidos no mesmo sentido, pela condenação das empresas pela prática da conduta 

concertada, e serão destrinchados a seguir.  

 O Conselheiro Márcio de Oliveira Júnior115, Relator, após sintetizar os principais pontos 

do caso em tela, enfrentou o questionamento provocado por Sr. Paulo Mazzon quanto a 

                                                        
normais de concorrência, não teriam adotado tal comportamento nessas licitações.” CADE. Processo 
Administrativo 08012.001273/2010-24. Id. Op. Cit. p.5508. 
110 Ainda: “Ressalte-se que, especialmente em investigações sobre a formação de cartel em licitações, as provas 
indiretas, como as acima descritas, aliadas à evidência de comunicação entre os investigados ou a circunstancias 
que demonstrem que a única hipótese plausível para justificar o comportamento desses investigados é uma 
combinação entre os mesmos, são suficientes para ensejar uma condenação pela conduta de cartel”. Id. Op.Cit. 
p.5508. 
111 Id. Op.Cit. p.5511. 
112 Id. Op.Cit. p. 5511 – 5513. 
113 Id. Op.Cit. p.5514. 
114 Desse modo, é importante verificar as conclusões emitidas pela Superintendência Geral: “Sendo assim, (i) em 
razão da insuficiência de indícios provas concretas a respeito da existência de um conluio prévio à realização dos 
certames investigados; (ii) levando-se em conta que as exigências técnicas dos editais da CDHU visavam apenas 
garantir a qualidade dos aquecedores solares que estavam sendo adquiridos; '(iii) considerando que as condições 
dos editais impossibilitavam que uma única empresa sagra-se vencedora em mais de um lote licitado e (iv) 
considerando que o comportamento dos Representados não é justificável exclusivamente como consequência de 
um suposto conluio, sugere-se o arquivamento do feito em relação a todos os Representados.” Id. Op.Cit. p.5515.  
115CADE. Processo Administrativo 08012.001273/2010-24. Voto do Conselheiro Relator, Márcio de Oliveira 
Júnior. Proferido em 05.ago.2015. Brasília/DF. Disponível em: 
http://sei.cade.gov.br/sei/institucional/pesquisa/documento_consulta_externa.php?VuAAqY6jLgvCpHTZDwBP
2KG7bREHfUbUV0HN-FGzXTL3IK7kdoQU54GwpBmWFv9BSKDrQfSiu-CBZfU32RLRCg. Acesso em: 
10/11/2016. 
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inexistência de provas diretas no presente caso. Entretanto, seu entendimento seguiu o 

ensinamento já consolidado no seio do Poder Judiciário, deflagrado em importantes precedentes 

como a Ação Penal 470116, o famoso caso Mensalão, no sentido da utilização de provas indiretas 

ser considerada suficiente para a obtenção de conclusões seguras e corretas. Utilizou-se, 

também, da aplicação da doutrina estrangeira (OCDE, US Departament of Justice e Comissão 

Europeia), bem como de precedentes estrangeiros para demonstrar a plausibilidade da 

utilização de provas indiretas na análise de cartéis em licitação. Assim, após extensa análise de 

elementos que compõem o caso, o conselheiro relator apreciou as evidências econômicas e de 

comunicação entre os concorrentes. 

 Quanto às evidências de comunicação, pondera que há claros indícios de ocorrência de 

comunicação entre os concorrentes anteriores à realização do certame, tendo em vista  a 

combinação de preços entre as empresas e a existência de subcontratação entre Astéria e 

Soletrol, não autorizada pelo edital. Já no que tange às evidências econômicas, o relator 

verificou a existência de três práticas: propostas de cobertura/fictícias, supressão de propostas 

e divisão geográfica de mercado. Por meio destas, verifica-se a atuação “em prol da divisão de 

mercados e da oferta de preços em patamares previamente ajustados entre os infratores117” 

 No que diz respeito à utilização de provas indiretas, cumpre mencionar que o 

Conselheiro Relator manifestou-se no sentido de que a categorização de provas em diretas e 

indiretas seria irrelevante, considerando o conjunto probatório essencial para definir a 

convicção do julgador118 e que essa diferenciação enseja, apenas, uma análise mais profunda e 

