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Resumo: 
 

Há celeuma pouco explorada na dosimetria da pena de multa em casos de cartel no país. O 

ponto nevrálgico reside na ausência de fixação dos parâmetros para majoração ou diminuição da 

pena, de acordo com o art. 45 da Lei 12.529/11. Um olhar crítico engendra preocupação de uma 

possível discricionariedade excessiva, beirando a arbitrariedade. A presente monografia tem três 

objetivos: demonstrar que não houve, durante boa parte da vida do CADE, qualquer método 

consolidado na jurisprudência de forma a garantir um mínimo de previsibilidade para os agentes 

econômicos e para o próprio Tribunal; o guia de TCCs consolidado este ano não é suficiente para 

a resolução do problema; e apresentar guarida para tal celeuma com uma metodologia de apoio à 

decisão, a MCDA. Para tanto, em um primeiro momento, ante a ausência de dispositivos legais 

contundentes para a fixação da pena de multa, perquirir-se-ão os métodos americanos e europeus, 

sopesando-os nas decisões brasileiras. Em um segundo momento, far-se-á análise jurisprudencial 

de alguns casos de cartéis sob a lei vigente. Então, apresentar-se-á o que é MCDA, seu propósito e 

aplicação em outras áreas. Assim, aplicar-se-á tal metodologia em casos concretos de forma a 

observar as nuances diferenciadoras que o método traz em seu bojo. Por fim, sugerir-se-á tal 

metodologia como possível solução extralegis eis que se encaixa perfeitamente na problemática in 

casu, que requer aplicação e mensuração objetivas, a partir de preferências e conceitos subjetivos.  

 

Palavras-Chave: Direito da concorrência. Metodologia de Apoio à Decisão. Cartéis. Dosimetria 

da pena de multa. Discricionariedade. 
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Abstract: 
 

There is a legal quandary in the setting of fines in cartel cases in Brazil. The key point resides in 

the absence of parameters to increase or decrease the setting of fines, as pursuant in article 45 of 

Law 12.529/11. A more critical interpretation engenders concerns about a possible excessive 

discretionary power, edging on arbitrarity. The purpose of this dissertation revolves around three 

main objectives: demonstrate that, during most of CADE’s practice, there was no method, 

consolidated in jurisprudence, as to guarantee a minimum of previsibility to the economic agentes 

and to the Tribunal itself; the “guia de TCCs” consolidated this year is not enough for the resolution 

of this quandary; and to present a solution to said quandary with a methodology for decision aid, 

the MCDA. At first, given the absence of decisive legal methods for setting fines, we shall ascertain 

the European and American practices, while comparing them to Brazilian decisions. Then, we must 

review the jurisprudence in cartel cases. Next, we shall present the MCDA methodology, its 

purpose and application in different areas. Thereafter, we must apply such methodology to concrete 

cases as in to observe the differentiating nuances the method packs in itself. Finally, we suggest 

the MCDA as a possible extralegis solution, since it fits perfectly the quandary we face, which 

requires more objective approaches and applications, but based on subjective preferences and 

concepts.  

 

Keywords: Antitrust Law. Methodology in Multicriteria Decision Aid. Cartels. Setting of fines. 

Discretionary. 
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I.i. Identificação do Problema 

 

A dosimetria da pena de multa em sede de cartéis sofreu incontáveis críticas não resolvidas 

pela entrada em vigor da atual Lei da Concorrência, Lei 12.529/11. Conquanto haja tipificação das 

condutas anticompetitivas, por exemplo, tal tipificação se limita a definir as condutas sem impor, 

em termos de sanções, gamas individuais de punição.  

Dessa forma, não há discriminação e diferenciação das consequências jurídicas para as 

referidas infrações. Salientamos que a única diferenciação1 refere-se a três categorias de 

responsáveis, a grosso modo: empresas; demais pessoas físicas ou jurídicas; e administradores. Há 

apenas um enunciado que atribuiu, a cada uma dessas categorias, faixas de punição. É o art. 37, I, 

II e III da referida lei.  

Sob esse prisma, podemos indagar se as decisões administrativas, marcadas pela 

discricionariedade, mas em face desse ecossistema por demais abstrato e subjetivo, demonstram-

se eivadas de coerências procedimental e jurisprudencial. 

Não há, no bojo deste diploma legal, indicações, como vemos no Direito Penal e na 

tipificação dos ilícitos criminais, que tragam a lume possíveis caminhos para fixação das penas-

base para as diferentes condutas anticoncorrenciais, elencadas no art. 36. Melhor sorte não assiste 

às majorantes e minorantes identificadas no art. 45. Não há norte para tomada de decisão. Fabrica-

se uma penumbra, na qual, dentro dela, a priori, quase qualquer coisa é válida. 

A ausência de parâmetros evidencia alguns problemas nefastos disto decorrentes. En 

passant, abre a possibilidade de transformação em arbitrariedade da discricionariedade e, por 

conseguinte, uma abstração demasiada do processo dosimétrico e de inegável papel dissuasório. 

Tal papel diz respeito ao patamar de multa, a multa ótima. Conquanto um tanto ideológica e de 

difícil precisão, prescreve-se que a multa ótima, em se revestindo de caráter punitivo e 

sancionatório, não os ultrapassa, mas logra êxito em conferir os aspectos dissuasórios e reparativos.  

Por isso, tem por objetivo dissuadir o infrator2 a cometer nova infração, bem como reparar 

o dano, mas, ao mesmo tempo, evitar que se perca o espírito empreendedor, por vezes inseguro. 

                                                
1

 Art. 37, caput, I, II e III Lei 12.529/11 
2

 Não obstante o caráter dissuasório seja voltado, principalmente, para o infrator, inegável se demonstra a extensão de tais efeitos a todos inseridos 
no meio de conduta, isto é, a punição de empresas em um determinado cartel, por exemplo, também impõe um caráter dissuasório a todas as empresas 
que atuem naquele ramo de atividade empresarial.  
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Não obstante, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade são os princípios 

constitucionais balizadores da fixação da pena de multa frente à infração.   

O direito concorrencial brasileiro completou quatro anos sob o novo arcabouço legal. 

Todavia, a celeuma evidenciada acima quedou-se prejudicada de solução. Somente em 2016 houve 

semblante de consolidação histórica da jurisprudência com o condão de auxiliar os Conselheiros 

no processo dosimétrico. As infrações econômicas e concorrenciais continuaram tipificadas, 

porém, não individualizadas sob a ótica da sanção e dosimetria. Observa-se, em decisões mais 

esparsas, como demonstraremos, que houve sim tentativa de criar um sistema, uma dogmática, 

algum paradigma para solidificar os entendimentos diversos sobre o processo dosimétrico. Em 

outras palavras, a preocupação quanto à legitimidade e quanto ao caráter procedimental da fixação 

da multa esteve sempre presente.  

Acreditamos, porém, que, conquanto uma certa “fixação” jurisprudencial da multa-base 

seja extremamente utópica, há solução para o aumento e a diminuição da pena. Inclusive, 

observaremos que há, ainda que inconscientemente, uma certa padronização em sede de cartéis 

quanto da fixação da multa-base. Apesar, por exemplo, de observarmos uma grande oscilação nos 

percentuais do faturamento bruto, apenas um cartel de posto de combustível foi punido em menos 

de 15% do faturamento bruto.  

Sob a égide da nova lei, não houve condenação, no caso de empresas, em menos de 10%3 

e nunca haverá em mais de 20% para réus que não reincidentes, já que a lei não permite. Logo, 

consideraremos, ainda que informalmente, essa faixa4 de 10% a 20% do faturamento das empresas. 

Porém, mister salientar que determinados casos extremamente peculiares, como o Cartel do Pão5, 

ensejam uma punição menor que 10% do faturamento bruto. É, todavia, como veremos na “Parte 

IV”, uma situação extremamente rara e de difícil repetição.  

De certo, não se almeja um modelo objetivo que substitua o próprio tomador de decisão. A 

subjetividade é, portanto, ponto inegociável. Contudo, é possível a construção de um modelo que 

dê resultados objetivos a partir das preferências, definições, entendimentos e conceitos específicos 

de cada Conselheiro. Trata-se de modelo ajustável, dinâmico, construtivo e não-obrigatório que 

facilitaria o Conselheiro a consolidar todo o arcabouço técnico, jurídico e econômico que possui. 

                                                
3

 Referimo-nos aos votos públicos cujo percentual não se encontra sob acesso restrito. 
4

 Ressaltamos, como veremos na “Parte II”, que o guia de TCCs considera uma faixa mais restritiva e rígida, de 12% a 20%. 
5

 Ressaltamos que o guia de TCCs prevê uma faixa inferior de punição para casos especiais como o cartel do pão, de 5% a 12%, ou seja, nunca 
inferior a 5%.  
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Sob esse lume, traremos à pauta a Multicriteria Decision Aid ou, em tradução livre, Metodologia 

Multicritério de Apoio à Decisão.   

A MCDA é uma metodologia que foi desenvolvida justamente para atacar problemas que 

não demandassem, e nem suportassem, uma única resposta correta. Em outras palavras, há 

problemas e decisões que são tomadas baseadas nas convicções e conceitos pessoais dos tomadores 

de decisão, também chamado de decisores. Geralmente, tais decisões são tomadas em grupo onde, 

por sua própria natureza, não seja possível a construção de apenas uma solução correta. É uma 

ferramenta interativa e construtiva, inclusive agindo como aprendizado para os próprios decisores.  

Nesse sentido, a MCDA propõe utilizar os referidos aspectos subjetivos dos decisores para 

fornecer um conjunto de soluções satisfatórias, isto é, uma gama de soluções possíveis aceitáveis 

pela maioria dos decisores. Em outras palavras, é uma mera ferramenta que auxilia os decisores a 

sedimentarem conceitos que por vezes não estão tão claramente fixados nas mentes do decisores. 

Não pretende a MCDA tornar o tomador de decisão em um mero aplicador de modelo, não há 

qualquer possibilidade de mecanizar o processo de decisão.  

Ademais, a MCDA é preparada para lidar com conceitos que não estão completa e 

objetivamente definidos, como gravidade da infração, grau de lesão e efeitos negativos da infração, 

eis que a escala que é utilizada para a pontuação resultante não é matemática ou numérica, apesar 

de poder sê-lo, mas também nominal e verbal, a depender dos dados disponíveis ao tomador de 

decisão.  

Por fim, ressaltamos que a MCDA pode ser utilizada de duas maneiras principais. A um, 

pode ser utilizada pelos decisores como um apoio à tomada de decisão em si. A dois, pode ser 

utilizada como ferramenta para avaliar e analisar decisões passadas. 

 

I.ii. Estrutura da Monografia 

 

Identificado o problema, mister delinear a estrutura da monografia a que nos propomos. 

