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PROVA ECONÔMICA



PARECERES DE ESPECIALISTAS

PROVA DOCUMENTAL E NÃO PERICIAL



USO DO PARECER EM AC E EM PA



FRAGILIDADES DOS PARECERES



PROVA ECONÔMICA



ATOS DE CONCENTRAÇÃO



NESTLÉ/GAROTO
(PA 08012.001697/2002-89)

• Diversos Pareceres Juntados ao Processo pelos Requerentes e
pelos Impugnantes;

• Divergentes com relação às barreiras à entrada, fidelidade às
marcas, impacto das importações, rivalidade e também às
eficiências;

• Cenários diversos foram traçados pelos pareceres;
Voto Relator:
- Valor probatório dos estudos é relativo.
- Os cenários traçados pelas partes devem ser considerados, mas
podem ser afastados pela convicção do que os julgadores acham
mais provável que aconteça – decisão legislativa;



CONDUTA



CONDUTAS UNILATERAIS



CARTÉIS



Casos de Cartel (Plus)
• Cartel do Aço (1999) – Paralelismo + de concorrentes na SDE

informando próximo reajuste.

• Cartel das Distribuidoras Gás do DF (2004) – Estudo da ANP (unif.
de preço) + diversos depoimentos colhidos.

• Cartel das Distribuidoras Gás de Goiás (2005) – Estudo da ANP
(unif. de preço) + diversos depoimentos, incluindo do Pres. do
Sindicado.

• Cartel do Papel Higiênico (2011) – Paralelismo comprovado +
ausência de comprovação do conluio – Oligopólio – Estratégia
“follow the leader”.



CARTEL DO CLORO
(PA 08012.002921/2007-64)

• Conduta Investigada
- Cartel no mercado de licitações públicas e provadas para a

aquisição de cloro derivados;
• Indícios Considerados no Julgamento – set/2017
- Estudo do DEE – Condições favoráveis à colusão;
- MP ajuizou busca, anulada pela JFSP (juízo incompetente);
• Decisão do CADE - Arquivamento
- Proposta idêntica pode ser indício, mas no caso o
comportamento seria justificável pelas regras dos editais;
- A demonstração de não existência de conluio não pode recair

sobre a representada;



REGRA: CONJUNTO PROBATÓRIO 
AMPLO

• CARTEL DE BRITAS - Busca e apreensão, diversos
documentos, extensa instrução, etc.;

• CARTEL DO CIMENTO - Busca e apreensão,, TCCs,
trocas de email, etc.;

• CARTEL DE AREIA - Interceptação, tabelas de preços,
estudo de consultoria, etc.;

• CARTEL DOS FRIGORÍFICOS - Tabelas veiculas
simultaneamente, reuniões entre concorrentes para
definir descontos;

• CARTEL DE MANGUEIRAS MARÍTIMAS - Leniência,
TCCs, busca e apreensão, etc.



REGRA: CONJUNTO PROBATÓRIO 
AMPLO

• CARTEL DAS LINHAS DE ÔNIBUS/RJ - Termo de
Compromisso para não concorrerem em licitação/ TC veio
a púbico pela imprensa.

• CARTEL DE LICITAÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL-
Busca e apreensão, leniência, emails, planilhas
eletrônicas, etc.;

• CARTEL DE EMPREITEIRAS EM LICITAÇÕES DE OBRAS
PÚBLICAS NO PARANÁ - Escutas, oitivas, análise dos
certames, etc.,

• CARTEL DE RADARES DE TRÂNSITO JAHU/SP - Propostas
iguais, inclusive com os erros, relação pessoal entre sócios
de concorrentes.



REGRA: CONJUNTO PROBATÓRIO AMPLO

• CARTEL DE LICITAÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
-Busca e apreensão, leniência, emails, planilhas
eletrônicas, etc.;
• CARTEL DE EMPREITEIRAS EM LICITAÇÕES DE OBRAS

PÚBLICAS NO PARANÁ
-Escutas, oitivas, análise dos certames, etc.,
• CARTEL DE RADARES DE TRÂNSITO JAHU/SP
-Propostas iguais, inclusive com os mesmos erros;
- Relação pessoal entre sócios de concorrentes.



BUSCAS E APREENSÕES



OBRIGADO!

(fernando.costa@cade.gov.br)