                                                        
116 Sobre a comparação com posicionamentos adotados pelo STF, o Conselheiro Márcio ressaltou: “Assim, a prova 
deve ser, atualmente, concebida em sua função persuasiva, através do debate, a argumentação em torno dos 
elementos probatórios trazidos aos autos, o incentive a um debate franco para a formação do convencimento dos 
sujeitos do processo. O que importa para o juízo é a determinada verdade suficiente constante dos autos, a esteira 
da velha parêmica, quod non est in actis, non est in mundo. Resgata-se a importância que sempre tiveram no 
contexto das provas produzidas, os indícios, que podem, sim, pela argumentação das partes e do juízo em torno 
das circunstâncias fáticas comprovadas, apontarem para uma conclusão segura e correta.” “Neste sentido, este 
Egrégio Plenário, em época recente, decidiu que “indícios e presunções, analisadas à luz do princípio do livre 
convencimento, quando fortes, seguros, indutivos e não contrariados por contra-indícios ou por prova direta, 
podem autorizar o juízo de culpa do agente”. CADE. Processo Administrativo 08012.001273/2010-24. Voto do 
Conselheiro Relator Op.Cit. p.12-13 apud AP 470. STF. Voto Min. Luiz Fux. E ainda, AP 481.STF. EMENTA.  
117  CADE. Processo Administrativo 08012.001273/2010-24. Voto do Conselheiro Relator. Id. Op.Cit. p.37.  
118 Ainda, ressalta-se que: “O conjunto probatório deve demonstrar, essencialmente, (i) a similitude das posturas 
dos participantes da licitação, (ii) que as empresas participantes do cartel foram as vencedoras dos lotes pretendidos 
ou permitiram que uma empresa por eles escolhida fosse a vencedora, (iii) a alternância de posturas para ganhar 
ou perder um lote a partir de propostas de cobertura e supressões ou retiradas de lances, (iv) a existência de 
barreiras à entrada no certame, (v) a existência de canais de comunicação ou fóruns de transparência que facilitem 
a permeabilidade das informações entre concorrentes. Nesse sentido, a importância da categoria da prova – direta 
ou indireta – é irrelevante, já que o conjunto probatório é o que define a formação da convicção do julgador. O 
que diferencia um caso de provas indiretas de um caso clássico de prova direta é o maior esforço de instrução e 
análise para apontar os elementos que evidenciam a infração contra a ordem econômica.” CADE. Processo 
Administrativo 08012.001273/2010-24. Voto do Conselheiro Relator. Id. Op.Cit. p.41. 
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maior esforço de instrução probatória. Assim, as provas constantes no processo, sejam elas 

diretas ou indiretas, devem ser valoradas conjuntamente para fundamentar a decisão da 

autoridade antitruste, ainda mais na conduta de cartéis em licitações, em que há maior 

dificuldade de se encontrar documentos comprobatórios. Dessa forma, o Conselheiro Márcio 

enfrenta a polêmica de utilização de provas indiretas atribuindo o mesmo valor probatório tanto 

a provas diretas e indiretas.  

 Em suas manifestações finais, o relator depreendeu a configuração das seguintes 

práticas119:  

 
i) combinações de preços e retiradas/supressões de lances para 
favorecer os participantes do conluio, (ii) os vencedores de cada lote 
foram aqueles desejados pelos cartelistas, (iii) a fase de lances foi 
utilizada como fórum de alternância de lances entre as Representadas 
para simular concorrência, (iv) barreiras à entrada que favoreciam a 
oferta de produtos a empresas de maior porte, que coincide com o porte 
das Representadas, (v) os Representados utilizavam a ABRAVA para 
dar maior transparência a esse mercado, tendo em vista que era 
composta pela maioria das empresas que participaram da licitação. 
 

Isso posto, o Relator concluiu pela condenação das empresas Soletrol, Heliotek, Astéria, 

Enalter e Tuma, no delito contido no art. 36 da Lei 12.529/11, e pelo arquivamento do processo 

em relação à ABRAVA, Transsen, Sr. José Ronaldo Klub e Sr. Paulo Sérgio Ferrari Mazzon, 

por insuficiência de indícios que comprovassem a sua participação. Por fim, ressalta-se a 

manifestação do Conselheiro Márcio na análise dos efeitos da conduta praticada, que 

implicaram tanto na lesão à concorrência do processo licitatório, quanto na aquisição de bens 

pelo ente público eivados de “preços ilicitamente formados e ajustados”.120 

 O voto vista, proferido pelo Conselheiro João Paulo de Resende121, teve o intuito de 

analisar, com maior cautela, as condutas praticadas pelas empresas. O Conselheiro, em sua 

