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RESUMO 

A presente tese de doutorado tem por objetivo demonstrar que a atividade 

probatória conduzida pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, nos 

processos administrativos de investigação de cartéis, apresenta deficiências e demanda 

aperfeiçoamento. Para comprovação da tese, foi revisada a jurisprudência do órgão em um 

período de 15 anos (1999-2014), identificando-se as características e os procedimentos 

relacionados a essa que é a mais importante etapa dos processos sancionadores: a 

reconstrução histórica dos fatos controversos. No primeiro capítulo, são examinados o 

poder de polícia do CADE, suas formas de manifestação, a infração de cartel, a estrutura 

da autoridade, os tipos de processo, as penalidades e os poderes de investigação. No 

segundo capítulo, a abordagem recai sobre o objeto, os meios, os modos de obtenção e os 

momentos da prova. No terceiro capítulo, são identificados os fatores que causam 

deficiências à atividade probatória à luz do contraditório e da paridade de armas, princípios 

que devem nortear o exercício da função administrativa. Com base nesse diagnóstico, as 

notas conclusivas apresentam propostas de aprimoramento da atuação do CADE no campo 

probatório, que podem contribuir para a tomada de decisões mais céleres, robustas e 

legítimas. 

 

Palavras-chave: Processo administrativo; cartel; prova; atividade probatória; 

contraditório; paridade de armas. 
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process. 2015. 219 p. PhD Thesis, Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 

2015.  

 

ABSTRACT 

This doctoral thesis aims at demonstrating that the evidentiary activity conducted 

by the Administrative Council for Economic Defense - CADE, in cartel investigation 

administrative proceedings, presents deficiencies and requires improvement. For this 

purpose, CADE’s case law for the past 15 years (1999-2014) has been reviewed to identify 

the characteristics and proceedings related to this stage of the sanctioning process, which is 

the most important one: the historical reconstruction of the disputed facts. In the first 

chapter, the following items are discussed: CADE’s police power and how it is exercised, 

cartel violations, authority structure, types of proceedings, penalties, and powers of 

investigation. In the second chapter, the focus is on the evidence object and phases, means 

of evidence and means of gathering evidence. In the third chapter, the factors that cause 

deficiencies to the evidentiary activity are reviewed in light of the adversarial and equality 

of arms principles that must guide the fulfillment of the administrative function. Based on 

this diagnosis, the conclusions present proposals to improve CADE’s operations in the 

evidentiary field, which may contribute to render the decision-making process more 

expedite, solid, and legitimate. 

 

Keywords: Administrative process; cartel; evidence; evidentiary activity; adversarial 

principle; equality of arms principle. 
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sur la formation de cartels. 2015. 219 p. Thèse (Doctorat). Faculté de Droit de l’Université 

de São Paulo, 2015.  

 

RÉSUMÉ 

Cette thèse de doctorat a pour objectif de prouver que l’activité probatoire menée 

par le Conseil Administratif pour la Défense Économique, le CADE, dans le cadre des 

procédures administratives d’enquête sur la formation de cartels, présente des défaillances 

et doit être perfectionnée. Pour démontrer cette thèse, nous analysons la jurisprudence du 

conseil sur une période de 15 ans (1999-2014), en identifiant les caractéristiques et les 

processus liés à celle-ci, et qui constituent l’étape la plus importante des procédures de 

sanction : la reconstitution historique des évènements controversés. Dans le premier 

chapitre, nous examinons le pouvoir de police du CADE, ses formes de manifestation, 

l’infraction de formation de cartel, la structure de l’autorité, les types de procédures, les 

pénalités et les pouvoirs d’investigation. Au cours du deuxième chapitre, nous nous 

intéressons au but, aux moyens, aux modes d’obtention et aux moments de l’examen. À 

travers le troisième chapitre, nous identifions les facteurs qui handicapent l’activité 

probatoire à la lumière de l’analyse contradictoire et de l’égalité des armes, principes qui 

doivent guider l’exercice de la fonction administrative. À partir de cette analyse, les notes 

de conclusion présentent des propositions d’amélioration des performances du CADE dans 

le domaine probatoire, qui peuvent contribuer à la prise de décisions plus rapides, solides 

et légitimes. 

