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Base de Pesquisa 

Período: Janeiro/2016 a Agosto/2020

Processos Administrativos (cartel) julgados: 52

Pessoas físicas investigadas: 392

Processos oriundos de Acordos de Leniência: 22



Posição dos investigados

Legenda

• Alto ou altíssimo escalão: sócio,
acionista, presidente, vice-presidente e
diretor

• Operacional: gerente e chefe de seção

• Atividade-meio: auxiliar administrativo,
secretário e estagiário

• Outros: não especificado70%

22%

7%

1%

Alto ou altíssimo escalão Operacional Atividade-meio Outros



Resultado das investigações

46%

54%

Condenações Arquivamentos



Causas de arquivamento 

56%

11%

5%

7%

9%

12%

Provas indiretas - Insuficiência Nulidade das provas decretada pelo Judiciário
Prescrição Conduta não individualizada
Ausência de conteúdo anticompetitivo Outros



Causas de arquivamento c/c Posição dos investigados 

59%

12%

4%
3%

10%

12%

Alto ou altíssimo escalão

Provas indiretas - Insuficiência

Nulidade das provas decretada pelo Judiciário

Prescrição

Conduta não individualizada

Ausência de conteúdo anticompetitivo

Outros

54%

11%

6%

11%

9%

9%

Operacional

Provas indiretas - Insuficiência

Nulidade das provas decretada pelo Judiciário

Prescrição

Conduta não individualizada

Ausência de conteúdo anticompetitivo

Outros

59%

6%

12%

6%

17%

Atividade-meio

Provas indiretas - Insuficiência

Nulidade das provas decretada pelo Judiciário

Prescrição

Ausência de conteúdo anticompetitivo

Outros



8%

6%

3%
3%

51%

29%

Operacional

Remetentes Destinatários (Para)

Destinatários (Cc) Participantes de reuniões

Mencionados Outros

Standard de prova para arquivamento c/c Posição dos investigados

11% 2%

3% 2%

49%

33%

Alto ou altíssimo escalão

Remetentes Destinatários (Para)

Destinatários (Cc) Participantes de reuniões

Mencionados Outros

9%

10%

14%

5%

14%

48%

Atividade-meio

Remetentes Destinatários (Para)

Destinatários (Cc) Participantes de reuniões

Mencionados Outros



51%

3%

37%

2%
7%

Alto ou altíssimo escalão

Remetentes Destinatários (Para)

Participantes de reuniões Mencionados

Outros

66%

17%

3%

8%

6%

Operacional

Remetentes Destinatários (Para)

Destinatários (Cc) Participantes de reuniões

Outros

Standard de prova para condenação c/c Posição dos investigados

50%

10%

30%

10%

Atividade-meio

Remetentes Destinatários (Para)

Participantes de reuniões Outros



Conclusões - Standard probatório e Posição dos investigados

Alto ou altíssimo escalão

Absolvição

• Quase 60% absolvidos por
insuficiência de provas

• Do standard probatório nas
absolvições:

• 50% mencionados por
Signatários/ Compromissários

• 11% mensagens sem conteúdo
anticompetitivo

Condenação

• 51% remetentes de mensagens

• 37% participantes de reuniões

Conclusão - tendência de
responsabilização se:

• enviou mensagens com conteúdo
anticompetitivo; e

• participou de reuniões.

Operacional

Absolvição

• 54% absolvidos por insuficiência de
provas

• Do standard probatório nas
absolvições:

• 51% meramente mencionados
por Signatários/Compromissários

Condenação

• 66% remetentes de mensagens

• 17% destinatários de mensagens (Para)

Conclusão - tendência de
responsabilização se:

• enviou mensagens com conteúdo
anticompetitivo; e

• destinatário direito de mensagens.

Atividade-meio

Absolvição

• Quase 60% absolvidos por
insuficiência de provas

• Do standard probatório nas
absolvições:

• 48% causas diversas (morte,
arquivamento do PA originário,
preliminares e etc.)

