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Processo Administrativo 
Sancionador

● Meio pelo qual a Administração Pública apura a prática de infração e impõe penalidades por 

descumprimento de norma.

● A responsabilidade decorre da violação de uma obrigação/dever jurídico secundário de respeitar regras, 

contratos e princípios.

● Esferas de Responsabilização: 

- Responsabilidade Administrativa: sanções administrativas

- Responsabilidade Penal: sanções penais

- Responsabilidade Civil: dever de indenizar 

● Não há infração nem penalidade administrativa sem prévia definição legal: art. 5º, inciso XXXIX, da CF.

● Exemplos: Leis 8.429/92 (improbidade administrativa), 12.846/13 (lei anticorrupção) e 12.529/11 (lei do 

Cade).



  

Processo Antitruste 
Sancionador

● A Lei de Defesa da Concorrência, 12.529/11, é o instrumento legislativo que contempla as regras a 

serem aplicadas aos processos administrativos instaurados para fins de apuração de condutas lesivas à 

ordem econômica.

● As investigações no âmbito do Cade podem ser iniciadas de ofício ou por meio de Representações 

(que deve conter um mínimo de exigências formais).

● Há três tipos de procedimentos administrativos para apuração de ilícitos concorrenciais: 

➔ Procedimento preparatório: instaurado para apurar se determinada conduta constitui uma matéria 

de competência do CADE;

➔ Inquérito administrativo: instaurado quando os indícios de infração à ordem econômica não forem 

suficientes para instauração de processo administrativo;

➔ Processo administrativo: instaurado quando há indícios suficientemente robustos de infração à 

ordem econômica.

• Cabe à SG decidir, no âmbito do seu poder discricionário, qual dos citados procedimentos é o 

mais adequado.



  

Processo Antitruste 
Sancionador

● Não será admitida a instauração de processos administrativos para apurar fatos envolvendo lide 

privada, sem interesse à coletividade (art. 134 do RI-Cade).

● Denúncias e ações contra concorrentes, utilizando-se das leis de defesa da concorrência como “arma” para 

prejudicar rivais podem configurar a prática de sham litigation, a qual será analisada pela autoridade.

● No processo administrativo nº 08012.011508/2007-91, voto de relatoria de Ana Frazão, verificou-se que “as 

ações levadas ao Judiciário com vistas à obtenção de monopólio, foram desprovidas de base 

jurídica, posto que foram fundamentadas em fatos comprovadamente falsos ou em omissões 

meticulosamente planejadas para mascarar o propósito anticoncorrencial”.



  

Processo Antitruste 
Sancionador

● Princípios constitucionais aplicáveis ao processo sancionador: contraditório, ampla defesa, devido 

processo legal e proporcionalidade. 

● Ônus da prova: CADE 

● Provas ilícitas: não são admitidas 

● Prova emprestada (cíveis, penais e administrativas) e nível de confidencialidade. Respeito ao contraditório.

● Meios de prova: todas as admitidas pelo sistema legal brasileiro (documental, testemunhal, depoimento 

pessoal, prova pericial, buscas e apreensões, inspeções, etc).

● Aplicação subsidiária das disposições do Código de Processo Civil, das Leis 7.347/85 (Ação Civil Pública), 

8.078/90 (Código do Consumidor) e 9.784/99 ( Processo Administrativo Federal).



  

Processo Antitruste 
Sancionador

● Acordos de Leniência como instrumento para detectar, investigar e punir infrações.

● Participação do Ministério Público nos acordos de leniência celebrados pelo Cade, maior segurança 

jurídica e impacto na esfera criminal: a celebração de acordo de leniência resultará na suspensão do curso 

do prazo prescricional, impedindo o oferecimento da denúncia e com o seu cumprimento, será extinta 

automaticamente a punibilidade dos crimes previstos no artigo 87, da Lei nº 12.529.

● O programa de leniência permite que empresas e/ou indivíduos com envolvimento em prática 

anticoncorrencial “coletiva” obtenham benefícios nas esferas administrativa e criminal, por meio da 

celebração do acordo de leniência, com confissão da sua participação na infração e da promessa de 

cooperar com as investigações do Cade.

● Acordos de Leniências celebrados por órgãos e autoridades distintas. Diferenças entre o instrumento 

penal e o previsto na lei de defesa da concorrência. 

● ICN: um grande número de órgãos de defesa da concorrência ao redor do mundo vem implementando 

programas de leniência; nessa linha, a oferta de imunidade total concedida ao primeiro a contatar as 

autoridades é a base para o sucesso do programa, criando-se, assim, um claro incentivo para as empresas.