 

Mots-clés: Procédure administrative, formation de cartel, examen, activité probatoire, 

procédure contradictoire, égalité des armes . 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem por objetivo verificar como a atividade probatória é realizada 

nos processos administrativos de investigação de cartéis, conduzidos pelo Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica – CADE, de modo a identificar suas características e 

deficiências. 

Existente desde 1962, o CADE somente começou a ser percebido pela comunidade 

empresarial no final da década de 1990, sobretudo na área de controle de estruturas (atos 

de concentração).  

No combate a cartéis, contudo, a evolução ocorreu de maneira mais lenta. O 

primeiro passo foi dado em 1999, ano da condenação do chamado “cartel do aço”, feito até 

então inédito na história da autarquia. Desde então, mais esforços e recursos vêm sendo 

empregados para detectar e punir essa prática, considerada o câncer das economias, em razão 

dos inúmeros prejuízos causados a fornecedores, consumidores e Administração Pública. 

Além do desenvolvimento de técnicas de investigação mais sofisticadas e do 

estreitamento da relação com autoridades criminais e estrangeiras, a atuação repressiva 

contra cartéis evoluiu de igual forma na esfera legislativa, despontando uma série de 

alterações no ordenamento jurídico que procuraram dar mais efetividade à política pública. 

A mais recente delas ocorreu com a promulgação da Lei n. 12.529/11, responsável 

por ampla reforma do arcabouço institucional da defesa da concorrência no Brasil. Embora 

a disciplina dos processos administrativos de investigação de cartéis não tenha sido 

modificada de maneira substancial, trata-se de oportuno momento para desenvolver a 

pesquisa, pois o CADE está e continuará passando por significativas transformações, 

voltando-se cada vez mais para a persecução de condutas anticompetitivas.  

Nesse contexto, propôs-se investigar como se deu a evolução do tema da prova ao 

longo dos 15 anos que se seguiram à primeira condenação de cartel. Por meio dessa 

abrangente avaliação, torna-se possível compreender os fatores que geram deficiências na 

atividade probatória, propondo-se melhorias no sistema legal e institucional a fim de 

eliminá-las ou, ao menos, mitigá-las. 
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Importância do tema 

O tema abordado está inserido na linha de pesquisa e projeto de estudo adotados 

pelo Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da USP, a saber, 

“Convergência dos sistemas romanístico e anglo-americano no direito administrativo 

brasileiro – Cidadão, administração pública, participação e meios de controle”, na medida 

em que o processo administrativo é uma das formas pelas quais o poder da Administração 

Pública é parametrizado e controlado. 

A importância da processualidade no direito administrativo vem sendo objeto de 

crescente pesquisa no Brasil, como relata Odete Medauar em seu “A processualidade no 

direito administrativo”,
1
 obra pioneira cuja primeira edição foi lançada poucos anos depois 

da promulgação da Constituição Federal de 1988 e um ano antes da primeira lei de 

processo administrativo federal (Lei n. 9.784/99). 

Dentro do amplo espectro de temas relacionado à processualidade administrativa, 

optou-se por centrar o estudo no processo administrativo sancionador conduzido pelo 

CADE. Trata-se de função pouco explorada pela doutrina, sendo de difícil sistematização 

em razão da diversidade de matérias tratadas pela Administração Pública, que englobam 

desde a disciplina de funcionários públicos a infrações cometidas por empresas sujeitas a 

regras de mercado mobiliário ou a regulação específica, como telecomunicações, energia e 

transporte. 

Outro filtro foi a escolha da prova para nortear a pesquisa, tema dos mais 

explorados na doutrina dos processos civil e penal, tendo contudo recebido pouca atenção 

no âmbito dos processos administrativos sancionadores, quase nenhuma na esfera 

antitruste.
2
 A prova, o “farol da verdade”, é o principal ponto do processo, onde acusação e 

defesa devem travar a batalha para mostrar a verdade de suas alegações acerca dos fatos 

controversos. 

