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Investigação de pessoas físicas 
em cartel



Ponderação a respeito da inclusão
de pessoas físicas nas investigações
de infrações à ordem econômica

• Fator dissuasório
• Programa de Leniência
• Sinergias com o 

enforcement penal (apenas 
pessoas físicas)

• Custo e duração dos PAs
• Notificação de pessoas 

estrangeiras
• Desmembramentos e 

prescrição
• Custo reputacional

 Argumentos a favor χ Argumentos contrários

Sopesamento v. Legalidade
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Processos Administrativos de investigação de cartel com julgamento finalizado 
entre 2016 e 2020 (SOJs 78 até 165) – 62 casos analisados



O juízo preliminar no CADE
• Procedimento Preparatório:

 Apuração da competência do CADE
 Indícios midiáticos, portal de denúncias, indícios decorrente de dados, leniência
 A inclusão de PFs nesta fase pode ser menos relevante

• Inquérito Administrativo:
 Investigar e apurar indícios
 “Organização” das evidências e construção da imputação
 Considerando os indícios coletados, verificar os cargos e papéis das pessoas físicas 

dentro da conduta e dentro das companhias/associações

• Processo Administrativo:
 Fixação da imputação e instauração formal – defesas 
 Cuidado para não incluir PFs cujas evidências de participação são apenas declarações 

unilaterais, business cards; ou menções não relacionadas à conduta

• Recomendação da SG ao Tribunal:
 Fechamento da imputação com encerramento da instrução – cuidado com as PFs

mantidas no Processo até o momento
 Consolidação das evidências apuradas mas com o contraponto trazido em defesas, 

saneamentos, oitivas, TCCs e instrução
 Individualização – inclusive da participação de cada PF



O juízo preliminar no CADE

• Belief
Belief seriam as nossas crenças e fatos nos quais 

acreditamos espontaneamente.
Ex. ao ouvir um certo som acreditamos se tratar de um 

tiro, mesmo que depois observamos que se trata de um 
escapamento de carro.

• Acceptance
Acceptance se tratam de conceitos e informações que 

racionalmente podemos aceitar.
Ex. antes de sair de casa, ao olhar pela janela e observar 

nuvens cinzas e pesadas e um vento intenso, acredita-se 
que poderá chover.



Comentários sobre o juízo prévio
• O devido e necessário cuidado na inclusão de pessoas

físicas no polo passivo de processos administrativos vs. o
risco de necessidade de inclusão (ou instauração de novos
processos) caso apareçam evidências contra outras PFs

• Exemplo do Direito Penal: criação do juízo de garantia
 Órgão jurisdicional de controle da investigação preliminar
 Caráter sigiloso do juízo prévio sobre a inclusão de PFs
 Incentivo à imparcialidade
 Casara: juiz de garantia e a tutela das liberdades públicas frente às 

liberdades individuais
 STF: ADI 6298/2019 (Min. Dias Toffoli)

• Processo Administrativo Sancionador deve respeitar as
garantias análogas ao Direito Criminal.



Jurisprudência
• CADE: PA Cabos Elétricos Subterrâneos e Submarinos – voto-vista Lenisa Prado 

– (i) depoimentos só servem como elemento de convicção quando respaldados 
por outros elementos de prova; (ii) correspondências endereçadas em cópia, 
sem resposta, não tem condão de comprovar participação no cartel.

• CADE: PA Airbags (desmembramento) – voto-vista Luiz Augusto Hoffmann – e-
mail enviado a destinatário com nome grafado incorretamente (Takashi e 
Takayoshi) com o do representado não pode ser presumido como recebido pelo 
representado, ainda que este seja revel.

• STF: impossibilidade de condenação com suporte unicamente em depoimento 
prestado pelo agente colaborador (Pet 5.700/DF – Min. Celso de Mello)

• STF: impossibilidade de “corroboração recíproca ou cruzada” (ADIn 5.508/DF –
Min. Celso de Mello)

Lei nº 12.850/2013 com alterações da Lei nº 13.964/2019:
“Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 
(dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que 
tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, 
desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados: [...] § 16. Nenhuma 
das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações 
do colaborador: I - medidas cautelares reais ou pessoais; II - recebimento de denúncia ou 
queixa-crime; III - sentença condenatória.”



Cuidado com os “incentivos perversos”
• Importante evitar que o enforcement rigoroso de pessoas físicas passe 

da legalidade.
 O “risco” de se deixar de fora pessoas físicas na instauração, mas que

apareçam indícios de sua participação após a instauração (por exemplo,
através de colaboração probatória TCCs) não pode virar incentivos para
que se inclua PFs por “atacado”

• Importante evitar que o enforcement rigoroso de pessoas físicas passe a 
incentivar que pessoas físicas inocentes assinem acordos de leniência e 
Termos de Compromisso.
 Cartel do Peróxidos – Voto Ragazzo: “sua adesão ao programa de leniência

da SDE e a sua participação no acordo de leniência celebrado devem ser
entendidadas à luz da novidade do instituto no Brasil à época e da
preocupação em ser responsabilizado por uma conduta grave, pelo simples
fato de ser dirigente da empresa. Entretanto, é importante desestimular a
adesão ao programa de leniência quando se é sabedor de sua inocência
em relação aos fatos investigados, como é o caso do representado”



Sinalizações e previsibilidade
• As decisões do Tribunal sinalizam não apenas para a SG mas

também para os administrados quais os padrões de prova
do CADE para instauração de um PA e condenação da PF por
cartel.

• Gabinete 1 está trabalhando para sinalizar em tom claro e
garantista o padrão de prova adequado para: firmar acordos
instaurar novos processos, para proceder a avaliação de
preliminares processuais e conduzir o saneamento, como
também para justificar a condenação.
 Além dos julgamentos dos PAs, a avocação também está servindo

de instrumento para a sinalização

• Previsibilidade e legalidade são as colunas que sustentam a
segurança jurídica.
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