                                                        
119 Id.  
120 Id. p.42.  
121 Imperioso ressaltar as manifestações do Conselheiro João Paulo de Resende: “A meu ver, portanto, existe um 
conjunto robusto de indícios suficientes para comprovar as práticas de “divisão de mercado“,  “supressão de 
propostas“, “propostas fictícias“ e “rodízio de propostas”, práticas essas usuais em cartéis em licitações 
públicas(…).Claro que, individualmente, nenhum desses indícios é suficiente para caracterizar a conduta colusiva, 
mas, no todo, fica absurdamente forçoso acreditar que não fizeram parte de uma ação concentrada com o 
intuito de obter preços superiores aos de uma concorrência verdadeiramente agressiva, que é o objeto de 
um processo licitatório.”  CADE. Processo Administrativo 08012.001273/2010-24. CADE. Processo 
Administrativo 08012.001273/2010-24. Voto-vista do Conselheiro João Paulo de Resende, proferido em 
18/09/2015. Op. Cit. p. 9. Disponível em: 
<http://sei.cade.gov.br/sei/institucional/pesquisa/documento_consulta_externa.php?xZ1WS4OSmxKZCl1nq4tB
SElHubyFq6jI3GNwBr0ar-aYIGC0bmJMfFYfruYSceyQWS5fRKRu4Mv13vhX5XZdIA,,> Acesso em: 
20/09/16. 
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análise, ressalta ter encontrado indícios complementares aos constatados pelo Conselheiro 

Relator, analisando a probabilidade aproximada de que haja coincidência em de valores em 

licitações públicas (em 3 de 6 lotes, a probabilidade seria de aproximadamente 0,05% chances 

de ocorrência), verificando a “alocação“ de lotes na licitação conforme o critério de 

proximidade da sede da empresa e prestação de serviço, e analisando, também, outro Pregão da 

CDHU, ocorrido em 2013 (após a instrução do processo em análise) e no qual não houve 

coincidência de proposta inicial em nenhum dos lotes ofertados. O Conselheiro João Paulo 

acompanhou o relator quanto à condenação das referidas empresas, mas diverge ao entender 

que a Transsen também deveria ser apenada, pelo fato desta se abster da disputa de lotes, mesmo 

tendo condições para tal – o que, para o conselheiro, demonstra a participação da empresa no 

cartel. 

 O Conselheiro Paulo Burnier da Silveira, em seu voto vogal122, inspirado pelos 

ensinamentos estrangeiros acerca de cartéis em licitações afirmou que tais condutas estão cada 

vez mais sofisticadas e a compreensão dos mecanismos de colusão é essencial para o combate 

a tais condutas anticompetitivas. Desse modo, afirma: 

 
[Cartéis em licitação] Tratam-se de acordos secretos por natureza. 
Nesse sentido, exigir a existência de prova direta para toda e qualquer 
condenação de cartel significa (i) aceitar a impunidade de diversos 
cartéis, que não deixam traços evidentes através de material probatório 
explícito; e (ii) incentivar uma ainda maior profissionalização dos 
cartéis, que, pela própria natureza de acordos secretos, evitam deixar 
rastros do acordo ilícito123. 
 

Pautado também por precedentes internacionais e considerando que estes representam 

um avanço, ao permitirem a utilização do conjunto de provas indiretas como provas suficientes 

para comprovação de condutas anticoncorrenciais, proferiu seu voto pela condenação das 

empresas, acompanhando integralmente o voto vista, que é complementar ao voto do Relator, 

adicionando-se basicamente, a condenação da empresa Transsen e considerando a existência 

de bloqueio no pregão presencial. 

                                                        
122 CADE. Processo Administrativo 08012.001273/2010-24. Voto do Conselheiro Paulo Burnier da Silveira, 
proferido em 16/08/15. Op. Cit. p. 1-2. Disponível em: 
<http://sei.cade.gov.br/sei/institucional/pesquisa/documento_consulta_externa.php?T34JDzmDDBEP0bKnWW
xk_YhSO1mxNpTHm0jXozER-X_YYgaGGiB_6q-OHKZNljhJFLH_qudH7sb5xYz-WAe_vQ,,> Acesso em: 
20/10/16.  
123 Id. Op.Cit. p.1. 
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Desta forma, ocorreu a condenação das empresas envolvidas na prática concertada, 

aplicando-se elevadas multas às participantes do conluio, com base nos indícios existentes nos 

autos do processo e enfrentando-se diretamente a polêmica de utilização de provas indiretas. 