Inicialmente, na “Parte II”, iremos fazer um panorama geral mundial a título de direito comparado, 

perpassando pelos dois sistemas antitruste mais importantes, a Comissão da União Europeia e o 

sistema americano, através do guia dosimétrico elaborado pela United States Sentencing Comission 

– USSC, finalizando-se com o sistema concorrencial brasileiro.  
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Após a exposição de direito comparado, faz-se necessário uma melhor apresentação da 

metodologia proposta, na “Parte III”, para o processo de dosimetria em sede de cartéis. É necessário 

abordar a sua conceituação, as suas origens e o contexto na qual foi construída, suas características 

principais, as correntes de pensamento decorrentes de sua construção, seu paradigma orientador e 

a metodologia inserida no contexto da Teoria da Decisão.  

Visamos ilustrar a aplicação da MCDA em outras áreas, a partir de duas monografias de 

conclusão de curso e uma tese de doutorado, bem como concluir pela possibilidade de aplicação 

desta metodologia no direito concorrencial. Finalizaremos esse capítulo com as limitações do 

referido modelo. 

Superadas essas questões iniciais, voltamo-nos, na “Parte IV”, para uma análise mais 

profunda da jurisprudência em sede de cartéis do Tribunal do Conselho administrativo de defesa 

economia – CADE, a fim de extrair alguma tendência ou algum entendimento firmemente 

consolidado tanto do processo dosimétrico em si, quanto da estabilidade ou volatilidade do 

percentual do faturamento bruto fixado.  

Após um melhor entendimento da jurisprudência em sede de cartéis, apresentaremos o 

resultado do modelo metodológico na “Parte V”. Para tanto, elaboramos um questionário que tem 

os efeitos de: compreender as preferências daqueles que o responderam; servir de base para aplicar 

o modelo em decisões passadas; testar a tendência da jurisprudência; e concluir pela previsibilidade 

das decisões, ou pela ausência de tal previsibilidade.  

Por fim, destinaremos a “Parte VI” para a conclusão geral do trabalho. A hipótese que ora 

trabalhamos é que não há previsibilidade da pena de multa na condenação de empresas em sede de 

cartéis, evidenciada por uma oscilação infundada de decisões do tribunal administrativo. Tal fato 

seria resultado de um processo dosimétrico que somente adquiriu um semblante de homogeneidade 

mais recentemente e que, ainda assim, carece de uma objetividade suficiente, tal qual vista nas 

condenações no Direito Penal, de forma a assegurar a discricionariedade das decisões 

administrativas do tribunal do CADE. Dessa forma, a priori, argumentamos que o processo 

dosimétrico é um tanto quanto arbitrário, fugindo à discricionariedade permitida, maculando o 

processo administrativo e, por conseguinte, a condenação, sendo passível, inclusive, de reversão 

no judiciário. 
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PARTE II: Panorama no Mundo 
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II.i. Introdução  

 

Ao nos depararmos com a celeuma ora analisada, mister nos debruçarmos sobre o direito 

concorrencial de forma global com vistas a melhor compreender os diversos processos 

dosimétricos da pena de multa em condenações em sede de cartéis. Porém, sob pena de fugirmos 

ao propósito desta monografia, trataremos apenas dos dois principais sistemas internacionais, o 

europeu e o americano.  

A apresentação do cenário brasileiro será mais detida eis que, ao final, é o sistema ora em 

análise. Não apenas discutiremos algumas das inovações trazidas pela lei nova, mas também um 

guia publicado em maio deste ano que não apenas reconhece e dá vazão ao problema da ausência 

de critérios e parâmetros para a fixação da pena de multa, como também tenta solucioná-lo.  

Após exposição dos processos dosimétricos europeu, americano e brasileiro, faremos uma 

comparação entre tais sistemas para identificar possíveis mecanismos que possam ser tomados com 

soluções ou, ao menos, como sugestões para a fixação da alíquota incidente sob a base de cálculo 

nas penas de multa em condenações de cartéis pelo Tribunal do CADE.   

 

 

II.ii. Breve resumo da Dosimetria da Multa na União Europeia 

 

A União Europeia publicou, em 2006, o “Guidelines on the method of setting fines imposed 

pursuant to Article 23(2)(a) of Regulation Nº 1/2003” (EUROPEAN COMMISSION, 2006). Esse 

documento é um guia de imposição de penas como descritas no Artigo 23(2)(a) do Regulamento 

nº 1/2003. O referido artigo traz, em tradução livre6: “Artigo 23 Multas (...) 2.  A Comissão pode, 

mediante decisão, impor multas a empresas e associações de empresas sempre que, 

deliberadamente ou por negligência: - (a) cometam infração ao dispositivo do artigo 81 ou artigo 

82 do Tratado”.  

Esse guia identifica dois momentos principais na dosimetria da pena de multa por processos 

julgados na União Europeia. O primeiro7 refere-se à determinação e fixação de uma multa-base a 

                                                
6

 Texto original: “Article 23 Fines (...) 2. The Commission may by decision impose fines on undertakings and associations of undertakings where, 
either intentionally or negligently: (a) they infringe Article 81 or Article 82 of the Treaty” 
7

 Dispositivo 1. A. do Guia supracitado: “A. Determinação do valor de vendas” 
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partir do valor de vendas de bens e serviços. O segundo identifica os ajustes possíveis da multa-

base, a partir de situações mitigantes ou agravantes das circunstâncias das infrações, levando ao 

aumento ou diminuição da pena.  

As vendas abarcam bens e serviços relacionados direta ou indiretamente com o mercado 

relevante na área geográfica relevante no último ano de participação completa e no interior ao 

Acordo sobre Espaço Econômico Europeu – EEE. Também informa que caso seja uma associação 

ou conglomerado de empresas, há de se somar os valores de cada um dos membros cuja conduta 

incidiu na infração. Caso não haja dados suficientes, ou caso estes não sejam confiáveis, a 

Comissão pode determinar tal valor com base nas informações parciais ou a partir de informações 

que considere relevantes ou adequadas. Ressalte-se que o Regulamento Nº 1/2003 do Conselho 

determina, no artigo 23(2), que a multa final não deve exceder 10% do volume total de negócios 

da empresa no ano anterior.  

Ademais, o dispositivo 1. A. 18 flexibiliza a definição da área geográfica ao conferir a 

prerrogativa de a expandir nos casos de cartéis internacionais. Sob tais condições, e para refletir a 

dimensão agregada das vendas e o peso relativo das ações de cada membro participante na infração, 

a Comissão pode estimar o valor das vendas internacionalmente. Não obstante, sempre que o valor 

das vendas das empresas for semelhante, mas não idêntico, pode a Comissão fixar um montante 

básico idêntico para as infratoras, além de poder trabalhar com valores arredondados. 

Dito isso, a multa-base será uma porcentagem do valor total determinado pelo processo 

acima descrito. Esse percentual pode chegar até 30%8, levando-se em conta o limite de 10% do 

volume total de negócios. O item A. 22 delineia que, para fixação do percentual, devem ser levados 

em consideração a natureza da infração, o poder de mercado, o mercado geográfico e se houve 

consumação da infração ou não. O item A. 23 prescreve, expressamente, que acordos horizontais 

entre concorrentes são as ofensas mais graves e a fixação deve situar-se nas bandas mais elevadas 

do percentual.  

O item A. 24 trata sobre a duração da infração concorrencial. Informa que para levar 

plenamente em consideração tal situação, deve-se multiplicar o valor encontrado das vendas de 

bens e serviços pelo número de anos de duração do cartel, sendo que períodos inferiores a 6 meses 

contam como meio ano e superiores a 6 meses equivalem a um ano completo. Cumpre salientar 

                                                
8

 Dispositivo 1. A. 21 do Guia supracitado 
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que a multiplicação é do percentual fixado, isto é, pode-se ultrapassar os 30%, desde que respeitado 

o teto de 10%.  

Passemos agora para o segundo momento do processo dosimétrico. Há de considerarmos 

as situações da casuística específica. São as circunstâncias modificadoras, que mitigam ou agravam 

a infração. O tópico 2 define os ajustes à pena-base. São seis as hipóteses: A. circunstâncias 

agravantes; B. circunstâncias mitigantes; C. aumentos especificamente visando o caráter 

dissuasório da pena; D. teto legal da multa; E. acordo de leniência; e F. capacidade de pagamento 

da multa.  

São três as hipóteses definidas no 2. A. Circunstâncias Agravantes. A primeira hipótese 

refere-se à reincidência. Esta é definida no dispositivo como: infração idêntica ou similar após 

condenação por parte da Comissão ou autoridade nacional de concorrência. Considera-se também 

como reincidência a não-cessação da conduta após condenação. Nesse caso, deve haver aumento 

de 100% sobre a multa-base. A segunda hipótese de circunstância agravante é a recusa ou obstrução 

da investigação da Comissão. A terceira, e última, hipótese é para a empresa líder ou instigadora 

da infração. Para efeitos de aumento de pena, a Comissão tratará igualmente as empresas que 

praticarem atos de coerção, com vista a forçar outras empresas a participem, ou qualquer medida 

de retaliação contra outras empresas que não aderirem à conduta infratora.  

O 2. B, Circunstâncias Mitigantes, define cinco casos específicos. O primeiro trata da 

empresa que prova que encerrou a conduta infratora assim que a Comissão começou sua 

investigação, exceto nas condutas e acordos secretos, em especial os cartéis. O segundo caso é 

quando a empresa logra êxito em provar que a infração é decorrente de negligência. O terceiro caso 

trata das empresas que provam que tiveram participação substancialmente reduzida, entendendo-

se como tal a empresa que se subtraiu à aplicação do acordo demonstrando que agiu 

competivamente. Ressaltamos que não se entende participação reduzida pelo aspecto temporal, já 

que a duração da conduta é levada em consideração em outro momento, mas sim pela participação 

reduzida no aspecto propriamente material. O penúltimo caso beneficia a empresa que cooperou 

com a Comissão, mas fora do escopo do Acordo de Leniência e além das obrigações legais de 

cooperação. Por fim, beneficia a empresa cuja conduta anticompetitiva decorreu de incentivo ou 

autorização de autoridades públicas ou de regulamentação.  

A terceira situação de ajuste, 2. C, explicita um ponto nevrálgico da função da multa, o seu 

caráter dissuasório. Sob esse lume, caso considere necessário para assegurar tal caráter em algum 
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caso específico, a Comissão pode aumentar a multa-base para as empresas que possuam um volume 

total de negócios particularmente grande fora do mercado relevante da infração analisada. Isto é, 

caso as vendas de bens e serviços totais da empresa em muito excedam as do mercado relevante da 

conduta em pauta, em prejuízo do caráter dissuasório da multa, pode a Comissão aumentar tal 

multa-base. Não obstante, caso sejam calculáveis os lucros decorrentes da conduta 

anticoncorrencial, deve a Comissão aumentar a multa para que esta os ultrapasse.  