• 24% destinatário de mensagens
(Para ou Cc)

• 14% mencionados por
Signatários/Compromissários

Condenação

• 50% remetentes de mensagens

Conclusão - tendência de
responsabilização se:

• enviou mensagens com conteúdo
anticompetitivo.



Proposta - Maior valor às investigações preliminares
• Maior utilização dos procedimentos prévios ao Processo Administrativo, em especial o Inquérito

Administrativo.

• O Inquérito Administrativo tem a função de definir os limites da lide (pessoas e fatos a serem investigados). Já
o Processo Administrativo tem a finalidade de delimitar a responsabilidades das pessoas pelos fatos objeto de
investigação.

• Pseudo problemas:
• Prazo para conclusão do Inquérito Administrativo? Prazo impróprio.

• Prescindibilidade da pessoa física para investigação da jurídica? “Eventual condenação de pessoa jurídica
não implica, tout court, que seus funcionários serão também condenados pelo ilícito.” (Nota Técnica nº.
58/2017 da SG).

• Dúvida? Não inclua no polo passivo.

• Custo de aditamento da NT de instauração de um PA vs. Custo da investigação de pessoas absolvidas.



Proposta – Antecipação do juízo de culpabilidade

31%

69%

Arquivamentos - PAs precedidos por IA/PP

Com IA/PP Sem IA/PP

25%

75%

Arquivamentos - Alteração no polo passivo
no momento da instauração do PA

Com alteração no polo passivo

Sem alteração no polo passivo

29%

71%

Busca por provas adicionais -
busca e apreensão

Com busca e apreensão Sem busca e apreensão

No geral, as provas consideradas no julgamento do PA já constam dos autos no momento de sua instauração.



Proposta - Teste para antecipação do juízo de culpabilidade 

Alto ou altíssimo escalão

Incluir no polo passivo se:

• Remetente de mensagens com fim
anticompetitivo;

• Destinatário direto de mensagens
(Para); e/ou

• Participação em reuniões com fim
anticompetitivo (prova do conteúdo
da reunião).

Não incluir no polo passivo se:

• Meramente mencionado por
Beneficiários/Compromissários;

• Copiado em mensagens.

Operacional

Incluir no polo passivo se:

• Remetente de mensagens com fim
anticompetitivo; e/ou

• Destinatário direto de mensagens
(Para);

Não incluir no polo passivo se:

• Meramente mencionado por
Beneficiários/Compromissários;

• Copiado em mensagens;

• Meramente participou de reuniões,
sem prova de postura ativa.

Atividade-meio

Incluir no polo passivo se:

• Prova de envio de mensagens com fim
anticompetitivo; e

• Prova de que tinha poderes para se
comprometer com o conluio.

Não incluir no polo passivo se:

• Meramente mencionado por
Beneficiários/Compromissários;

• Mero destinatário de mensagens
(Para ou Cc).



Cautela com Acordos de Leniência

52%
48%

Decisões em processos oriundos de Acordos de Leniência

Condenações Arquivamentos

5%
5%

8%

4%

52%

26%

Standard probatório dos arquivamentos em PAs oriundos de 
Acordos de Leniência

Remetente Destinatário (Para) Destinatário (Cc) Participante em reunião Mencionado Outros



Inaplicabilidade da “regra per se” no momento da instauração do PA

• Cuidado com a verifobia (Prof. Michele Taruffo -
Universidade de Pavía, Itália).

• A relação de proposições não deve ser tida como
verdade.

• Busca, ainda que mínima, da verdade real no
momento da constituição do polo passivo do PA.

• Regra per se pode ser aplicada no momento do
julgamento final do PA, mas não na sua instauração.

• “Para examinar a verdade, é necessário, uma vez na 
vida, colocar todas as coisas em dúvida o máximo 
possível.” (René Descartes) 
Os Princípios da Filosofia. Tradução de J. Guinsburg e Bento Prado Júnior, São Paulo:                                        
Difusão Europeia do Livro, 1962, p. 117.
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