 

3.2.1. Comentários ao Caso CDHU 

 

 O Caso CDHU representa a alteração na orientação jurisprudencial do CADE, que, 

finalmente, após cerca de dez anos, enfrentou frontalmente a problemática utilização de provas 

indiretas para o combate a cartéis. Neste caso, mesmo com a recomendação da 

Superintendência do CADE para o arquivamento do processo, as demais autoridades antitruste 

e todos os conselheiros entenderam conforme os ensinamentos apresentados na Seção 2 deste 

artigo, de que a utilização de provas indiretas é plenamente possível e justificável, tendo em 

vista as peculiaridades oriundas dos casos de cartéis em licitações e a predisposição dos 

concorrentes a ocultarem as provas daquele acordo.  

Importante verificar que, nesta decisão, foram avaliados os indícios de comunicação e 

os econômicos existentes. Quanto às evidências de comunicação, o Conselheiro Relator 

sustentou que há claros indícios de comunicação entre os concorrentes, contato ocorrido mesmo 

antes da realização do certame, que se comprova pela combinação de preços e pela 

subcontratação entre as empresas, de forma a contrariar as previsões do edital. As evidências 

econômicas, por sua vez, são demonstradas com as práticas de proposição de propostas de 

cobertura, supressão de propostas entre os concorrentes e divisão do mercado entre as empresas, 

demonstrada pela identidade de valores ofertados . 

Em que pese a categorização entre provas diretas e indiretas ter sido realizada, os 

Conselheiros se manifestaram no sentido de que tal distinção enseja, apenas, uma análise mais 

profunda e a realização de maior esforço na instrução probatória. Dessa forma, e seguindo o 

entendimento da OCDE já citado neste artigo, consideraram que as provas (sejam elas diretas 

ou indiretas), devem ser valoradas conjuntamente a fim de fundamentar a decisão da autoridade 

antitruste. 

Os fatores que possivelmente resultaram na adoção dessa modificação na orientação 

jurisprudencial  estão elencados a seguir: 1) os processos, atualmente, são julgados com maior 

celeridade do que anteriormente, o que facilita a obtenção de informações pela autoridade 

antitruste de modo a satisfazer o pleno conhecimento do mercado, dos fatos, do contexto e das 

circunstâncias no caso em análise; 2) no decorrer dos anos, as autoridades antitruste de diversos 
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países começaram a averiguar a importância da utilização de provas indiretas no combate a 

cartéis, o que serve de exemplo para o enfrentamento do tema pelo CADE e legitima ainda mais 

a sua atuação perante organismos estrangeiros e cortes de defesa da concorrência de outros 

países; 3) com a entrada em vigor da Lei 12.529/2011, que empoderou ainda mais o CADE, 

este atingiu uma maturidade institucional requerida para a tomada de decisões mais difíceis; 4) 

as evidências contidas no Caso CDHU demonstraram que, não havia nenhuma outra 

justificativa plausível para a falta de competitividade dos certames, o aumento de preços 

verificado e apresentação de propostas em valores idênticos, que não a prática do cartel entre 

as empresas.  

Comparando este caso com os demais, temos que nesta ocasião as provas detêm mais 

consistência e maior robustez e que o lapso temporal entre a data de ocorrência dos fatos e a 

apreciação da conduta pelo CADE não é tão extenso quanto os demais casos, o que facilita a 

obtenção de informações realizada na investigação pela autoridade antitruste. Além disso, o 

Tribunal, atualmente, ocupa um consolidado espaço de destaque no combate à condutas 

anticompetitivas, diferentemente do que ocorrera quando dos casos anteriormente analisados.  

Assim, entendemos que, apesar do longo lapso temporal percorrido, e pelos motivos 

supracitados, o CADE finalmente deu um grande passo a fim de tornar mais efetiva na 

persecução a tais condutas, que são tão lesivas à concorrência e reduzem, ainda mais, a 

credibilidade da Administração Pública, ao violarem princípios tão essenciais de sua 

composição.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho enfrentou a problemática decorrente da utilização de provas 

indiretas no combate a cartéis em licitações. Por meio de uma análise da teoria antitruste e de 

precedentes do CADE, buscamos analisar a lesividade da prática de cartéis em licitações para 

a coletividade e para a concorrência e demonstrar a atuação do Tribunal Antitruste em face 

destas situações. Esta seção destina-se a sumarizar os principais pontos estudados nesse artigo 

e a travar questionamentos referentes a uma atuação prospectiva do CADE, acerca de como sua 

atuação pode ser fortalecida com o uso de provas indiretas no combate a cartéis em licitações, 

como veremos a seguir.  