Segundo Antonio Magalhães Gomes Filho, a prova constitui problema amplo, 

complexo e multidisciplinar. Liga-se à busca do conhecimento verdadeiro pelo homem, 

constituindo um verdadeiro fenômeno cultural, “vinculado a concepções e paradigmas 

                                                           
1
Odete Medauar em seu A processualidade no direito administrativo. 2. ed. São Paulo: Ed. Revista dos 

Tribunais, 2008. 
2
Na Europa, o tema da prova nos processos antitruste é muito debatido, tal como relatado de forma minuciosa 

por MARQUIS, Mel. Rules that govern rules: evidence, proof and judicial control in competition cases. In: 

EHLERMANN, Claus-Dieter; MARQUIS, Mel. European competition law 2009: the evaluation of 

evidence and its judicial review in competition cases. Oxford e Portland: Hart Publishing, 2011. p. xv-xcii. 
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estreitamente relacionados às características de uma determinada sociedade”. Por essa 

razão, são encontrados em ordenamentos contemporâneos e no curso da história “sistemas 

probatórios variados, que têm como base pressupostos ideológicos, culturais e sociológicos 

que correspondem ao modo de ser de cada grupo social.”
3
 

Para tornar a pesquisa possível, optou-se por escolher um tipo de processo 

administrativo antitruste específico, no qual a questão da prova revela-se mais importante e 

fascinante: o processo de investigação de cartéis.  

Cartéis são acordos entre concorrentes para alterar variáveis concorrenciais (preço, 

oferta, produção etc.) que deveriam ser definidas pelas empresas de maneira independente, 

em um ambiente de mercado regido pela livre concorrência. Além de infração 

administrativa, cartel é crime, tipificado nas Leis n. 8.137/90 (art. 4º) e 8.666/93 (art. 90), 

podendo, ainda, ensejar a reparação de danos na esfera civil, consoante as Leis n. 

12.529/11 (art. 47) e 7.347/85 (art. 1º, V). 

A importância do tema pode ser medida por sua atualidade no Brasil e no restante 

do mundo, onde as multas por formação de cartel crescem de maneira significativa a cada 

ano. Além disso, no Brasil, a prática vem sendo associada a delitos de corrupção e desvio 

de dinheiro dos contribuintes em poder do governo, recebendo destaque inédito, cujo 

impacto na atuação administrativa ainda não pode ser mensurado. 

Acrescentam temperos à pouco sistematizada análise desse tipo de processo os 

acordos de leniência (delação premiada), a possibilidade de suspensão das investigações 

mediante a celebração de acordos (compromissos de cessação de prática) e o 

aprimoramento da cooperação entre as autoridades administrativas, criminais (polícias e 

Ministério Público), de controle e estrangeiras.  

Diante desse complexo quadro, revela-se apropriado refletir sobre o 

desenvolvimento da atividade probatória para dar contornos adequados à atuação 

administrativa. O tema está ligado à crescente preocupação com a legitimidade e eficácia 

dos arranjos da Administração Pública para dar respostas à sociedade a respeito de temas 

por ela tutelados, tais como a promoção de ambiente de mercado guiado pela livre 

concorrência.  

 

                                                           
3
GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Notas sobre a terminologia da prova (reflexos no processo penal 

brasileiro). In: YARSHELL, Flávio Luiz; MORAES, Maurício Zanoide de (Org). Estudos em homenagem 

à Professora Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: DPI, 2005. p. 303, nota de rodapé omitida. 
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Contribuição original à ciência jurídica brasileira 

O tema da prova no processo administrativo sancionador referente a práticas de 

colusão ainda não foi pesquisado de maneira sistemática e individualizada no Brasil;
4
 há 

todavia estudos esparsos examinando a atividade probatória em contextos e intensidades 

variados.  

Alguns o fazem na perspectiva geral do direito antitruste, tal como Calixto Salomão 

Filho,
5
 Paula A. Forgioni

6
 e Gustavo Lage Noman.

7
 

Outros examinam o tema sob a ótica do direito administrativo sancionador, sendo 

exemplos André Marques Gilberto
8
 e Bruno Corrêa Burini.