A quarta situação, 2. D, apenas explicita que, independentemente das circunstâncias 

agravantes, da reincidência, da duração da conduta ou de quaisquer outras situações de aumento da 

multa-base, a multa final nunca poderá exceder o limite legal de 10% do volume total de negócios 

da empresa, ou da soma desses volumes caso haja mais de uma empresa do mesmo grupo 

econômico.  

A quinta situação, 2. E, trata da leniência. Apenas declina o documento que, caso cabível, 

a Comissão aplicará as regras de leniência consoante as condições delineadas.  

A ultima hipótese de ajuste, 2. F, por fim, refere-se à capacidade de pagamento da empresa. 

A Comissão, apenas em circunstancias excepcionais, levará em conta a incapacidade de pagamento 

da pena em face ao contexto sócio-econômico da empresa. A concessão de redução da pena não é 

cabível nos casos de dificuldades financeiras ou situação deficitária. Só pode ser concedida nos 

casos em que o pagamento da multa-final irremediavelmente comprometa a viabilidade econômica 

de tal forma que os seus ativos percam o seu valor.  

Cabe citarmos, pelo escopo da parte I, as principais mudanças do guia atual para o anterior. 

As inovações principais são três: a chamada entry fee, a conexão entre a multa e o tempo de duração 

do cartel e a mudança na reincidência. Observamos o mandamento de dobrar-se a multa, sendo que 

antes era considerada como apenas uma agravante semelhante às outras. 

Destarte, conseguimos vislumbrar os efeitos das mudanças na resolução, quais sejam: não 

cometa infrações concorrenciais; mas caso as cometa, pare imediatamente; e, mais importante, não 

volte a comete-las. 

Mister reprisar que a única guarida que a empresa encontra nesta celeuma dosimétrica é que 

não é lícito ultrapassar 10% do volume de vendas totais ou globais9 da empresa ou da soma desses 

volume globais de cada uma das empresas do mesmo grupo econômico e participantes da conduta.  

 

                                                
9

 E não apenas do mercado relevante. 
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II.iii. Breve resumo da Dosimetria da Multa nos Estados Unidos  

 

O processo de dosimetria da pena de multa americano tem algumas fases. Há fixação de 

uma multa-base, sobre a qual incidem minorantes e majorantes, além da discricionariedade 

casuística de aumentar ou não a pena final. Há também o Processo de Leniência. Os diplomas 

legais que regem a dosimetria da pena de multa e a prática anticoncorrencial americana ancoram-

se em 3 documentos10: 2015 Guideline Manual da United States Sentencing Comission -USSC, 

Sherman Act e Clayton Act. 

Cumpre salientar que é um tribunal do júri que decide pela condenação ou não da 

organização, sendo, contudo, prevento ao juiz ou ao órgão colegiado o cálculo do montante para 

cominação da pena de multa final. 

A multa final é determinada a partir de uma faixa possível de punição11, isto é, deduz-se 

uma gama punitiva sobre a qual deve recair a multa final, não podendo ser esta extrapolada. A 

dedução da faixa é baseada na multiplicação da multa-base com o chamado, Culpability Score, ou, 

em tradução livre, índice de culpabilidade.  

A multa-base, de forma geral, refere-se ao grau de seriedade da infração. Já o culpability 

score, além de servir para definir a área limítrofe da faixa de punição, aumenta de forma 

progressiva baseando-se em três princípios12 correlacionados.  

Em primeiro lugar, a empresa é mais culpável quando os indivíduos que administram, ou 

detém substancial poder decisório, participam, apoiam ou são intencionalmente ignorantes da 

conduta criminosa. Em segundo lugar, a medida que as organizações crescem e seus 

administradores se tornam mais profissionais e experientes, também aumentam a quebra de 

                                                
10

 Para efeitos desta monografia, basta considerar o guia dosimétrico elaborado pelo USSC.  
11

 No corpo do Guia, na parte de “Base Fine”, na sessão “commentary (...) background”, lê-se: “As a general rule, the base fine measures the 
seriousness of the offense. The determinants of the base fine are selected so that, in conjunction with the multipliers derived from the culpability 
score in §8C2.5 (Culpability Score), they will result in guideline fine ranges appropriate to deter organizational criminal conduct and to provide 
incentives for organizations to maintain internal mechanisms for preventing, detecting, and reporting criminal conduct. In order to deter 
organizations from seeking to obtain financial reward through criminal conduct, this section provides that, when greatest, pecuniary gain to the 
organization is used to determine the base fine. In order to ensure that organizations will seek to prevent losses intentionally, knowingly, or recklessly 
caused by their agents, this section provides that, when greatest, pecuniary loss is used to determine the base fine in such circumstances.” 
12

 No corpo do Guia, na parte de “Culpability Score”, na sessão “commentary (...) background”, “The increased culpability scores under subsection 
(b) are based on three interrelated principles.  First, an organization is more culpable when individuals who manage the organization or who have 
substantial discretion in acting for the organization participate in, condone, or are willfully ignorant of criminal conduct.  Second, as organizations 
become larger and their managements become more professional, participation in, condonation of, or willful ignorance of criminal conduct by such 
management is increasingly a breach of trust or abuse of position.  Third, as organizations increase in size, the risk of criminal conduct beyond that 
reflected in the instant offense also increases whenever management's tolerance of that offense is pervasive.  Because of the continuum of sizes of 
organizations and professionalization of management, subsection (b) gradually increases the culpability score based upon the size of the organization 
and the level and extent of the substantial authority personnel involvement.” 
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confiança e o abuso de posição dominante desses administradores que participam, apoiam ou são 

intencionalmente ignorantes da infração anticoncorrencial. Por fim, a medida que a empresa 

aumenta o seu porte, juntamente com a profissionalização da administração, a subseção (b) desse 

mesmo item aumenta, de forma análoga, o culpability score com base no tamanho da organização 

e do nível e extensão do envolvimento dos administradores com real poder decisório.  

Vemos que a gênese do processo de determinação da penalidade pecuniária da infração 

antitruste se dá com a multa-base. De acordo com o USSC13 de 2015, em seu Capítulo 8, §8C2.4., 

a multa-base será a maior dentre três hipóteses: (1) a quantia presente na tabela descrita no 

documento que leva em consideração o offense level, ou nível da ofensa, da infração; (2) o ganho 

pecuniário para a organização decorrente da ofensa; e (3) a perda pecuniária decorrente de ofensa 

causadas pela organização, desde que a ofensa tenha sido causada intencionalmente, 

conscientemente ou por negligência14. Contudo, há duas ressalvas quanto à referida fixação. A 

uma, deve-se perquirir se a conduta ilegal aplicável, delineada no Capítulo 2 do mesmo guia, exige 

alguma instrução especial para multa. Se o fizer, deve-se segui-la à risca. A duas, averiguar-se-á o 

dano ou ganho pecuniário apenas nas hipóteses nas quais tal quantificação não complique ou atrase 

demasiadamente o processo.  

O culpability score, conforme definido no §8C2.5, é obtido a partir da seguinte mecânica: 

começa-se com 5 pontos e adiciona-se ou subtrai-se pontos conforme se analisa as seis hipóteses 

chegando, ao final, em uma determinada pontuação. Há uma tabela na qual a pontuação 

corresponde a uma dupla de multiplicadores cujo produto com a multa-base ensejam os limites 

inferiores e superiores de fixação da multa final. As hipóteses são: (b) envolvimento com ou 

tolerância de atividade criminosa; (c) histórico de conduta; (d) violação de ordem; (e) obstrução da 

justiça; (f) programa de compliance robusto ou programa de ética; (g) Confissão, cooperação e 

aceitação de responsabilidade.  

Não cabe aqui entrar na pontuação específica de cada uma das hipóteses dessas seis 

minorantes e agravantes. Reservamo-nos, contudo, o dever de, em tópicos seguintes desta 

monografia, relaciona-los e compara-los com o nosso arcabouço jurídico.  

                                                
13

Disponível em: http://www.ussc.gov/guidelines/2015-guidelines-manual/2015-chapter-8#NaN . Acesso em: 04 de Julho de 2016  
14

 In verbis, “intentionally, knowingly, or recklessly” 
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A título de curiosidade, porém, trazemos a faixa de pena de multa mínima e máxima15. A 

menor faixa16 para condutas anticoncorrenciais de organizações é de US$ 52.500,00 a US$ 

84.000,00. A maior faixa17 para condutas anticoncorrenciais de organizações é de US$ 

50.000.00,00 a US$ 100.000.000,00. 

De forma análoga à União Europeia, há possibilidade de aumento ou redução da pena de 

multa básica ao se levar em consideração as capacidades das organizações, o poder econômico, 

como o porte e a influência que detém. Observa-se que há um teto legal composto por duas 

hipóteses, o máximo de US$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares), que não coincidentemente 

é o maior valor possível do culpability score possível, ou o dobro do ganho ilegal ou as perdas 

decorrentes da conduta ilegal, como danos causados às vitimas.18 

O Guideline Manual (UNITED STATES SENTENCING COMISSION, 2015) supracitado 

da USSC sofreu algumas modificações com o tempo. Inclusive não se chamava United States 

Sentencing Comission, mas sim Federal Sentencing Guidelines. Não obstante as mudanças 

legislativas e a modificação no nome do documento, e do próprio órgão, houve uma mudança na 

sua aplicação.  

A priori, a aplicação era vinculante. Em entendimento decorrente de Blakely V. 

Washington19, o tomador de decisão deveria aplicar tais considerações de forma mecânica, sem 

quaisquer modificações, muito menos extrapolar os limites. A mudança do paradigma veio só com 

United States V. Booker20. Em compensação de tornar a aplicação do manual discricionária, 

conferiu, desconsiderando a Sexta Emenda21 da Constituição Americana, poder raro ao julgador,  

a prerrogativa de aumentar as sentenças criminais. Obviamente, como quase todo cerceamento de 

direito fundamental, somente o faz em situações bastante peculiares aos casos concretos, isto é, só 

                                                
15

 O dispositivo §2R1.1(d)(2) da Parte R – “Antitrust Offenses” do Capítulo 2 do guia determina que nenhum dos multiplicadores podem ser 
inferiores a 0,75 
16

 Do cálculo: de acordo com a o §2R1.1(a) o nível mínimo da ofensa base é 12 que corresponde a US$ 70.000,00. Levando em consideração que 
o multiplicador mínimo é 0,75, então deve ser a pontuação de 3 que vai de 0,60 a 1,20. Logo, multiplicação básica nos confere os valores ali 
declinados.  
17

 Do cálculo: de acordo com a o §2R1.1(a) o nível máximo da ofensa base é 31 que corresponde a US$ 25.000.000,00. A pontuação máxima no 
culpability score é de mais de 10, que nos determina multiplicadores máximo e mínimo de 4 e 2, respectivamente. Logo, multiplicação básica nos 
confere os valores ali declinados. 
18

 Antitrust Criminal Penalty Enhancement and Reform Act of 2004, § 215(a) 
19

DOERR, Matt T. NOT GUILTY? GO TO JAIL. THE UNCONSTITUTIONALITY OF ACQUITTED-CONDUCT SENTENCING. Columbia 
Human Rights Law Review: Fall, 2009. Disponível em: < https://litigation-
essentials.lexisnexis.com/webcd/app?action=DocumentDisplay&crawlid=1&doctype=cite&docid=41+Colum.+Human+Rights+L.+Rev.+235&sr
ctype=smi&srcid=3B15&key=1314100b4986e1e326f33aa88614226f> Acesso em: 20 fev. 2013 
20

 http://www.law.cornell.edu/supct/html/04-104.ZS.html 
21

 Direito à Processual Judicial por Júri (Right to Trial by jury) 
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é cabível nos raros casos que o limite máximo da faixa da pena não seja suficiente para cumprir as 

funções da multa, quais sejam, caráter reparativo e dissuasório. 

