
Seminário CECORE 

 

Condutas anticompetitivas no novo CADE 

 
 Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araujo 

Conselheiro do CADE 

São Paulo, 29 de maio de 2015 



Sumário 

1. Balanço 
 

 Os números dos procedimentos julgados 

      

      Os números referentes à condenação e absolvição 

     

      Os números dos acordos de leniência e aditivos 

 

 Balanço e estatística 
  

2.  Elementos observados na abertura e julgamento dos casos 
 

 Conduta unilateral 
 

      Cartel 



Balanço 

Condutas julgadas 
 

 



Balanço 

 

 

Averiguações Preliminares 
 

 

 2012: 38 37 arquivamento 
 

   1 retorno à SG 
 

 

 

 2013: 39 37 arquivamento 
 

   2 retorno à SG 
 

 

 2014: 6 → todos pelo arquivamento 
 

 

 

Processos Administrativos 
 

 

 2012: 18 → todos pelo arquivamento 
 

 

 

 

 

 2013: 38 16 arquivamento 
 

   22 condenação 
 

 

 

 2014: 57 18 arquivamento 
 

   39 condenação 

 

 2015: 21 4 arquivamento 
 

   (até 65ª SOJ) 17 condenação  

Condutas julgadas 



Balanço 

Processos Administrativos distribuídos X julgados 
 

 



Balanço 

Acordos de Leniência e Aditivos celebrados 
 

 



Balanço 

Estatística do Gabinete 
 

 
21 Processos Administrativos distribuídos 

 

3 pedidos de vista 

 

17 já julgados  5 arquivamento 

 

   12 condenação 

 

Tempo médio de julgamento: 96 dias 

 

6 Requerimentos homologados 



Padrão probatório 

1. Para abertura de Processo Administrativo referente à 

conduta unilateral – PA 08012.010208/2005-22 

(açambarcamento) 

 

• Fotos que comprovam o estoque da matéria-prima 

 

• Pesquisas de mercado para estimar a capacidade instalada do 

mercado 

 

• Análise dos contratos celebrados e das justificativas para os 

aumentos de preços 



Padrão probatório 

2. Para abertura de Processo Administrativo referente a 

cartel – PA 08012.005545/1999-16 (postos de combustível) 

 

• Necessária materialização: deve-se buscar a prova do acordo, 

seja verbal ou escrito (este último praticamente inexistente no 

setor de combustíveis) 

 

• Investigação de cartel deve ultrapassar a mera análise de 

preços: preços iguais ou muito próximos podem ser resultado 

do cartel, e não a sua prova 



Padrão probatório 

3. Para concessão de Medida Preventiva referente à conduta 

unilateral – PA 08012.011881/2007-41 (Consórcio Gemini) 

 

 
• Estudos disponíveis sobre o mercado 

 

 

• Estudo econômico feito pelo DEE 

 

 

• Manifestações de outros agentes (concorrentes e clientes) 

 

 

• Conclusões das análises feitas no AC de formação do Consórcio Gemini 

  



Padrão probatório 

4. Para arquivamento de sham litigation – PA 

08012.010075/2005-94 (Sindicato de postos de 

combustível)  

 
• Ausência de elementos objetivos: a conduta não pode ser condenada com 

base em elementos subjetivos de probabilidade e plausibilidade 
 

   Questões de prejudicialidade externa 
 

   Juízo do CADE contraposto por outra autoridade 

 

• Análise do conteúdo da petição: inexistência de falsidade nas alegações, 

tanto nas manifestações comissivas quanto nas omissivas 

 

• Exame das atas de reuniões do sindicato 

 

• Comparação com manifestações de outros agentes  



Padrão probatório 

5. Para arquivamento de cartel – PA 08012.011437/2010-21 

(cartel em licitações para prestações de obras públicas) 

 
• Ausência de elementos contundentes de comunicação entre as 

Representadas: a similitude de formatação se devia ao modelo contido do 

edital da licitação 

    

• Grandes diferenças nos valores das propostas 

 

• Análise da dinâmica de outras licitações: ausência de padrões de 

comportamento 

 

• Relações de parentesco ou proximidade entre sócios, diretores e 

funcionários de empresas concorrentes que participam das mesmas 

licitações não é um ilícito em si   



Padrão probatório 

6. Para condenação de cartel – PAs 08012.009611/2010-21 

(cartel em licitações para aquisição de portas giratórias) e 

08012.008507/2004-16 (cartel em licitações para aquisição 

de próteses e órteses 

 
• Presença de elementos contundentes de comunicação entre as 

Representadas 
 

   E-mails 
 

   Conversas de msn 

    

• Padrão de comportamento das empresas 

 

• Tabela de preços feita pela associação: similaridade ou identidade de 

preços praticados pelas empresas licitantes 
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