9
  

Um terceiro grupo dedica-se a examinar os temas de prova na ótica da infração (ou 

crime) de cartel; dentre os autores, destacam-se Ana Paula Martinez,
10

 Ivo Gico Junior,
11

 

Davi de Paiva Costa Tangerino e Pedro Vieira Abramovay.
12

 

Por fim, parcela mais numerosa da doutrina vem debruçando-se a determinado 

momento, meio ou mecanismo de busca de provas, a exemplo de Fernando de Magalhães 

Furlan,
13

 Fabrício Cobra Arbex
14

 e Renata Rodrigues Praxedes,
15

 dentre outros 

mencionados ao longo do trabalho. 

No entanto, não se identificou, na doutrina pátria, ter sido o tema da prova em 

investigações de cartel isolado e tratado, sobretudo na perspectiva da finalidade desse tipo 

de processo, do objetivo da prova e do arranjo institucional da autoridade administrativa. 

                                                           
4
Por outro lado, vem crescendo a produção doutrinária sobre o processo administrativo em geral, no Brasil e 

no exterior (vide diversos exemplos em MEDAUAR, Odete. op. cit., p. 154-155).  
5
SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as condutas. São Paulo: Malheiros Ed., 2003. 

6
FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 4. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2010. 

7
NOMAN, Gustavo Lage. Das provas em processo concorrencial. 2010. Dissertação (Mestrado) – Faculdade 

de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010. 
8
GILBERTO, André Marques. O processo antitruste sancionador: aspectos processuais na repressão das 

infrações à concorrência no Brasil. São Paulo: Lex, 2010. 
9
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Destarte, esta pesquisa pretende contribuir para a ciência jurídica brasileira de 

forma inovadora, podendo ser útil para orientar a Administração Pública e demais partes 

do processo sobre a importância da adequada realização da atividade probatória, bem como 

servir de convite para as autoridades judiciais (re)avaliarem seu papel de revisão das 

decisões administrativas. Mais importante, espera-se que as reflexões ora realizadas 

possam resultar em factíveis propostas de aprimoramento. 

 

Estrutura 

O trabalho encontra-se organizado em três capítulos, além da introdução e das notas 

conclusivas. 

No primeiro capítulo, são apresentadas as principais características da função 

repressiva em matéria concorrencial e do processo administrativo de investigação de 

cartéis, com destaque para sua caracterização como infração administrativa, a evolução da 

política de combate a cartéis no Brasil, a estrutura dos órgãos de defesa da concorrência, os 

tipos e o trâmite dos processos, os poderes de instrução e as penalidades aplicáveis.  

No segundo capítulo, a atividade probatória é dissecada, examinando-se desde a 

definição do objeto até os meios de prova (documentos, testemunhas, perícias etc.) e de sua 

obtenção (buscas e apreensões, acordos de leniência, inspeções etc.). Além da análise do 

sistema de provas aplicável aos processos administrativos conduzidos pelo CADE, são 

discriminados os momentos da prova, com ênfase no conteúdo da fase de valoração.  

No terceiro capítulo, são identificados os fatores que causam deficiências à 

atividade probatória no âmbito desses processos à luz do contraditório e da paridade de 

armas, princípios que devem nortear o exercício da função administrativa.  

As notas conclusivas trazem sugestões de aprimoramento de modo a eliminar ou 

mitigar a ocorrência das deficiências detectadas na pesquisa. O principal objetivo das 

propostas é conferir transparência à atividade probatória e revestir o processo 

administrativo de imparcialidade e legitimidade. 

A todo o momento, os temas abordados são debatidos e relacionados com os dados 

obtidos na pesquisa jurisprudencial, cuja metodologia encontra-se a seguir explicada.  
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Metodologia 

A pesquisa foi concentrada na análise da jurisprudência do CADE a respeito de 

cartéis. Selecionaram-se dados atinentes a provas, capazes de proporcionar amplo 

panorama do assunto, útil inclusive para fins de identificação de temas a serem 

desenvolvidos em novas pesquisas. 

Em razão do caráter protagonista da pesquisa empírica neste estudo, necessário 

discorrer sobre os critérios utilizados. 

O primeiro critério foi temporal. O marco inicial é 27 de outubro de 1999, data da 

primeira condenação de cartel, no âmbito do Processo Administrativo n. 