  

Processo Antitruste 
Sancionador

● Possibilidade de assinatura de Termos de Compromisso de Cessação (TCC), medida a ser avaliada, 

segundo critérios de conveniência e oportunidade do Cade, visando atender aos interesses protegidos por 

lei, incluindo a cessação da prática ou os efeitos produzidos por uma conduta sob investigação.

● Diferenças entre Acordo de Leniência e TCC.

● O cartel é tipificado como infração penal na Lei nº 8.137/1990 e o Cade não tem competência para aplicar 

a legislação penal. O Ministério Público Federal ou Estadual é que possui competência privativa para ajuizar, 

perante o Poder Judiciário, a ação penal pública. 

● Compromissários podem colaborar com a persecução penal e obter benefícios penais. 

● Tribunal do Cade: competência para decidir sobre a autoria e materialidade da infração anticoncorrencial, 

bem como penalidades.



  

Processo Antitruste 
Sancionador

● Prescrição

● Art. 46, da Lei 12.529: prescrevem em 5 (cinco) anos as ações punitivas da administração pública federal, 

direta e indireta, objetivando apurar infrações da ordem econômica, contados da data da prática do ilícito ou, 

no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessada a prática do ilícito.

● Para cartéis aplica-se o prazo prescricional da legislação penal, ou seja, 12 anos, e para as demais 

infrações à ordem econômica, aplica-se a prescrição quinquenal: quando o fato objeto da ação punitiva da 

administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal (§4º da Lei 

12.529).

● o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendido que, para a aplicação do 

prazo prescricional criminal, basta que a infração administrativa seja capitulada como crime, 

independentemente de efetiva apuração na seara criminal (RMS 33937 e EDV nos EREsp 165383/SC).

● PA 08700.004617/2013-41 – Caso Metrô: aplicação do prazo prescricional previsto pela legislação 

penal pugnada pelo MPF junto ao Cade.



  

Processo Antitruste 
Sancionador

● Regulação e Concorrência

● Reorganização do Estado na década de 90, com a transferência de atividades antes exercidas pelo setor 

público para a iniciativa privada.

● Diminuição da intervenção direta do Estado na atividade econômica. Liberalização e privatizações.

● Marçal Justen Filho: atuação estatal de intervenção indireta sobre a conduta dos sujeitos públicos e 

privados, de modo permanente e sistemático, para implementar as políticas de governo e a realização dos 

direitos fundamentais.

● O objetivo da regulação é assegurar a adequada prestação de serviços públicos, conciliando a busca 

por lucros pela iniciativa privada com os princípios constitucionais da atividade econômica.

● Livre concorrência como um dos objetivos da regulação.

● Direito da Concorrência x Regulação: proteção à universalidade de serviços e outras finalidades sociais em 

detrimento da livre concorrência. 



  

Processo Antitruste 
Sancionador

● Regulação e Concorrência

●  A regulação setorial pode (i) afastar a configuração da infração concorrencial por não permitir a livre atuação 

dos agentes e/ou (ii) a omissão do regulador pode resultar em presunção de legalidade da prática pelo 

agente econômico.

● A análise sobre existência de infração concorrencial é extramente complexa nos casos que envolvem 

regulação setorial.

● Jurisprudência do Cade: não há imunidade abstrata nos setores regulados, devendo ser a legislação 

aplicada a qualquer pessoa física ou jurídica.

● Jurisprudência Americana: doutrinas state action doctrine (âmbito estadual) e pervasive doctrine (âmbito 

federal.

● Jurisprudência Europeia: o afastamento da legislação concorrencial pressupõe avaliação da conduta 

praticada - se ela decorre do cumprimento de um dever legal ou da livre manifestação de vontade do sujeito.



  

Processo Antitruste 
Sancionador

● Regulação e Concorrência

●  Processo Administrativo 08012.006504/2005-29, Conselheiro João Paulo Resende: 

o fato de determinado setor possuir regulação própria não é condição suficiente para se afastar a 

aplicação da legislação de defesa da concorrência e, consequentemente, a atuação deste 

Conselho. No caso dos setores regulados, é necessário avaliar, caso a caso, se a regulação confere 

ou não imunidade. Com efeito, a regulação pode, em diferentes graus de intensidade, mitigar a 

concorrência setorial.