 

 

II.iv Panorama Histórico de Dosimetria em Cartéis 

 

Os Estados Unidos e a Comissão Europeia, como visto, possuem guidelines para auxiliar a 

aplicação dos respectivos dispositivos legais. Entretanto, o mesmo não é vislumbrado no Brasil. A 

lei brasileira era completamente omissa, lacunosa, não havia qualquer dispositivo, nem mesmo no 

regimento, que iluminasse essa questão. Em maio deste ano, foi publicado o guia de TCCs que veio 

com o propósito justamente de conferir proporcionalidade, isonomia e previsibilidade às decisões 

do CADE. Portanto, para a consecução do propósito desta monografia, há de se perpassar, ainda 

que en passant, pelo histórico jurisprudencial do CADE, tanto sob o crivo da lei anterior quanto da 

atual.  

Objetivamos, fulcralmente, as decisões sob égide da lei atual, mas tal fato não obsta um 

breve esmiuçamento das decisões sob vigência da lei antiga. Duas são as razões principais: “tanto 

para absorver a evolução interpretativa, quanto para perquirir das inovações advindas da mudança 

do bojo legislativo cujas demandas clamam um maior balizamento legislativo”22. 

Conseguimos trazer à pauta duas formas de interpretativas, ainda que os Conselheiros não 

o assim especifiquem, as interpretações literal e sistemática. Trazemos as definições construídas 

noutro artigo:  
“Diferem-se na forma de se interpretar os termos empregados na construção legislativa, 
por demais vagos. A interpretação literal da lei tende a ser mais onerosa à empresa visto 
que a multa era fixada a partir do faturamento total da empresa. Já a interpretação 
sistemática tende a ser mais branda, pois é fixada a partir do faturamento apenas do 
mercado relevante. É aqui que a falta de precisão técnica do termo “faturamento”, tal como 
empregado na legislação, sobressai como problemática. Tanto o é que a lei nova visou 
impor uma interpretação que evitasse distorções, como se verá a adiante”23. 

A justificativa de se considerar a interpretação sistemática é de que o pagamento sob o 

faturamento total das empresas acabaria por macular tanto o princípio da proporcionalidade quanto 

o da isonomia, isso caso a empresa atue em outros mercados que não apenas o relevante. Não 
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 (VALLADARES, 2013 pg. 4)  
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 (VALLADARES, 2013 pg. 4) 
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obstante, pode não ser negligenciável o impacto da sanção na atuação da empresa em outros 

mercados, podendo concretamente levar uma empresa à falência ou recuperação judicial. Não é 

isso, por óbvio, que se pretende a lei concorrencial.  

Conquanto, de pronto, pareça convincente e sedutora a interpretação sistemática, deve-se 

observar a atual conjuntura da organização societária. É comum observar-se organizações 

extremamente pulverizadas, com diversas proxies nas suas mais variadas gamas de atuação. “Não 

são mais departamentos dentro de uma mesma empresa, mas varias empresas sob a mesma 

orientação, sob o mesmo prisma decisório”24.  

Ademais, deve-se ter em mente que, embora apenas determinados mercados relevantes 

tenham sido atingidos por alguma infração, a empresa que possuir outros mercados pode acabar se 

beneficiando com o lucro indevida e ilegalmente obtido.  

Sob esse lume, trazemos como inevitável que as empresas se beneficiem injustamente 

daquela interpretação, pulverizando ao máximo sua escala produtiva de forma que a vantagem 

auferida por determinada conduta anticoncorrencial sobreponha-se por demasiado ante qualquer 

possível sanção. Não mereceu prosperar a interpretação sistemática. Seria rentável agir 

anticompetitivamente. Não é isso, por óbvio, que se propõe a lei.  

É o que observamos a seguir. Sobre a interpretação literal, temos  
“Pinto (2010) verifica que em algumas situações o CADE fez uma interpretação literal da 
lei, aplicando multa com base no faturamento total das empresas, tal como ocorreu nos 
chamados cartéis dos aços planos, julgado em 1999, dos vergalhões de aço, em 2005, dos 
vigilantes, 2007, da areia, 2008, e dos gases, 2010”25. 

Com relação à interpretação sistemática: “cartel dos jornais do Rio de Janeiro, julgados em 2005, 

e das vitaminas, 2007”26. 

Todavia, antes de tecer comentários sobre os casos supracitados, há de se falar sobre o 

paradigmático do cartel de britas27. É um caso que apresentou as duas interpretações legais. Boson 

delineou muito bem a evolução do caso. Primeiramente, as Requerentes foram condenadas com 

base no faturamento bruto global, ou seja, interpretação literal do dispositivo legal. No entanto, a 

Holcim e a Embu entraram com Recurso Administrativo pugnando pela mudança na orientação da 

base de cálculo para o faturamento bruto no mercado relavante.  
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 (VALLADARES, 2013 pg. 5) 
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 (PINTO apud BOSON, 2012: p. 45) 
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 idem 
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 PA nº 08012.002127/2002-14 (Cartel das Britas), 383ª SO, 04/10/2006, Voto do Conselheiro Relator Luiz Carlos Thadeu Delome Prado 
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O egrégio Tribunal do CADE decidiu por modificar seu entendimento anterior “eis que 

havia uma desproporcionalidade gritante ao se perceber que “apenas uma fração do faturamento 

da Holcim era obtido no mercado de britas, enquanto que apenas cerca de um quarto do faturamento 

da Embu vinha desse mercado”28. Modificou-se, porém, a base de cálculo apenas das duas 

Representadas, negando-se o mesmo entendimento para a Pedrix, já que tal mercado relevante 

compunha metade do seu faturamento global. Podemos ver que conquanto 25% é suficiente para 

engendrar desproporcionalidade, 50% não o é. Indaga-se, quanto seria o máximo aceitável naquela 

época para interpretar sistematicamente? 

A primeira multa em sede de cartéis pelo Tribunal do CADE se deu no cartel de aços 

planos29, em 1999. Foi punida em 1% do faturamento bruto. Já o cartel dos vergalhões de aço30, de 

2004, estabeleceu-se a multa-base no mínimo legal, acrescendo a esse valor um ponto percentual 

para cada um dos incisos verificados, ensejando uma multa final de 7%. Indagamos, entretanto, se 

tal racionalidade seria interessante. Será que todas os incisos do art. 27 seriam equivalentes no 

peso? Em caso afirmativo, estaria preservada a discricionariedade, afinal, julgaram os conselheiros 

de acordo com suas convicções embasadas. Ainda que em caso negativo, a situação do caso 

específico poderia demandar que os incisos fossem levados de forma equiparada, preservando, 

igualmente, a discricionariedade.  

Ora, qual seria então o problema? Nosso problema reside no fato de que se estivessem 

presentes todos os incisos, com exceção da reincidência31, a multa máxima seria 8%. A priori, não 

há nada de tão errado nisso, mas será que um cartel, a pior e mais negativa conduta contra a 

concorrência, que possua sete do rol de oito majorantes aplicáveis mereça a punição no mínimo 

legal? Acreditamos que não. 

Argumentamos que a decisão tomada pelo Conselho no caso do cartel de brita fora 

“excessivamente discricionária, beirando, perigosamente, a arbitrariedade. Fixou-se multa de 15% 

do faturamento para as empresas e 20% para as líderes, empresas que fizeram parte do comitê 

gestor”32. Senão, vejamos: “A pena base de 15% do faturamento leva em conta, conforme o art. 27 

                                                
28

 (VALLADARES, 2013 pg. 5) 
29

 PA nº 08000.015337/1994-48 (Cartel do Aço), ª SO, 1/11/1999, Voto do Conselheiro Relator Mercio Felsky  
30

 PA nº 08012.004086/2000-21 373ª SO (cartel dos Vergalhões de Aço), 23/09/2005, Voto do Conselheiro Relator Luiz Alberto Esteves Scaloppe 
31

 A reincidência, é um inciso extremamente complicado. Já há previsão de aumento na lei, mais especificamente o dispositivo manda dobrar a 
multa no caso de empresa reincidente. Trataremos dela especificamente mais a frente, mas afirmamos que a sua ausência não deve ser uma 
minorante.  
32

 (VALLADARES, 2013: pg. 6) 



 27 

da Lei 8884/1994, a gravidade da infração (inciso I), a má-fé das Representadas (inciso II), a 

consumação da infração (inciso V), a grave lesão à concorrência advinda da formação de cartel 

(inciso V)”33.   

Depreende-se do trecho do então Relator Prado que ele, ainda que tenha citado três 

agravantes, não argumentou como elas participaram no aumento nem na diminuição da multa. E 

pior, argumentou que a “pena base”34 levou em consideração os incisos para sua fixação. Ora, essa 

não seria a pena base, mas sim a multa final. Salientamos que breve consulta ao art. 27 da lei então 

vigente traz que os incisos devem ser levados em consideração na aplicação das penas, mas não 

que eles constituem a multa base. Analogamente, não explicitou qualquer racionalização do porquê 

de aumentar em 5%, ou seja, um terço, para as empresas líderes.  

Já expusemos argumento semelhante ao cartel dos vigilantes e cartel das vitaminas 
“Melhor sorte não assiste nem a dosimetria do cartel dos vigilantes35 de 2007 nem o cartel 
das vitaminas36. No primeiro caso, apesar de apresentar os mesmos agravantes no conjunto 
probatório acrescido pelo fator duração, 13 anos de atividade, as multas foram idênticas, 
15% e 20% para as líderes. No segundo caso, igualmente, observou-se a imposição de 
multas da ordem de 10% e 15% para as empresas e 20% para as líderes, contudo, pela 
interpretação sistemática, sobre o mercado relevante”37. 