08000.015337/1997-48. O termo final é 26 de outubro de 2014, totalizando um período de 

15 anos de atividade do CADE na condução de processos dessa natureza, bastante 

representativo do ponto de vista científico. 

Foram revisadas as atas de 470 das 471 sessões de julgamento realizadas neste 

período, disponíveis no sítio eletrônico do CADE (a única ata não disponível é a da 22ª 

Sessão Reservada, realizada em 12 de abril de 2000), catalogadas na Tabela 1 do 

Apêndice. 

O segundo critério foi a natureza sancionadora do processo. Em suas sessões de 

julgamento, o CADE decide diversos tipos de processo administrativo, tendo sido 

selecionados apenas os de cunho sancionador, cuja decisão pode resultar na aplicação de 

penalidades; são aqueles listados no art. 48, III, e disciplinados nos arts. 69 a 83, da Lei n. 

12.529/11 (equivalentes aos revogados arts. 32 a 51, da Lei n. 8.884/94). 

Destarte, foram excluídos os seguintes processos decididos pelo Tribunal: inquérito 

administrativo para apuração de infrações à ordem econômica (art. 48, II),
16

 processo 

administrativo para análise de ato de concentração econômica (art. 48, IV), processo 

administrativo para imposição de sanções processuais incidentais (art. 48, VI), 

compromisso de cessação (art. 85) e recurso voluntário em medida preventiva (art. 84, § 

2º). Sob a disciplina da Lei n. 8.884/94, também foram excluídas as averiguações 

preliminares (revogados arts. 30 e 31), equivalentes aos inquéritos administrativos.
17

  

                                                           
16

Os inquéritos administrativos são examinados pelo Tribunal do CADE apenas se houver avocação (art. 67, 

§§ 1º e 2º). No período da pesquisa, não houve casos de avocação.  
17

Ao contrário dos inquéritos administrativos, examinados pelo Tribunal do CADE apenas se avocados, todas 

as averiguações preliminares eram examinadas e decididas pelo antigo CADE, em sede de recurso de 

ofício. 
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O terceiro critério foi relacionado à natureza da conduta investigada. Foram 

reunidos apenas os processos de investigação de cartéis tipificados no art. 36, §3º, I, da Lei 

n. 12.529/11, ou no revogado art. 21, I e VIII, da Lei n. 8.884/94,
18

 excluindo-se os de 

investigação de condutas unilaterais, praticados por apenas um agente, e os demais casos 

de condutas concertadas que não se enquadram na referida tipificação.
19

 

O quinto critério foi a prescrição: conforme dados da Tabela 4 do Apêndice, foram 

excluídos 23 processos prescritos (21 em razão da incidência de prescrição intercorrente e 

dois pela prescrição quinquenal). A decisão de eliminar esses casos da base da pesquisa 

deve-se à inexistência de decisão de mérito e, consequentemente, à incompletude da 

atividade probatória. 

O resultado foi a seleção dos 73 processos administrativos listados na Tabela 5 do 

Apêndice.  

Com relação aos processos judiciais, a pesquisa foi feita a partir de lista fornecida 

pela Procuradoria do CADE em 2 de abril de 2014, tendo sido identificadas as ações 

judiciais nas quais foi pleiteada a anulação ou revogação da decisão administrativa. Outras 

ações incidentais (cautelares, mandados de segurança) ou processos de cobrança movidos 

pelo CADE (execuções fiscais) não foram objeto de pesquisa. 

As questões de prova foram extraídas dos votos dos Conselheiros do CADE, não 

tendo sido revisadas discussões constantes de peças produzidas pela acusação, pela defesa 

ou pelos demais órgãos pareceristas. A opção deve-se à obrigação imposta ao julgador de 

relatar e debater essas questões na fase decisória.  

Em paralelo à pesquisa empírica, realizou-se análise teórica, nas doutrinas pátria e 

estrangeira, em especial a europeia. O recorte teórico concentra-se no processo 

administrativo sancionador, sobretudo o antitruste. No que tange às questões da prova, 

                                                           
18

Condutas tipificadas em outros incisos podem ter sido igualmente investigadas nos processos selecionados, 

porém o que importa para a pesquisa é identificar a ocorrência da tipificação nos citados dispositivos legais. 