Na Seção 1, foram elucidados os conceitos fundamentais para a compreensão da 

dinâmica dos cartéis em licitações, bem como as peculiaridades da referida conduta 

anticompetitiva. Já na Seção 2, enfrentamos a dificuldade de valoração das provas, bem como 

a conceituação de provas diretas e indiretas na seara processual penal e antitruste. Além disso, 

destrinchamos os conceitos e problemas inerentes às provas indiretas e nos utilizamos da teoria 

econômica do erro para justificar nosso posicionamento.  

A Seção 3, por sua vez, teve em seu principal objeto a análise de três precedentes do 

CADE, de forma a ilustrar a modificação na orientação jurisprudencial do tribunal que, no 

princípio, adotava uma postura mais conservadora e acabava arquivando os processos 

administrativos em que inexistiam provas diretas para a comprovação do cartel. O precedente 

escolhido para demonstrar a modificação de postura do tribunal, julgado em recentemente pelo 

CADE, evidencia que a autoridade antitruste está preocupada com os posicionamentos adotados 

pelos órgãos de defesa da concorrência estrangeiros e visa a fortificar sua atuação perante os 

demais entes no cenário brasileiro.  

A prática de cartel é considerada a conduta mais preocupante para as autoridades 

antitruste, tendo em vista as drásticas consequências que pode gerar, como a elevação de preços, 

redução de níveis de produção e controle de inovações. Em se tratando de conluios em 

contratações públicas, além das ineficiências supramencionadas, há a violação aos princípios 

que regem a Administração Pública, como o princípio da livre concorrência, da ordem 

econômica, das garantias do procedimento licitatório e à primazia do interesse público. Mais, a 

ocorrência dessa modalidade de cartéis enseja a alocação ineficiente de recursos de toda a 

sociedade.  
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Uma relevante característica da prática de cartéis, também já trabalhada neste artigo, é 

que os integrantes do cartel tem consciência da ilicitude de suas condutas e, por conta disso, 

procuram não deixar resquícios materiais da conduta concertada. Desse modo, sabendo da 

lesividade da conduta, os integrantes tendem a ocultar todo e qualquer vestígio da prática ilícita, 

não restando nenhum documento que comprove, inequivocamente, o cartel. Daí surge a 

dificuldade na comprovação dos cartéis, que normalmente se dá mediante a utilização de provas 

diretas e indiretas. As provas diretas identificam o acordo entre os participantes, de modo a 

demonstrar a existência da prática concertada, revestem-se na forma de documentos, e-mails, 

atas de reuniões, etc. e são dificilmente encontradas. As provas indiretas, por sua vez, revestem-

se em indícios de comunicação e indícios econômicos, e são as circunstâncias que contrariam 

a dinâmica considerada normal no mercado, cuja explicação não pode ser outra senão a 

existência da prática concertada entre os concorrentes. 

O principal problema na utilização de provas indiretas é que elas detém uma robustez 

inferior às provas diretas, não sendo circunstâncias que comprovem, inequivocamente, a prática 

da conduta delituosa. Tais características podem dar azo a condenações injustas, visto que ser 

impossível ter certeza absoluta de que a prática concertada ocorreu sem a existência de provas 

diretas. Surge, então, um dilema entre proteção a direitos e a certeza jurídica e efetividade da 

política antitruste. Neste trabalho, não estamos negando a ocorrência de problemas na utilização 

de provas indiretas para a condenação de cartéis em licitação; ao contrário, os reconhecemos. 

Entretanto, mesmo reconhecendo a existência dos problemas supracitados, é necessário analisar 

o contexto dos cartéis em licitações com realismo. É evidente que cartéis, como já elucidado, 

são altamente maléficos e causam danos irreparáveis à sociedade e à Administração Pública, 

provocando a alocação ineficiente de recursos. Além disso, na maioria das vezes, não há provas 

diretas de cartéis, o que faz com que as provas indiretas assumam papel de grande relevância 

neste contexto.  