Resta manifestamente claro que, sob égide da lei antiga, a jurisprudência não foi clara e 

contundente no processo dosimétrico. Salientamos que o cartel das britas serviu, explicitamente, 

de base para os dois seguintes. Esses três foram os processos que melhor tentaram a aplicação da 

lei, almejando higidez dosimétrica, mas “deixou-se a desejar por ter sido excessivamente 

discricionária, os critérios de majoração e minoração de pena foram utilizados apenas pro forma e 

de maneira canhestra.”38 
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II.v. Inovações legislativas da Lei 12529/2011 

 

É cediço que havia pelo menos quatro problemas principais na fixação da multa base. Já 

perpassamos por dois destes. A um, todas as condutas anticoncorrenciais tipificadas eram 

enquadradas dentro da mesma faixa punitiva, qual seja, 1 a 30%. A dois, havia um problema 

interpretativo, entre a literal e a sistemática, sob o termo “faturamento bruto” no art. 23, isso é, se 

este seria sobre o faturamento global da empresa, ou apenas do mercado relevante. A três, o termo 

“empresa” foi criticado como restritivo demais. A quatro, a Lei 8884/1994 comportava o termo 

“quantificável” em relação à vantagem auferida39. 

As mudanças trazidas pela lei nova foram significativas, embora não tenham suprido 

completamente o problema in locu. A gama punitiva foi reduzida para 0,1 a 20%, o que faz sentido 

já que a orientação foi a literal e 30% parece um patamar por demais elevado ao se considerar o 

faturamento global de uma empresa de grande porte. Apesar dessa diminuição, persistiu a 

problemática da tipificação individualizada. 

Quanto aos problemas 2 e 3, em tese, restaram um tanto quanto pacificados. O art. 37, I, 

definiu faturamento bruto como sendo o “faturamento bruto da empresa, grupo ou conglomerado 

obtido (...) no ramo de atividade empresarial”. Igualmente problemática, como ilustramos em 

trabalho anterior40, foi a utilização do termo “atividade empresarial”. Contudo, observamos a 

Resolução, no 3, de 29 de maio de 2012, definindo-a. “Anexou, inclusive, à referida Resolução, 

uma lista construída a partir da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, com o 

propósito de evitar o problema da interpretação sistemática ao juntar determinados mercados 

relevantes interconexos em apenas um ramo de atividade”41. Ainda assim, e até hoje, vemos que 

tal questão não foi totalmente superada. No entanto, fugiria ao tema desta monografia uma análise 

mais detida de tal celeuma.  

O art. 37, I, deu guarida à crítica da impossibilidade de quantificação dos efeitos negativos 

da infração. Houve a troca do vocábulo “quantificável” por “estimação”, senão vejamos, art. 37, I, 

in litteris: “(...) nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação”. Tal 
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mudança foi extremamente importante, pois, não apenas é cediço na doutrina que raramente se faz 

possível a quantificação das ramificações de uma conduta anticompetitivas, mas também ensejou 

a possibilidade da punição pela “vantagem presumida”. Como, demonstrado em trabalho passado, 

“quantificar nos remete a um cálculo que resulta em uma única resposta certa, uma resposta 

quantificada. (...) Cumpre ressaltar que ser mais factível não implica na consecução da estimação 

das ramificações econômicas das condutas anticompetitivas”42. 

Finalmente, há de se salientar ainda mais um problema com o art. 23, da Lei 8.884/94, que 

não foi solucionado no novo arcabouço legal. Seu parágrafo único prescreve que, no caso de 

reincidência, deve a multa ser dobrada, in verbis: em “caso de reincidência, as multas cominadas 

serão aplicadas em dobro”. Noutro trabalho, argumentamos que 
“salta aos olhos a má formulação do dispositivo, pois este não especificou se, caso 
necessário, é passível de se ultrapassar o teto imposto de 30%. Supondo que a multa 
fixada, antes ainda de se analisar os agravantes, para uma empresa reincidente, tenha sido 
de 25%. Ainda que não haja agravantes, a multa deveria ser aplicada em dobro, isto é, 
50%. Como proceder nesse caso? Pode-se assumir os 50%? De acordo com a 
jurisprudência do CADE43, caso a empresa seja reincidente44, a gama de cominação legal 
da multa será de 2-60%, isto é, amplia-se o teto legal”. 

Agora vamos além. O que seria uma empresa reincidente? Seria aquela que praticou a 

mesma infração no passado, ou seria aquela que cometeu qualquer infração concorrencial? Ou só 

se aplicaria em um determinado período de tempo, a partir do qual a empresa perderia o status de 

reincidente, passando-se a aplicar apenas o inciso do art. 45? E no caso de alguma fusão ou 

aquisição, só seria reincidente no caso da empresa adquirisse outra? E se houver uma reestruturação 

maciça que desse origem a um novo corpo decisional e administrativo?  

De certo, seria no mínimo estranho considerar de maneira absoluta que uma empresa que 

cometera uma infração completamente diferente 15 anos depois sob nova administração e com 

organização empresarial completamente diferente merecesse ter sua multa dobrada. Mas não é o 

propósito dessa monografia discorrer sobre esse imbróglio, almejamos apenas que reste cristalino 

o entendimento que a lei está eivada de problemas dosimétricos que não foram solucionados.  

Ante exposto, outro entendimento não há que dosimetria do CADE fora por demais 

incipiente não possuindo um conjunto contundente e determinante de diretrizes balizadoras. Já 

concluímos que o “que se verifica, na verdade, e ao revés, é a mudança contínua de entendimentos, 
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ora indo ao encontro com a pena mínima, sob a interpretação literal, ora caminhando em direção a 

penas maiores”. As balizas perpetradas pela nova lei acabaram por destoar de ambas as 

interpretações, ao restringir a pena ao faturamento global das empresas, mas no ramo de atividade 

econômica.  

 

 

II.vi. Do Guia de TCC para casos de Cartel 

 

Em maio de 2016, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica publicou o Guia – 

Termo de Compromisso de Cessação para casos de cartel.  

Mister conceituar, antes de analisarmos o guia em si, o que é o Termo de Compromisso de 

Cessação – TCC. O próprio guia o faz da seguinte maneira:  
“consiste em uma modalidade de acordo celebrado entre o Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (“Cade”) e as empresas e/ou pessoas físicas investigadas por infrações 
à ordem econômica a partir qual a autoridade antitruste anui em suspender o 
prosseguimento das investigações em relação ao(s) Compromissário(s) de TCC enquanto 
estiverem sendo cumpridos os termos do compromisso, ao passo que o(s) 
Compromissário(s) se compromete(m) às obrigações por ele expressamente previstas”45 

Depreende-se que o guia consiste em um documento “consolidado com as melhores práticas 

e procedimentos usualmente adotados pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(“Cade”) para negociação de TCCs em casos de cartel, com o objetivo de registrar a memória 

institucional e servir de referência para negociações futuras”46.  

Ademais, menciona expressamente que apesar de tratar das negociações de TCCs, o guia 

“constitui instrumento apto a ser utilizado em investigações contra outras infrações à ordem 

econômica previstas na Lei nº 12.529/2011”47. Por fim, temos que “este documento não é 

vinculativo e não possui o caráter de norma (ou seja, não altera dispositivos do Regimento Interno 

do Cade- RICade)”48. Dessa forma, o entendimento ora consolidado é diretamente aplicável aos 

processos administrativos que analisaremos.  

A celebração do TCC, consoante art. 85 da Lei 12.529/11, requer, nos casos de cartel e de 

conduta comercial uniforme, o recolhimento de uma contribuição pecuniária ao Fundo de Defesa 
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de Direitos Difusos. Tal contribuição deve obedecer ao mesmo dispositivo legal que o processo 

dosimétrico regular, qual seja, o art. 37, I, da mesma lei, segundo o qual a multa “nunca será inferior 

à vantagem auferida, quando for possível sua estimação”, incluindo-se aí o art. 45 e seus incisos.  

O guia identifica três pressupostos da contribuição pecuniária: “necessidade de uma sanção 

proporcional em relação à conduta; necessidade de uma multa que se mostre dissuasória aos 

administradores e a terceiros; e necessidade de dar segurança jurídica e isonomia entre os 

representados”49. 

Para finalizar essa introdução dos TCCs, mister salientar que, “para atrair as empresas a 

fazer ditos acordos, o valor do TCC tem que ser menor que o da multa, mas não necessariamente 

será menor que o valor da vantagem auferida”50. 

Assim como no processo administrativo regular, os dois primeiros momentos da fixação da 

contribuição pecuniária levam em consideração a fixação da base de cálculo para a posterior 

fixação da alíquota. A regra geral da base de cálculo para a celebração de TCC é “utilizar o 

faturamento bruto (incluindo impostos) do grupo econômico da Proponente obtido no ramo de 

atividades em que ocorreu a conduta no ano anterior à instauração do processo administrativo”51. 

Os grifos estão presentes no texto original e apresentam possibilidade de relativização.  

A parte do grupo econômico pode ser relativizada, para proteger a proporcionalidade e 

razoabilidade do TCC, em três hipóteses: “faturamento referente ao produto ou serviço afetado 

pelo cartel não necessariamente se confunde com a definição de mercado relevante”52; nos casos 

de empresa com atuação e faturamento nacional sendo que o cartel tem “escopo geográfico (...) 

[que] não necessariamente se confunde com a definição de mercado relevante”53; e, por fim, “o 

faturamento obtido com a receita que efetivamente é mantida pela empresa com o negócio em 

questão”54, como nos casos onde apenas uma parcela do valor auferido é efetivamente retido, como 

as comissões.  

A parametrização do ano base do faturamento é importantíssima para analisar possíveis 

descompassos entre o “faturamento da Proponente no ano anterior à instauração do PA e o seu 
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faturamento nos anos da conduta”55. O guia ilustra dois aspectos que podem ser considerados para 

ajuste: casos em que não há PA instaurado e casos em que há “evidente desproporcionalidade entre 

o ano anterior à instauração do PA/IA e o faturamento obtido na conduta”. No primeiro caso, pode-

se observar o exercício anterior à instauração ou o faturamento do ano anterior de apresentação do 

TCC. No segundo caso, pode-se levar em consideração: o faturamento dos últimos 12 meses na 

conduta; maior faturamento anual obtido durante a conduta; ou a média dos faturamentos obtidos 

durante a duração da conduta.  

Por fim, temos a relativização quanto a inexistência de faturamento no Brasil, como nos 

casos de cartéis internacionais “em que a proponente não auferiu receita no mercado brasileiro sob 

investigação”56. O guia, para preservar a proporcionalidade e razoabilidade, propõe dois aspectos: 

“ ‘faturamento virtual’ no mercado brasileiro, isto é, aplicação, sobre o volume total do mercado 

nacional, da participação do mercado mundial da Proponente”57 e outros fatores como “estimativas 

de vendas indiretas da Proponente no mercado nacional”58.  