Por exemplo, no Processo Administrativo n. 08012.008501/2007-91 (2013), algumas empresas do mercado 

de telefonia móvel foram investigadas por conduta exclusionária de margin squeeze (Lei n. 8.884/94, art. 

21, V), mas também o foram por formação de cartel (Lei n. 8.884/94, art. 21, I), sendo esta a tipificação que 

se presta aos objetivos do presente trabalho.  
19

A lista dos processos excluídos que compõem o segundo grupo aparece nas Tabelas 2 e 3 do Apêndice. Na 

Tabela 2, são listados os casos de investigação de tabelamento ou sugestão de preços, praticados no âmbito 

ou com o envolvimento de associações de classe, sindicatos patronais, cooperativas, seus dirigentes ou 

empregados (alguns deles foram tipificados de forma incorreta nos dispositivos relativos a cartéis). Na 

Tabela 3, relacionam-se outros casos excluídos com a correspondente justificativa (e.g., foram excluídos os 

processos cujo polo passivo era integrado por apenas uma entidade, embora instaurados com base nos 

dispositivos aplicáveis a investigações de cartel). 
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também são examinadas a experiência internacional e estudos desenvolvidos nos processos 

civil e penal, quando pertinentes.  

 

Terminologia 

No presente trabalho, a pessoa contra a qual são imputados os fatos objeto de 

apuração no processo administrativo de investigação de cartéis é denominada 

“administrado”, “representado” ou “acusado”. A despeito de a Lei n. 12.529/11 utilizar o 

termo “representado”, prefere-se o emprego de “acusado”, tal como consta no art. 5º, LV, 

da Constituição Federal. 

A seu turno, a Superintendência-Geral e a extinta SDE são denominadas 

“acusador”. Seria mais preciso o termo “investigador-acusador-julgador”, pois suas 

funções em matéria de apuração de cartéis vão muito além da mera acusação. Traçando um 

paralelo com o processo penal, a Superintendência-Geral equivaleria à somatória da polícia 

e do Ministério Público, acrescida de significativa parcela de poderes detida pelos juízes 

criminais ao longo da fase investigativa (pré-processual) e processual (nos atos de 

instauração e instrução probatória). 

Por fim, o termo “julgador” é atribuído tanto ao Tribunal do CADE, na qualidade 

de órgão decisório, como aos Conselheiros, de forma individual. 
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 NOTAS CONCLUSIVAS 

 

A tese tem como objetivo realizar uma abrangente análise da atividade probatória 

nos processos administrativos de investigação de cartéis, de modo a identificar deficiências 

e propor melhorias. Assim, foram examinadas suas características, peculiaridades e 

conformidade com o ordenamento jurídico, tomando por base a experiência do CADE em 

um período de 15 anos, contado a partir da primeira condenação de cartel, em 1999. 

Sem dúvida, desde o final da década de 1990, houve uma evolução muito 

significativa na atuação administrativa voltada à coibição das práticas de cartelização. 

Dentre os principais propulsores dessa marcha, destacam-se as alterações legislativas que 

introduziram mecanismos de obtenção de provas mais sofisticados, a efetiva utilização 

destas ferramentas e a criação de canais de diálogo e cooperação com autoridades de 

controle, criminais e estrangeiras. 

No entanto, ao lado desses avanços, o estudo identificou significativas deficiências 

decorrentes do arranjo institucional, do acúmulo de funções da autoridade, de algumas 

regras processuais assimétricas e da ausência de controles efetivos sobre a atuação 

administrativa. Essas deficiências demandam mudanças para equilibrar a paridade de 

armas entre a Administração e os administrados, de forma a criar-se ambiente propício ao 

desenvolvimento de efetivo contraditório.  

A instalação de verdadeiro contraditório na esfera administrativa, além de 

obrigatória em razão de mandamento constitucional, é a melhor solução para possibilitar a 

realização da reconstrução histórica dos fatos sob investigação de maneira mais precisa. 

Quanto maior for o diálogo e o estímulo ao duelo entre defesa e acusação, mais robustas, 

céleres e, sobretudo, legítimas serão as decisões.  