Dessa forma, temos que a autoridade antitruste precisa fazer escolhas, inescapáveis e 

não necessariamente fáceis, e deve enfrentar o dilema entre condenar ou não a prática de cartéis 

com provas indiretas. Nos utilizamos da “teoria do erro“ a fim de respaldar nosso entendimento 

e chegamos à conclusão de que a aplicação do direito antitruste envolve, necessariamente, o 

cometimento de alguns erros, sendo esta uma empreitada complexa. A escolha difícil, nesse 

caso, seria a de optar por condenar cartéis com base em provas indiretas detentoras de certa 

robustez e, sujeitar-se ao cometimento de erros de tipo I, que consiste naquele que a autoridade 

antitruste comete ao condenar uma conduta que, na realidade não é anticompetitiva, 
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responsabilizando, eventualmente, inocentes. Acreditamos que a adoção de uma postura mais 

incisiva e firme pela autoridade antitruste tende a promover ganhos superiores do que a adoção 

de uma postura mais branda, desconsiderando o valor probatório das provas indiretas. Para a 

consolidação de um papel de forte expressão da autoridade de defesa da concorrência no 

combate a cartéis, faz-se necessária a adoção de uma postura mais incisiva, mesmo que enseje 

a condenação de inocentes124.  

Entendemos que, caso adote uma posição mais branda, leniente, o CADE tende a aceitar 

a impunidade de inúmeros cartéis, que não deixarão material probatório explícito, e incentivar 

a profissionalização da conduta ilícita. Acreditamos que esta não é a mensagem que a autarquia 

deseja passar às empresas, pelo fato de que, nos últimos anos, a atuação do Sistema Brasileiro 

de Defesa da Concorrência esteve atrelada ao fortalecimento e ao alcance de legitimidade da 

atuação da autarquia, inclusive, criando a Estratégia Nacional de Combate a Cartéis125 e 

instituído o Dia Nacional do Combate a Cartéis126, visando o fortalecimento da persecução da 

conduta e o incremento dos métodos de detecção de cartéis. Os representantes da autarquia 

reforçaram127, também, que por mais que grandes avanços tenham ocorrido, é necessário que a 

autarquia consolide sua atuação, por meio de um trabalho constante, coordenado e em 

expansão.  

Frise-se a grande importância da abertura institucional do CADE para facultar a troca 

de experiências, seja com organismos internacionais, com jurisdições com maior tradição em 

                                                        
124 Sobre o tema, leciona WHISH: “It is vital that competition authorities should be given the powers to 
investigation needed to track down evidence of sufficient quality to satisfy the standard of proof set by law“. 
WHISH, Richard. 2006, Op.Cit. p. 15. 
125 Vide: Ministério da Justiça reúne parceiros para definir estratégia de combate a cartéis. Portal Brasil. 
Publicado em 30/09/2011. Acessado em: 20/10/16. Disponível em: 
http://www.brasil.gov.br/governo/2011/09/ministerio-da-justica-reune-parceiros-para-definir-estrategia-de-
combate-a-carteis  
126 O Dia Nacional de Combate a Cartéis é celebrado todo dia 8 de outubro e marca a data da celebração do 
primeiro acordo de leniência no Brasil.   Sobre o tema, vale ressaltar a manifestação do ex-presidente do CADE: 
“São passos necessários, entre outros, o fortalecimento da previsibilidade, da segurança e o crescimento dos 
acordos de leniência. Ao mesmo tempo, os investimentos em capacidade de investigação e detecção de cartéis 
devem ser incrementados. (...)Cf. in Dia de combate a cartéis marca primeiro acordo de leniência no Brasil.  
CARVALHO, Vinicius Marques; e RODRIGUES, Eduardo Frade. Publicado em: 27/10/2014. 
Disponível em: http://www.conjur.com.br/2014-out-27/dia-combate-carteis-marca-primeiro-acordo-leniencia-
brasil   
127 Além disso, ainda no mesmo evento, ressaltou: “Os sucessos da política de combate a cartéis, por outro lado, 
devem ser sopesados com a contínua necessidade de aprimoramento. Se é bem verdade que a atuação do Cade e 
de seus parceiros evoluiu consideravelmente, não se pode esquecer que a cultura de concorrência brasileira ainda 
é pobre, e que há inúmeros cartéis em atuação a serem desvendados e combatidos, por meio de um trabalho 
constante e que precisa crescer.” CARVALHO, Vinicius Marques e RODRIGUES, Eduardo Frade. Id. Op.Cit.  
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políticas de defesa da concorrência128, e até mesmo com outros entes nacionais como o 