Superada a questão da fixação da base de incidência da alíquota, resta observar como esta 

é definida e aplicada. Cumpre salientar que essa parte do guia que é o ponto nevrálgico da presente 

monografia.  

O guia propõe que, para os cartéis clássicos, ou cartéis hardcore, seja aplicada uma multa-

base de 15% sobre a base de cálculo definida, “em consonância com as condenações mais recentes 

do Tribunal para esse tipo de conduta”59.  

Em seguida, propõe que tal valor pode ser reduzido ou aumentado para, em regra, 12% e 

20%, respectivamente. Tais fatores atendem a “certas atenuantes e agravantes, além de outros 

fatores que levem em consideração os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia 

dos critérios previstos no art. 45 da Lei nº 12.529/2011”60. 

O guia exemplifica algumas atenuantes, estas recaindo sobre a gravidade da infração, boa-

fé e situação econômica do infrator. Na primeira, considera-se os fatores de coação a participar da 

conduta, “participação lateral/esporádica na conduta”61, aspecto temporal no qual o cartel teve 
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curtíssima duração62, com limite de seis meses. Quanto ao segundo inciso, considera-se os casos 

onde houve “sugestão prévia de adoção da conduta por parte de ente públicos”63 e a “existência de 

programa de compliance que tenha relação direta com a decisão de propositura do TCC e/ou que 

tenha resultado na colaboração apresentada”64. Quanto ao terceiro inciso mencionado, toma-se a 

“capacidade financeira comprometida e comprovada”65 como atenuante.  

As hipóteses exemplificativas das agravantes perpassam por quatro incisos, a gravidade da 

infração, ausência de boa-fé do infrator, grau de lesão da conduta e os efeitos econômicos negativos 

produzidos no mercado. Quanto ao primeiro, temos a liderança, sem ou com coação, e três degraus 

de duração da conduta com as faixas de 1 a 5 anos, 5 a 10 anos e mais de 10 anos. Quanto ao 

segundo, temos a “sugestão prévia de interrupção da conduta por parte de ente público”66. O 

terceiro inciso traz como agravante a “essencialidade ou relevância do produto objeto de 

cartelização”67 e os “impactos negativos diretos em políticas públicas estratégicas para o país”68. 

Por fim, considera-se agravante os “impactos econômicos negativos em nível elevado”. 

Concluímos a exposição do guia com a sugestão de que, quando se tratar de 
“cartel pontual ou difuso (...), o Cade entende adequada, em geral, a aplicação de alíquota 
de 5% a 12%, a depender, porém, de certas atenuantes ou agravantes, além de outros 
fatores que levem em consideração os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e 
isonomia e isonomia e dos critérios previstos no art. 45 da Lei nº 12.529/11. Circunstâncias 
específicas do caso concreto, no entanto, poderão demandar a aplicação de alíquota base 
diferenciada”69 

Argumentamos que o Guia de celebração de TCCs demonstra, ainda que implicitamente, o 

reconhecimento do Tribunal do CADE da necessidade de previsibilidade das condenações, ou da 

contribuição pecuniária para celebração de TCC. Sob esse prisma, a celeuma que explicitamos 

nesta monografia encontra guarida, ainda que parcialmente, sobre a referida preocupação do 

CADE.  

Não obstante, o fato do guia constantemente utilizar uma linguagem que deixa cristalina a 

discricionariedade do Conselheiro de fugir completamente ao guia na hipótese de considerar o caso 
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concreto extremamente peculiar evidencia a preocupação quanto a não-mecanização dos 

tomadores de decisão. Isto é, há uma preocupação de não se elaborar um guia que vincule o 

processo dosimétrico, seja da pena de multa ou da contribuição pecuniária, e, por conseguinte, não 

retirar o poder discricionário do Conselheiro.  

Essas duas conclusões, suportam diretamente a utilização da MCDA, como 

argumentaremos na “Parte III”, eis que guia pretende justamente o que propomos com a adoção da 

MCDA.   

Por fim, cumpre salientar que não será possível analisarmos, concretamente, se os valores 

indicados no guia para a fixação da alíquota que deve incidir sobre a base de cálculo foram de fato 

observados. Isto, pois foi publicado recentemente e foge ao recorte temporal por nós delimitado. 

Entretanto, como o próprio guia afirma, trata-se de uma consolidação jurisprudencial e de memória 

de julgamento por parte do Tribunal do CADE. Não obstante, foram os Conselheiros que 

elaboraram, revisaram e aprovaram o guia, de forma que é possível presumir que o entendimento 

ali consolidado é verificável nas decisões anteriores por eles julgadas.  

 

 

II.vii. Comparativo Brasil, Estados Unidos e União Europeia 

 

Não é o propósito dessa monografia uma análise concorrencial de direito comparado. 

Entretanto, ante tudo o que foi exposto, percebe-se que alguns países apresentam muitas 

semelhanças interessantes e potenciais soluções para os nossos problemas. Todavia, e infelizmente, 

não são todos os países que possuem o condão de serem, efetivamente, exemplo mundial e, 

também, para nós. Destarte, analisamos acima as jurisdições consideradas mais importantes, que 

tem mais repercussão internacional, a americana e europeia. Mister, então, fazer um breve 

comparativo com vistas a buscar sugestões para nosso problema.  

Antes, no entanto, devemos reprisar o ponto a que se destinam todas essas jurisdições. Seja 

o ilícito criminal, civil ou econômico, o ponto nevrálgico de proteção se manifesta através do 

objetivo da pena. Como já salientado, há uma busca constante da pena ótima. Deve a multa ser 

onerosa o suficiente para reparar o dano causado, ainda que de difícil aferição. Mister, ademais, 

engendrar impacto suficiente para dissuadir a pessoa jurídica, ou física, de ser reincidente, mas 
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também a própria sociedade, o próprio mercado deve ser dissuadido de iniciar ou repetir qualquer 

conduta ilegal.  

Dito isso, lembramos que é uma busca por vezes infindável e, às vezes, por demais utópica. 

Como calcular o dano efetivo de alguma conduta concorrencial? Não deve, contudo, esse caráter 

que beira o inalcançável impedir a busca da multa ótima. Afinal, a “previsão do dano infligido no 

mercado, quantificando-se no preço, nas consequências reais e naquelas que existiriam sem os atos 

anticoncorrenciais, é por demais fluida para se precisar. A análise de mercado é limitada à previsão 

do quantum em que foi afetado o mercado”70.   

Os sistemas estrangeiros prescrevem, claramente, a fixação da multa-base para depois 

aumenta-la ou diminui-la em consonância com os seus artigos ou dispositivos para a determinação 

da multa final. O sistema europeu não prevê o quantum, enquanto há a fixação de uma faixa de 

punição no americano.  

Os europeus fixam o montante inicial baseado nas vendas de bens e serviços, os americanos 

se baseiam na base fine que é determinada por uma tabela que leva em consideração a gravidade 

da infração e o faturamento da organização. A lei brasileira prevê, em tese, que a multa-base levará 

em consideração alguns incisos, do art. 45, pelos quais aumenta-se ou diminui-se a pena. Após a 

fixação do montante inicial, a Comissão Europeia passa a considerar os tópicos de ajuste ao 

montante inicial, mas sem dar um parâmetro objetivo. O guia da Comissão de Julgamento 

americana, ao revés, por meio do culpability score, prevê pontos específicos para cada uma das 

condições de majoração e minoração, chegando-se a uma pontuação final que leva a fixação da 

gama punitiva sob a qual recai a multa final na discricionariedade do juiz ou órgão colegiado.  

Nós raramente observamos, porém, a fixação da multa-base na jurisprudência do Tribunal 

do CADE. São três os principais modus operandi: ou o Conselheiro-Relator considera os incisos 

do art. 45 e fixa, ao final, a pena de multa; ou fixa a pena de multa-base e a aumenta ou diminui 

após considerar os mesmos princípios, porém, sem declinar a participação individual; ou 

simplesmente ignora o art. 45.  

Superada a questão da multa-base, passemos à comparação das causas modificadoras da 

mesma. Os europeus consideram como agravantes a reincidência, a recusa em cooperar ou 

obstrução, o papel de líder ou instigador ou, ainda, as medidas coercitivas ou de retaliação contra 

aquelas organizações que não se envolverem no acordo horizontal, por exemplo.  
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Os americanos aumentam o culpability score a partir de seis hipóteses. No quesito 

envolvimento ou tolerância de conduta ilícita, baseiam-se no número de funcionários, quanto maior 

o número, mais pontos são aumentados. Analisam o histórico de conduta da empresa, aumentando 

caso a empresa tenha participado em condutas ilícitas similares criminais, administrativas ou 

econômicas, aumentando se foi pratica em menos de 10 ou 5 anos. Aumentam baseando-se na 

violação de uma ordem judicial ou estágio probatório. Há também aumento caso a empresa tenha 

obstruído ou conscientemente deixou de impedir conduta que tenha obstruído as investigações. Há 

diminuição se, no caso em tela, houvesse um programa de compliance robusto. Há, também, por 

fim, diminuição gradativa: se a empresa tomou responsabilidade de suas ações; ou cooperou 

completamente com a investigação além de tomar responsabilidade; ou confessou antes de início 

da investigação, em conjunto com os dois itens anteriores.  

A intersecção dos pontos em comum que devem ser considerados para o aumento de pena 

é: reincidência e obstrução de justiça. Na primeira, o sistema brasileiro simplesmente dobra a 

multa, o europeu, analogamente, aumenta em 100%, e o sistema americano aumenta o culpability 

score, em 2 pontos, sendo que o máximo que chega para efeitos de multiplicador é 10, ou seja, é 

um aumento relativamente pequeno, ainda mais se comparado com o brasileiro. É fácil ver que a 

obstrução de justiça, seja pela ausência de cooperação ativa ou a obstrução propriamente dita, é 

ponto comum dos dois sistemas estrangeiros. Consideramos também que seja comum ao sistema 

brasileiro eis que acreditamos poder ser incluída na parte da má-fé. Ora, a empresa que 

expressamente tomar atitudes para atrapalhar a investigação do CADE obviamente está agindo de 

má-fé. Enfim, a obstrução de justiça está incluída na má-fé, porém, não se resume a ela.  

Não há, porém, com exceção do Acordo de Leniência, semelhanças expressas entre os três 

sistemas. O conjunto dos pontos em comum entre as comissões europeia e americana contém: 

infração causada por negligência ou efetiva e comprovada cessação da conduta infratora e 

cooperação com a autoridade investigadora. De certo, uma interpretação mais extensiva do inciso 

II, da boa-fé do infrator, poderia incluir a colaboração como característica e produzir a consequente 

redução da pena de multa final. Mas a boa-fé é muito mais do que isso, como veremos a seguir.  