● Em resumo, a jurisprudência do Cade indica que: (i) a autoridade não admite existência de isenções amplas 

em setores regulados; (ii) a legislação concorrencial será afastada se as normas regulatórias substituírem a 

livre concorrência, não deixando margem para atuação autônoma dos agentes econômicos; (iii) se houver 

lacunas e omissões na regulação, o órgão pode intervir para investigar e sancionar condutas contrárias à 

ordem econômica.

● Convênios Cade e agências reguladoras.

● Advocacia da Concorrência.



  

Processo Antitruste 
Sancionador

● Regulação e Concorrência.

Caso Tecon Suape (PA nº 08700.005418/2017-84)

Processo Administrativo que apurou suposto abuso de posição dominante no mercado de armazenagem 

alfandegada na área de influência do Porto de Suape, consistente na cobrança injustificada de valores a título de 

ressarcimento das despesas com segurança incorridas com a implementação do código ISPS, desde 2005. Tal 

conduta teria sido praticada por Tecon Suape S.A. O Cade condenou a empresa por abuso de posição dominante no 

mercado de armazenagem de contêineres no Porto de Suape, em Pernambuco. Pela conduta anticompetitiva, a 

operadora portuária pagará multa de R$ 7,1 milhões. Também foi determinado que a operadora se abstenha de 

cobrar dos recintos alfandegados e dos importadores que armazenam cargas os custos incorridos para adaptação e 

cumprimento das obrigações do Código ISPS. Além disso, não poderá criar qualquer nova cobrança que tenha esse 

mesmo objetivo. Apesar da decisão majoritária para condenação da empresa, o relator do caso havia sugerido 

arquivamento por entender que uma suposta infração regulatória de cobrança da taxa ISPS a quem 

supostamente não deveria no plano regulatório não serve como fundamento total ou parcial para uma 

condenação por infração concorrencial. Por este motivo, o relator teceu algumas considerações a título de 

advocacia da concorrência, tendo em vista o cenário concorrencial problemático do setor. 



  

Processo Antitruste 
Sancionador

● Regulação e Concorrência.

Concessão de slots em congonhas/SP devido à recuperação judicial da Avianca

Slots Congonhas: 236 Latam, 234 Gol, 41 Avianca e 26 Azul.

No caso da concessão de slots em congonhas, o Cade  revelou preocupação 

concorrencial elevada e alerta sobre efeitos deletérios caso a Latam ou a Gol 

adquirissem os ativos, em razão do alto market share de tais empresas. Neste sentido, 

sugeriu que apenas novos entrantes pudessem arrematar os slots.

MPF, Cade e Senacon recomendaram à ANAC a flexibilização do conceito de novo 

entrante e modificação do percentual de banco de slots remanescentes da 

Avianca. 

* No final de julho de 2019, a Anac redistribuiu os 41 slots da Avianca em Congonhas para a Azul (15), 

Map (12) e Passaredo (14), três das quatro empresas que manifestaram interesse nas autorizações. A 

agência também alocou 14 slots da pista auxiliar para a empresa Two Flex dedicada à aviação regional 

com aviões de até nove lugares.



  

Atuação do MPF em defesa da 
ordem econômica 

● Constituição Federal de 1988 e Lei Complementar 75/93.

● Defesa da ordem econômica: assegurar a liberdade de iniciativa, a livre concorrência, a função social da 

propriedade, a defesa dos consumidores e a repressão ao abuso do poder econômico.

● Esferas:

 Administrativa Ministerial: atuação como investigador, seja na esfera cível (tutela coletiva) ou 

criminal (por meio de IC e PIC, por exemplo) e atuação como supervisor das investigações 

realizadas pela Polícia Judiciária; 

 Judicial: titularidade e promoção da ação penal pública de crime de cartel e ajuizamento de ação 

civil pública  (interesses difusos violados pelos ilícitos antitruste – reparação de danos decorrentes);

 Administrativa especializada: atuação do MPF junto ao Cade, expressa previsão no art. 20, da 

Lei 12.529/11 e nos termos da LC 75/93, especialmente art. 5º, II, “c” e art. 6º, § 2º.

● Orientação nº 9 da 2º CCR: o crime de formação de cartel, quando envolve outros países ou mais de um 

Estado da Federação brasileira, é de competência federal, atraindo a atribuição do Ministério Público Federal.



  

Atribuições do MPF 
junto ao Cade 

● Constituição Federal de 1988, Lei Complementar 75/93, Lei 12.529/11 e Resolução Conjunta PGR/Cade 

nº 01/2016.

● Órgão autônomo e independente:



  

Atribuições do MPF 
junto ao Cade 

● Nomeação, pelo Procurador-Geral da República, de um membro do MPF para representação.