Ministério Público Federal, a Polícia Federal e o Poder Judiciário, que também realizam a 

persecução de condutas lesivas aos direitos supraindividuais. Um diálogo institucional enseja, 

sem dúvidas, maior desenvolvimento nas técnicas investigativas, melhor alocação de esforços 

e recursos, de modo a propiciar a eficaz atuação da autoridade antitruste129. E o combate a 

cartéis tende a trazer benefícios para a sociedade como um todo130.  

Concluímos, então, que independente da existência de grandes questionamentos e 

dilemas quanto à utilização de provas indiretas no combate a cartéis, o tribunal antitruste, após 

o decurso de um longo lapso temporal, em que houve o amadurecimento de sua postura e 

aumento de sua legitimidade, passou a se utilizar de tal tipo de prova como elemento satisfatório 

e relevante na análise de condutas de cartel, o que se comprova na análise do Caso CDHU, 

realizada na Seção 3. Nesta ocasião, os Conselheiros manifestaram-se no mesmo sentido de 

órgãos internacionais como a OCDE131, de que tanto provas diretas, quanto indiretas, são úteis 

para a formação do juízo condenatório, sendo a melhor prática utilizar-se de ambas de forma 

holística, atribuindo-lhes um efeito cumulativo e contextual. Assim, as provas indiretas, quando 

vistas individualmente, não seriam detentoras de robustez aptas a ensejar a condenação dos 

integrantes no cartel. Entretanto, se analisadas conjuntamente, são instrumento essencial para a 

persecução do ilícito.  

                                                        
128 GABAN, Eduardo Molan; DOMINGUES, Juliana Oliveira. Investigações de cartel no Brasil: parâmetros 
constitucionais e considerações sobre aplicação da teoria dos efeitos. In: Revista IBRAC. Vol. 17 – jan-
jun.2010, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais.(pp. 125-146)  P. 126. 
129GILBERTO tece suas conclusões neste sentido: “Uma das explicações para esse prestígio internacional foi o 
aumento nos poderes de investigação disponibilizados ao CADE, SDE e SEAE; ‘buscas e apreensões’, ‘acordos 
de leniência’, ‘inspeções’, etc. hoje não constam apenas das páginas de manuais estrangeiros de direito antitruste, 
mas são vivenciados na prática por empresas e indivíduos partes de uma investigação. Essas investigações– diga-
se de passagem – abrangem variados setores da economia nacional e por vezes englobam as matrizes e diretores 
estrangeiros de empresas. No mais, é notório o aumento da gravidade das sanções aplicadas pelo CADE às 
empresas e pessoas físicas condenadas por violações à Lei Antitruste.” GILBERTO, André Marques; O Processo 
Antitruste Sancionador, Dissertação de Mestrado Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2008. P. 282-283. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-08072010-
175038/publico/Versao_simplificada_Andre_Marques_Gilberto.pdf >Acesso em: 21/11/16. 
130 “Especially for countries that have taken up antitrust enforcement relatively recently, there can be no sounder 
way to develop a strong competition culture than to place primary emphasis on cartel enforcement. Consumers 
will benefit. Business that rely upon commodity inputs will benefit. Taxpayers and governments will benefit when 
big-rigging is curtailed. And unlike other more subtle or controversial areas of competition law, there is no danger 
here that government intervention might have anti-competitive effects.” PATE, Hew. International Anti-Cartel 
Enforcement. 2004. Acessado em: 11/11/16. Disponível em: https://www.justice.gov/atr/speech/international-
anti-cartel-enforcement 
131 Segundo a OCDE, “The careful, inteligent use of circumstantial evidence can significantly advance a country’s 
anti-cartel effort“. Prosecuting Cartels Without Direct Evidence ,  OECD, 2007. Acesso em: 11/08/16. 
Disponível em: http://www.oecd.org/competition/cartels/38704302.pdf 
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 Desse modo, superada a polêmica quanto à possibilidade de utilização de provas 

indiretas, outros questionamentos certamente surgirão e um dos principais refere-se à 

modulação da quantidade de provas indiretas a ser considerada suficiente para a condenação de 