É cristalino que cada sistema tem suas particularidades, seus defeitos e suas vantagens. A 

pergunta a que nos propomos esmiuçar é: o que pode ser aproveitado pelo Brasil dos outros 

sistemas? É imperativa a mudança da lei ou apenas a interpretação é capaz de dirimir essa celeuma? 
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Conquanto não seja nosso propósito, cremos que algumas das semelhanças podem ser 

aproveitadas sem qualquer mudança legislativa. Os EUA preveem, por exemplo, a redução no 

culpability score no caso da presença de um programa de compliance efetivo e robusto. Ora, não 

apenas é algo já abordado no CADE, mas também intuitivo. Uma empresa que queira assegurar 

que os administradores ou gerentes não participem ou entrem em algum tipo de acordo horizontal 

ou conduta anticoncorrencial, em outras palavras, uma empresa de boa-fé certamente terá um 

programa de compliance. Há uma bela simetria, inclusive, nesse entendimento. Se o programa de 

compliance for de fachada ou apenas pro forma, hipótese relativamente facilmente verificável, a 

empresa estaria agindo conscientemente ensejando a ausência de boa-fé, ou má-fé, e consequente 

aumento da pena de multa.  

Outra hipótese interessante de se observar é a redução mediante a cooperação ou o aumento 

mediante a obstrução da investigação. Acreditamos, sob mesmo prisma, que é possível encaixa-las 

no art. 45, II, da boa-fé do infrator. Afinal, a empresa que assume a responsabilidade e coopera 

com a investigação fora do dever legal, como busca e apreensão, está agindo de boa-fé. De modo 

análogo, a empresa que falha em compartilhar informações e/ou cooperar ou o faz de forma 

fraudulenta ou incompleta, independentemente de dolo, está agindo, objetivamente, de má-fé. 

Todavia, há hipótese de suma importância onde a mera interpretação não se faz suficiente 

para a sua correta aplicação, qual seja, a duração do cartel. Os europeus levam isso em consideração 

expressamente como uma condição agravante. Os americanos aplicam a duração de cartel no 

estágio de fixação da multa, levando em conta a total duração das infrações concorrenciais. 

Por óbvio a duração do cartel é um ponto nevrálgico para aferição dos efeitos negativos do 

mercado, da gravidade da infração, da vantagem auferida e do grau de lesão. É uma circunstância 

que gravita em torno de, pelo menos, metade dos incisos do art. 45. Justamente por isso é que se 

queda impossibilitada a mera extensão interpretativa. Em qual dos incisos se encaixaria? Ao 

considerar um cartel que durou 20 anos, a gravidade da lesão é obviamente maior do que um cartel 

semelhante que durou apenas 1 ano. Mas se durou 20 anos, a vantagem auferida não seria muito 

mais considerável do que o de 1 ano? Por óbvio, considerar a duração em cada um dos incisos 

levaria a uma interpretação equivocada e inconstitucional, pois seria caso de bis in idem.  

A solução é simples, porém, não tão prática. Substituir-se-ia a reincidência pela duração do 

cartel. Considerar a duração como um inciso próprio resolve todos esses problemas. A “pontuação” 

ou o efeito da gravidade da infração de um cartel de 20 anos ou de 1 ano seria a mesma eis que 
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esse inciso, defendemos, tem o condão de analisar o tipo de conduta ilícita, seja ela acordo 

horizontal entre concorrentes ou conduta unilateral. O quantum de aumento, contudo, será 

analisado oportunamente. 

Isto pois a reincidência já é contemplada no art. 37, §1º, da lei nova e art. 23, parágrafo 

único, da lei antiga. Já há o expresso mandamento legal para dobrar-se a pena de multa final no 

caso de empresa reincidente. Não é necessário que a a reincidência figure o art. 45, VIII, já que 

será levada em consideração no aumento de 100%, não o podendo ser tomada como mera 

agravante, sob pena de bis in idem.  

Outra característica interessante que o CADE poderia aproveitar é o porte da empresa tal 

como previsto na legislação americana. Lá, o aumento de pontuação é proporcional ao porte da 

empresa definido como o número de empregados, além de cláusulas específica para o corpo 

executivo da empresa. É fácil vislumbrar tal adequação ao art. 45, VII, situação econômica do 

infrator. Decerto, uma empresa com mais de cinco mil funcionários tem um potencial danoso 

superior ao daquela com menos de 10. O quantum, todavia, de aumento, ou diminuição, é algo a 

ser discutido em outro momento. 

Quanto às punições às pessoas físicas, há uma distinção interessante entre o contexto 

americano e brasileiro. O executivo, administrador ou pessoa que tenha efetivo poder decisório na 

organização envolvido na infração, ainda que por negligencia, pode ser responsabilizada em adição 

à punição da referida organização. A lei brasileira confere a mesma amplitude punitiva para as 

pessoas físicas, isto é, de 1 a 20%71. No lugar de considerar o faturamento no ramo de atividade 

econômica, é considerada a multa final da empresa. Destarte, é após a fixação da multa final da 

empresa que há a punição da pessoa física, com base em tal multa. O sistema americano prescreve, 

no §2R1.1(c), uma punição de 1 a 5% do volume de comércio72 da empresa, com o piso de US$ 

20.000,00. Cumpre salientar que o administrador responsável, no caso dos americanos, responde 

criminalmente e pode ser condenado a pena privativa de liberdade.  

Vislumbramos o sistema americano como mais rígido que o europeu, e potencialmente mais 

rígido que o brasileiro, mas também o mais previsível. Tanto que o primeiro caso de reincidência 

desde 1999 foi em 2014, por fixação de preços de revenda. A primeira punição foi de US$ 
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 Art. 37, III,  Lei 12529/2011 
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 O disposito §2R1.1(b)(2) do guia define volume de comércio atribuível ao indivíduo como sendo o volume de comércio por ele transacionado 
ou o montante que ele administrou dos bens e serviços afetados. Se houver mais de uma infração, soma-se todos os valores para determinar um 
único nível de ofensa (offense level) 
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28.000.000,00 e a segunda, com reincidência, de US$ 425.000.000,000 milhões. Como podemos 

ver, o limite legal foi extrapolado, e muito, graças ao poder que o juiz ou órgão colegiado americano 

tem de extrapolar algumas considerações quando a casuística assim determinar.  

Apesar a fixação da base fine ser um tanto quanto abstrata, a “dosimetria é 

straightforward73, (...) a incidência de agravantes é tipificada e precisamente dosada numa gama 

de multiplicadores”74.  

A previsibilidade é mais uma ferramenta, quase um fator de produção, à disposição da 

empresa. Traduz-se num trade-off entre uma obrigação de não-fazer com uma conduta criminal 

cujas consequências financeiras são extremamente altas, isto é, a vantagem econômica de muitas 

das infrações anticompetitivas são altíssimas. Por conseguinte, a empresa que conseguir determinar 

o lucro decorrente de determinada conduta seja significativamente superior à faixa punitiva, há um 

incentivo financeiro para realiza-la. Ainda mais sendo cediço que a taxa de sucesso dos cartéis é 

muito alta, no sentido de que poucos são aqueles descobertos e condenados.   

Por óbvio, a lei concorrencial não tem o condão de permitir que, mesmo se condenado, o 

saldo total econômico seja maior para o infrator. Tanto que os três sistemas preveem o aumento da 

pena para superar o dano causado quando quantificável, ou estimável. Acreditamos que prezar pela 

previsibilidade tornaria as decisões emanadas pela autoridade antitruste mais consistentes. E isso é 

um objetivo louvável, afinal, a Lei Maior deve ser louvada e a discricionariedade deve ser sempre 

legal e motivada.  

Concluímos, logo, que devemos revestir a previsibilidade com a eficiência da multa-ótima, 

ao menos tão próxima dela quanto possível, para que a pena de multa final tenha o duplo condão 

de reparar o dano e dissuadir condutas antitruste semelhantes por conta da mesma e de outras 

empresas. Ressaltamos, ainda, que o mecanismo engendrado por United States V. Booker é 

extremamente oportuno eis que confere o poder ao juiz ou órgão colegiado a extrapolar o manual 

punitivo com fins superar os ganhos decorrentes da conduta.  

Ante exposto, propomos a usar o guia da USSC como baluarte, como exemplo, para 

vislumbramos um caminho para solucionar alguns dos problemas intralegis por meio da 

interpretação. O exemplo europeu é extremamente válido e merece ser utilizado, porém, carece de 
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 Ainda considerados aspectos de difícil apuração prática, a ordem e a organização dos pontos a serem considerados são muito bem definidos. A 
nosso ver, apenas apurar a duração do cartel e quantificar os critérios da multa-base seriam mais difíceis de serem obtidos precisamente. Estes são: 
valor correspondente à tabela do nível da ofensa; o ganho pecuniário obtido através da ofensa; a perda pecuniária decorrente da ofensa seja 
intencionalmente, seja devido à negligência, seja apenas com a ciência de que o fato será prejudicial.  
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umas das vantagens que tanto nos parece caras ao sistema norte americano. Não obstante, clara é a 

regra do Direito Administrativo Sancionador que preza pela discricionariedade. Há uma adequação 

perfeita eis que, conquanto haja um processo objetivo e previsível, o resultado é um espectro 

punitivo no qual o juiz fixa a multa final baseado no caso concreto.  

Encerramos este subitem adiantando, brevemente, que a MCDA tem o potencial de trazer a 

objetividade subjetiva do sistema norte americano sem trazer inovação legislativa, sem mecanizar 

o trabalho do Conselheiro, sem retirar o caráter discricionário do mesmo e, ao revés, preserva-lo 

justamente por ser, fundamentalmente, subjetivo e de acordo com as preferências de cada um dos 

tomadores de decisão.  
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III.i . Da Apresentação da MCDA75 

 

Ao nos depararmos com a celeuma ora apresentada nesse artigo, a primeira solução que 

saltou aos olhos foi buscar algum tipo de modelo estatístico ou matemático que visasse criar algum 

tipo de objetividade no processo dosimétrico da pena de multa.  

Todavia, é cediço que modelos matemáticos objetivos dificilmente seriam utilizados por 

tomadores de decisões, como juízes, desembargadores, ministros de tribunais superiores e 

Conselheiros. Isto, pois, seria um engessamento inaplicável e indesejável da atividade judiciária e 

uma restrição nefasta da discricionariedade ao impor algum método puramente objetivo aos 

referidos tomadores de decisões. Seria uma tentativa de retirar de suas mãos o poder decisional, 

algo indesejado e inconcebível. É nesse âmbito que encontramos a Multicriteria Decision Aid – 

MCDA, ou Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão. 

A gênese76 da MCDA, como observamos em Silveira Júnior, deu-se na França e nos EUA, 

no final da década de 1960 e no início da de 1970, sendo aplicadas com sucesso “tanto para apoiar 

decisões que envolvam múltiplos objetivos, quanto para avaliar situações reais que se deparam com 

uma multiplicidade de objetivos (critérios) e que são frutos de decisões tomadas no passado”77. 