● Atualmente, o Gabinete do MPF junto ao Cade conta com 5 analistas, 2 técnicos, 1 terceirizada e 1 

estagiária.

● Diferença entre a Lei revogada 8.884/94 e a Lei 12.529/2011: atuação apenas em processos que apuram 

condutas x em qualquer procedimento (incluindo ato de concentração).

● A cadeira do MPF em órgão colegiado é o grande diferencial do Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência com outras autoridades estrangeiras.

● Fortalecimento da proteção constitucional e maior eficácia/legitimidade às decisões do Cade.

● OCDE:  o papel do Ministério Público Federal é principalmente o de ser uma voz independente dentro da 

agência, representando o interesse público.



  

Atribuições do MPF 
junto ao Cade 

● Funções (Resolução nº 1/2016):

➢ Garantir o fiel cumprimento dos preceitos constitucionais (ordem econômica e devido processo 

legal); 

➢ Manifestar-se de ofício ou por provocação, em todas as espécies de procedimentos previstos nos 

diplomas legais;

➢ Audiências concedidas às partes e advogados junto ao gabinete da Representação;

➢ Encaminhamento de representações de supostos ilícitos concorrenciais enviadas ao Ofício;

➢ Proposição de medida cautelar ou medida preventiva nos procedimentos administrativos;

➢ Interposição de recurso contra decisão da Superintendência-Geral que aprovar ato de 

concentração econômica;

➢ Requisição de adoção de medidas de atribuição do Plenário;

➢ Requerimento de produção de provas nos procedimentos administrativos;

➢ Advocacia da Concorrência.



  

Atribuições do MPF 
junto ao Cade 

● Enunciados da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, oriundos de proposta do MPF junto ao Cade:

➢ Enunciado nº 16: Constitui múnus do Ministério Público Federal atuar em processos administrativos 

e judiciais na repressão às infrações contra a ordem econômica e zelar pela observância por parte 

dos agentes econômicos dos princípios constitucionais da livre concorrência e da defesa do 

consumidor e dos direitos e interesses tutelados pela Lei 12.529/11. 

➢ Enunciado nº 17: Dado que a coletividade é a titular dos bens jurídicos protegidos pela Lei 

12.529/11, o Ministério Público Federal deverá oficiar como custos legis nos processos em que o 

CADE figure no polo ativo ou passivo da ação, como recorrente ou recorrido, nos quais esteja em 

causa matéria relativa ao direito da concorrência. 



  

Atribuições do MPF 
junto ao Cade 

● Prerrogativas:

➢ Independência funcional e imparcialidade;

➢ Assento no Tribunal Administrativo do Cade durante as sessões de julgamento e direito à voz e 

manifestações escritas nos processos administrativos, atos de concentração e demais 

procedimentos administrativos;

➢ Intimação e ciência pessoal via processo eletrônico, nas mesmas condições que os Conselheiros 

do Tribunal;

➢ Gabinete e toda a assistência que solicitar ao Cade, com a mesma prioridade conferida aos 

Conselheiros;

➢ Apresentação de parecer, tanto sobre os aspectos procedimentais quanto materiais, que é 

disponibilizado às partes envolvidas, bem como ao público em geral;

➢ Ultimo a se manifestar nas sessões de julgamento do Tribunal do Cade;

➢ Solicitar instrução adicional, caso entenda que sejam necessárias diligências adicionais à 

instrução do processo.



  

Atribuições do MPF 
junto ao Cade 

● Acordos de Cooperação MPs e Cade: comunicação mais próxima entre as instituições, troca de dados e 

documentos, bem como melhoria das técnicas e procedimentos investigatórios.

➢ Acordos de cooperação entre todos os 26 MPs Estaduais e o Cade;

➢ Acordo de cooperação entre MPF e Cade

● Acompanhamento de denúncias e ações penais relacionadas a cartéis investigados e/ou condenados pelo 

Cade.

● Atuação do MPF junto ao Cade em 2019: 

 60 pareceres: 33 públicos e 27 confidenciais;

 Acompanhamento: 

➢ Procedimentos instaurados nos MPs (estaduais e federal): 7; 

➢ Procedimentos nos MPs : 17;

➢ Ações penais: 3.



  

Atribuições do MPF 
junto ao Cade 

● Publicações:

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr3/documentos-e-publicacoes/roteiros-de-atuacao/combate-a-carteis



  

Obrigada!

Contato: mpf-cade@mpf.mp.br 