A apresentação de propostas revela-se bastante oportuna. A reforma de 2011 

racionalizou e conferiu maior eficácia ao sistema de controle de estruturas (atos de 

concentração), abrindo caminho para a alocação de esforços na análise de condutas 

anticompetitivas. No entanto, ao estabelecer o combate a cartéis como objetivo mediato da 

reestruturação jurídico-institucional, a reforma pecou pela ausência de reflexão a respeito 

de seu impacto na condução e decisão dos processos administrativos sancionadores. 
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Nesse sentido, um novo passo deve ser dado para aprimorar o sistema administrativo 

de repressão a cartéis. Para tanto, serão apresentadas propostas com vistas a criar um 

modelo verdadeiramente acusatório, com alocação adequada dos papéis de defesa, acusação e 

decisão, em aproximação ao sistema jurisdicional. Para a implementação da primeira (e mais 

importante) delas, será necessária a reforma parcial da Lei n. 12.529/11. As demais 

independem de alteração legislativa, podendo ocorrer por meio de mudança dos regulamentos. 

A primeira proposta é atribuir competência ao julgador para acompanhar a 

atividade probatória desde o início, na fase inquisitorial, em substituição ao modelo vigente 

pelo qual toma contato com a prova apenas na fase de valoração. Responsabilizando-se 

pela condução do processo administrativo, o julgador será alçado à posição de terceiro 

imparcial, de modo que defesa e acusação serão instadas, de maneira automática, a assumir 

posturas mais aguerridas durante a atividade probatória, em benefício da reconstituição 

histórica dos eventos investigados. 

Assim, todos os atos do acusador em matéria probatória deverão ser autorizados 

pelo julgador, desde a fase inquisitorial (solicitação de busca e apreensão, realização de 

inspeções, requisições de documentos e informações a terceiros, celebração de acordo de 

leniência etc.) até o término da fase de instrução. Nesta, será o julgador a examinar os 

pedidos de provas das partes, conduzir a produção e determinar seu encerramento, 

podendo, inclusive, exercer os poderes de instrução complementar, de acordo com os 

contornos propostos neste estudo. 

Os Conselheiros deverão possuir graduação em Direito e receber intenso 

treinamento em técnicas de decisão, o que pode demandar cooperação com as escolas da 

carreira de magistratura. O Presidente e os seis Conselheiros serão treinados para conduzir 

a atividade probatória de modo isento e eficiente, devendo sempre almejar e garantir o 

estímulo ao contraditório e a paridade de armas entre Administração-acusadora e 

administrado-acusado.  

O Tribunal será dividido em três turmas de julgamento, compostas de três membros 

cada, atuando o Presidente em todas elas. As decisões serão monocráticas até a fase final 

do processo; a única decisão tomada pela turma, por maioria de votos, será a final, que 

resultará na condenação ou arquivamento do processo administrativo.  

Em termos de procedimento, a Secretaria do Tribunal será informada da instauração 

de procedimento preparatório ou inquérito administrativo pela Superintendência-Geral, 
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devendo um dos seis Conselheiros ser sorteado para acompanhar a investigação, 

atribuindo-se-lhe os poderes de controle e autorização das medidas de obtenção de provas. 

Se o acusador encontrar indícios de cartel, deverá preparar a “denúncia” administrativa 

(com os devidos pedidos de produção de provas), que será encaminhada para um segundo 

Conselheiro, membro de turma de julgamento distinta, também escolhido por sorteio. Se 

decidir pela aceitação da “denúncia”, este segundo Conselheiro (o Relator) instaurará o 

processo administrativo e intimará os acusados a apresentar defesa, procedendo, na 

sequência, à admissão, produção e, por fim, à valoração das provas. 

Em segundo lugar, a Procuradoria e o Ministério Público Federal devem deixar de 

atuar nos processos administrativos na função de fiscal da lei. A primeira, no mínimo, nos 

casos em que tenha auxiliado a Superintendência-Geral no exercício de seus poderes 

investigatórios e de instrução. O segundo, no mínimo, naqueles processos em que tenha 

havido cooperação entre promotores e o CADE durante as fases anteriores ao 

encaminhamento dos autos para manifestação do Parquet.  