cartéis. A autoridade antitruste deve, a partir de agora, preocupar-se em definir o quantum de 

indícios é necessário para satisfazer o convencimento do Tribunal, de modo a garantir a 

segurança jurídica dos processos administrativos de seu domínio e assegurar um mínimo de 

robustez probatória a ser juntado nos processos investigativos. É extremamente importante que 

a os integrantes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência tenham consciência do grande 

passo que foi dado, mas que atentem-se, também, ao risco assumido em optar por utilizar provas 

indiretas como elementos que satisfaçam a robustez probatória apta a ensejar condenações de 

empresas pela prática de cartéis em licitações.
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Tabela 1: Processos Administrativos de Cartéis Julgados pelo CADE entre anos de 2015 e 

2016 – Variável analisada: mérito do processo 

 

Resultados 

Ano Classificação Mérito  Conduta 
Total de 

Processos 
Julgados 

Total de 
Processos 

Administra
tivos 

Julgados 

Total de Multas 
Aplicadas (R$) 

2016 
Processo 
Administrativo 

Arquivamento Cartel 8 8 0 

2015 
Processo 
Administrativo 

Arquivamento Cartel 5 5 0 

2016 
Processo 
Administrativo 

Condenação Cartel 8 8 77.485.384 

2015 
Processo 
Administrativo 

Condenação Cartel 16 16 179.741.595 

Total       37 37 257.226.979 

 
Selection Status: 
Mérito    Arquivamento, Condenação, Parcialmente Provido, Provido, Reconheceu a Infração 
Conduta   Cartel 
_dimension   Ano, Tipo de Processo, Mérito, Conduta (PA, Req TCC) 

_mesure   
Total de Processos Julgados, Total de Processos Administrativos Julgados, Total de 
Multas Aplicadas (R$) 

 

Fonte:  CADE em Números. Disponível em: 
http://cadenumeros.cade.gov.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&size=long&host=QVS
%40srv004q6774&name=Temp/a1d3e026b3a6487482d09576b71d704c.html. Acesso em 14/11/2016. 
 

  



    
 

 
 

57

Tabela 2: Processos Administrativos de Cartéis Julgados pelo CADE entre os anos de 2015 e 

2016 - Variáveis analisadas: condenações e total de multas aplicadas 

 
Resultados 

Ano Classificação Mérito  Relator Conduta 

Total de 
Processo

s 
Julgados 

Total de 
Multas 

Aplicadas 
(R$) 

2016 
Processo 
Administrativo 

Condenação Ana Frazão Cartel 1 27.377.649 

2016 
Processo 
Administrativo 

Condenação 

Gilvandro 
Vasconcelos 
Coelho de 
Araujo 

Cartel 3 6.979.845 

2016 
Processo 
Administrativo 

Condenação 
João Paulo de 
Resende 

Cartel 2 20.870.937 

2016 
Processo 
Administrativo 

Condenação 
Márcio de 
Oliveira Júnior 

Cartel 2 22.256.953 

2015 
Processo 
Administrativo 

Condenação 
Alexandre 
Cordeiro 

Cartel 2 3.649.309 

2015 
Processo 
Administrativo 

Condenação Ana Frazão Cartel 2 20.270.715 

2015 
Processo 
Administrativo 

Condenação 

Gilvandro 
Vasconcelos 
Coelho de 
Araujo 

Cartel 3 36.203.871 

2015 
Processo 
Administrativo 

Condenação 
João Paulo de 
Resende 

Cartel 2 18.236.854 

2015 
Processo 
Administrativo 

Condenação 
Márcio de 
Oliveira Júnior 

Cartel 6 101.368.077 

2015 
Processo 
Administrativo 

Condenação 
Olavo Zago 
Chinaglia 

Cartel 1 12.769 

Total         24 257.226.979 

 
Selection Status: 
Classificação   Processo Administrativo 
Mérito    Condenação 
Conduta   Cartel 
_dimension   Ano, Tipo de Processo, Mérito, Relator, Conduta (PA, Req TCC) 
_mesure   Total de Processos Julgados, Total de Multas Aplicadas (R$) 
 

Fonte: CADE em números. Disponível em: 

http://cadenumeros.cade.gov.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&size=long&host=QVS

%40srv004q6774&name=Temp/ed3bf781006a4ac1b720b9c155875589.html. Acesso em: 14/11/2016. 