A implementação da proposta reduzirá o tempo de tramitação dos feitos e permitirá 

que ambos a Procuradoria e o Ministério Público dediquem-se com mais ardor às demais 

tarefas que lhes incumbem no dia a dia da prática de combate a cartéis: a primeira na 

defesa do CADE em juízo e o segundo no oferecimento de ações civis públicas e criminais. 

Em terceiro lugar, propõe-se a adaptação aos quadros brasileiros da figura do 

Hearing Officer e do procedimento peer review europeu, este último equivalente à prática 

de criação de times “vermelho” e “azul” da Divisão Antitruste do Departamento de Justiça 

dos Estados Unidos. Tratar-se-á de mecanismo interno do CADE para promover a 

avaliação da atividade probatória por equipe ou pessoa distinta daquela responsável pela 

condução do caso, com vistas a sugerir melhorias no exercício da função administrativa, 

em especial no tocante a questões envolvendo a atividade probatória e os direitos dos 

administrados. O exercício da função de “advogado do Diabo” poderá ser desempenhado 

por uma Coordenação-Geral da Superintendência-Geral ou equipe da Procuradoria não 

envolvida nas investigações. 

A adoção dessa proposta tenderá a diminuir a incidência das predisposições 

cognitivas características dos processos administrativos de investigação de cartel, na 

medida em que os servidores envolvidos na investigação serão confrontados com ideias e 

críticas de terceiros sem envolvimento direto com o objeto da investigação.  
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Em quarto lugar, e seguindo o mesmo raciocínio da proposta anterior, sugere-se 

dividir as Coordenações-Gerais da Superintendência-Geral durante as fases inquisitorial e 

processual. Antes da instauração, uma delas será responsável pela investigação e 

preparação da “denúncia” administrativa, a ser aceita ou não pelo Superintendente-Geral 

(e, posteriormente, pelo julgador). A outra equipe passará a atuar após a instauração do 

feito, sendo responsável pelas tarefas até o encerramento da instrução probatória. A 

Procuradoria poderá fazer a mesma divisão, caso tenha auxiliado a Superintendência-Geral 

durante as investigações e, em momento posterior, venha a ser convocada pelo Conselheiro 

Relator a atuar como fiscal da lei. 

Em quinto lugar, com vistas a aumentar a transparência e fomentar as discussões 

em plenário a respeito de questões de fato e de mérito, propõe-se vedar discussões entre os 

Conselheiros referentes ao mérito e à legalidade dos processos administrativos de 

investigação de cartéis antes das sessões de julgamento do Tribunal. A medida tenderá a 

resultar em incentivo à melhor preparação dos votos e à requisição de vistas para 

aprofundamento da análise das alegações e provas da defesa e da acusação.  

Em sexto lugar, o Departamento de Estudos Econômicos deverá ser fortalecido para 

atuar como “perito” nos processos de investigação de cartéis, servindo ao Tribunal, de maneira 

imparcial, na avaliação de questões econômicas apresentadas pela defesa e pela acusação. 

Assim, deve-se vedar a influência do Superintendente-Geral na escolha do Economista-Chefe, 

cabendo-lhe apenas acatar a indicação feita pelo Presidente do Tribunal. 

Em sétimo lugar, deverá ser criado Guia de Boas Práticas para a condução da 

atividade probatória, contendo regras de comportamento e procedimentais a beneficiar o 

bom e justo andamento dos feitos. Neste manual, deverão ser inseridas normas que 

fortaleçam e incentivem a formação do contraditório e garantam a igualdade de armas dos 

acusados e do acusador (e.g., a defesa sempre deverá falar por último após amplo acesso 

aos elementos colhidos pela acusação, o interrogatório deverá ser instituído como meio de 

defesa, indicando-se o direito do acusado de permanecer calado etc.). 

Esse conjunto de propostas foi idealizado para conferir mais eficiência e 

legitimidade ao atual sistema administrativo de combate a cartéis. Revestindo-se o 

desenvolvimento da atividade probatória de robustez, lisura e transparência, o sistema 

produzirá decisões sólidas e duradouras, mais propensas a dissuadir a prática de cartel e 

incentivar o fiel cumprimento da lei. 
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