Observamos que a MCDA é o aperfeiçoamento e a evolução da chamada Pesquisa 

Operacional (PO)78. Mister salientar que trata-se de uma abordagem nova e não da PO tradicional79. 

A Pesquisa Operacional, de acordo com Silveira Júnior, é uma “nova abordagem que surgiu a partir 

dos estudos desenvolvidos na França por Roy, em 1968 e nos Estados Unidos por Keeney e Raiffa 

(1976) e Saaty (1977), autores considerados os pioneiros da metodologia multicritério de apoio à 

decisão”80. No método multicritério, decorrente da nova abordagem da PO, temos três fases 

principais: “estruturação, avaliação e recomendações”81. 

Podemos ver que a comunidade, na PO tradicional, esta outrora dispersa, engendrava 

fórmulas puramente matemáticas cujo objeto, assim como na Economia, voltava-se para a 
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 Apresentaremos a metodologia com base em nosso artigo, nas teses de doutorado de Quirino e, principalmente, Silveira Júnior.  
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 (SILVEIRA JÚNIOR, 2016: p. 17)  
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 Não nos referimos à Pesquisa Operacional tradicional que, como Silveira Júnior bem delineou na página 60 de sua Tese, ganhou “força e destaque 
após a Segunda Guerra Mundial para solucionar problemas decisórios complexos” 
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 43 

“simples” equação de minimização das perdas e maximização dos lucros. A MCDA visou o 

rompimento dessa racionalidade e objetividade econômicas rígidas ante a preocupação dos 

crescentes problemas sociais. Representa um auxílio para os tomadores de decisão, almeja que 

estes moldem e validem seus próprios valores e conceitos com vistas a dinamizar e facilitar o seu 

entendimento e sua percepção dos problemas por eles enfrentados, dando mais profundidade e 

proporcionando um processo mais construtivo e interativo.  

O objetivo da referida metodologia não é encontrar apenas um resultado, apenas o ponto da 

intersecção das variáveis do processo decisional, mas sim um conjunto de soluções, não apenas 

delimitado pelas convicções pessoais de cada um dos julgadores, mas também que possibilite 

reanálise de suas próprias convicções.  

Por ser um conjunto de soluções, e não apenas uma definitiva, há maior flexibilidade para 

a adaptação casuística e, por conseguinte, não tem o condão de substituir a subjetividade dos 

tomadores de decisão, mas de ser um instrumento subjetivo ancilar com o duplo efeito de oferecer 

uma gama de resultados possíveis baseados em determinadas preferencias e de concretizar 

conceitos e preferências que podem ser por demais fluídos, como veremos a seguir.  

Definimos os princípios básicos da MCDA em outro trabalho:  
“A metodologia MCDA consiste em três princípios ou convicções básicas no processo 
decisório: a subjetividade e objetividade estão interligadas e são inseparáveis, a primeira 
relaciona-se a um juízo de valor dos atores e a segunda às ações na tomada de decisão em 
si; na participação nesse processo interativo, os atores têm uma aprendizagem em 
interpretar melhor seu juízo de valor; e a visão construtivista é imperativa na edificação 
de um modelo que espelhe as preferências dos atores no entendimento do problema e na 
geração do conhecimento”82. 

Além dos referidos princípios, podemos extrair três paradigmas básicos desta metodologia: 
“construção de um modelo personalizado que represente de forma autentica os valores e 
preferências dos gestores envolvidos; reconhecimento que, ainda que haja convivência 
diária, os Conselheiros podem não deter determinados juízos de valor de forma límpida e 
objetiva e que esse processo reconheça tais limitações e venha em auxílio para construir 
um maior entendimento e adequá-los à elaboração do modelo; e os objetivos da MCDA 
levam em conta não só preferências e convicções dos Conselheiros, mas também a 
influência in locu”83. 

Após essa breve introdução, mister aprofundar, brevemente, os fundamentos básicos da 

metodologia, isto é, seu conceito, sua origem, suas principais características, as vertentes e o 
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paradigma orientador84, bem como os fundamentos da MCDA no contexto da teoria decisional. 

Para tanto, tomaremos emprestada a organização de Silveira Júnior. 

 

 

III.ii. Fundamentos Básicos da MCDA no Contexto Decisional  

 

Conceituação 

 

Como supracitado, a MCDA é uma metodologia voltada para a análise de situações 

extremamente complexas, “a partir de um conjunto de indicadores quantitativos e qualitativos 

distintos, incluindo indicadores financeiros, físicos, de insumos, de processos, de produtos e de 

resultados; que pode ser utilizada tanto para apoio à decisão quanto como um conjunto de técnicas 

analíticas”85.  

Em consonância com o que argumentamos, Silveira júnior menciona Luiz Gomes para 

expor que “os métodos multicritérios são heurísticas concebidas a fim de abordar problemas 

decisórios que apresentam número finito (ou enumerável) de possíveis soluções alternativas”86. Em 

outras palavras, o resultado da aplicação da metodologia dá gênese a um conjunto de soluções 

viáveis e não uma única solução ideal.  

É uma ferramenta para “selecionar, ordenar, classificar ou descrever, de forma detalhada, 

as alternativas que embasarão a tomada de decisão (...), ou ainda para analisar e avaliar situações 

existenciais que, em seu conjunto, são frutos de decisões passadas”87.  

O autor cita Sprague Jr. e Watson resumindo o escopo e a aplicabilidade da MCDA:  
“ ‘envolve uma mistura eficaz de inteligência humana, tecnologia da informação e 
software’, que, comprovadamente, pode ser utilizada de forma eficaz tanto no apoio ao 
processo decisório quanto na avaliação e na análise de decisões tomadas no passado, que 
envolvem situações complexas e, porque não dizer, conflitantes”88. 
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Origens  

 

Como dissemos, a MCDA é proveniente da nova abordagem da Pesquisa Operacional. É 

fruto de um ambiente econômico da época, uma necessidade de algum método que proporcionasse 

apoio às decisões. É, assim, uma resposta ao cenário econômico que “se tornava cada vez mais 

turbulento e com uma competição cada vez mais acirrada (...). Esses fatores motivaram a 

comunidade acadêmica a buscar o desenvolvimento de metodologias de apoio à decisão, voltadas 

para dar o necessário suporte aos tomadores de decisão”89. 

Cumpre salientar que a utilização desses modelos matemáticos, e quaisquer outros 

instrumentos dedutíveis disponíveis, é, de acordo com o autor, uma “constante ao longo de tempos 

passados, tendo a esperança matemática sido fortemente utilizada até a primeira metade do século 

passado para apoiar o processo decisório em condições consideradas aleatórias”90.  

Apesar de conseguirmos precisar a tendência de substituir a Pesquisa Operacional 

tradicional para resolver o referidos problemas mal estruturados e complexos no final da década de 

1970, podemos remontar a motivação da comunidade científica à década de 1950, “mais 

especificamente aos estudos  desenvolvidos por Koopmans (1951), sobre o conceito de vetor 

eficiente ou não dominado, e por Kuhn & Tucker (1951), que tratam das condições que garantam 

a existência de soluções eficientes em um problema multiobjetivo”91.  

Tais tendências, sua importância e a possiblidade de aplicação, juntamente com o Programa 

de Metas de Charnes e Cooper, culminaram na realização da I Conferência Mundial sobre Tomada 

de Decisões Multicritério. Como “fruto dessa Conferência, foi constituído um grupo de estudos 

sobre tomada de decisão multicritério92, (...) o qual posteriormente se transformou na Sociedade 

Internacional de Tomada de Decisões Multicritério93”94. 

O propósito dado à comunidade científica, a partir da I Conferência, solidificou-se na busca 

para metodologias que possuíssem seguinte tríplice aspecto:  
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“metodologias que levassem em conta os valores, os objetivos, as aspirações e os 
interesses dos tomadores de decisão, aproximando, consequentemente, as ciências 
humanas e sociais, com destaque para a psicologia e sociologia;  

metodologias que utilizassem como foco principal a interação entre o tomador de decisão 
com seu sistema de valores e o objeto alvo. As metodologias ligam-se ao paradigma da 
visão construtivista, ao invés da pesquisa operacional clássica, ligada ao paradigma da 
visão objetivista, na qual o sistema de valores do tomador de decisão é ditado pela 
racionalidade econômica;  

metodologias que esclarecessem quais fatores se consideram relevantes no processo de 
seleção com validação cognitiva, influenciada por estudos advindos da psicologia e 
sociologia, e não da pesquisa operacional clássica, que busca uma validação puramente 
axiomática”95 

É de suma importância compreender o contexto do seu momento de criação, ou ao menos 

da consolidação da comunidade, antes dispersa, eis que não apenas surgiram duas vertentes 

principais, americana e europeia, mas também surgiu em decorrência do choque com a PO 

tradicional. Tal choque é bem descrito pelo autor, senão, vejamos:  
“‘Os métodos multicritérios são fundamentados no choque da Pesquisa Operacional 
tradicional com as percepções empíricas que indicam que os agentes econômicos não 
otimizam suas decisões com base em um único objetivo’; que isto ocorreu pelo fato de 
que a busca pelas melhores decisões para os problemas, assim como por entender os 
motivos das escolhas e os métodos para se chegar a tais decisões, é uma constante no 
processo civilizatório da humanidade e, por conseguinte, um avanço no uso do método 
científico como ferramenta de pesquisa.”96 

 

Principais Características  

 

A novação frente à PO tradicional tem por base fornecer soluções satisfatórias sob todos os 

pontos de vista relevantes para o problema em pauta. Sob esse prisma, identificou-se sete 

características principais97 que representavam o tipo de problema que essa corrente visava 

solucionar, os quais ilustraremos a seguir.  

Os critérios de resolutivos da celeuma deveriam ser, ao menos, dois, sendo que deveriam 

ser, necessariamente conflitantes. Não obstante, nem os critérios nem as alternativas eram 

claramente definidos, sendo que as “consequências da escolha de determinada alternativa, com 

relação a pelo menos um critério, não eram devidamente compreendidas”98.  
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Ademais, não se exigia uma independência entre os critérios e alternativas, isto é, 

“determinado critério parecia refletir parcialmente outro, enquanto a eficácia em optar por uma 

alternativa específica dependia de que a outra fosse ou não escolhida, no caso de as alternativas 

não serem mutuamente excludentes”99.  

Não apenas a solução era dependente de um conjunto de tomadores de decisão, cada qual 

com seu entendimento, por vezes conflitantes, mas também problemas cujas “restrições não eram 

bem definidas, podendo existir dúvidas a respeito do que era critério e do que era restrição”100.  

Os critérios poderiam ser tanto quantificáveis em termos monetários, por exemplo, quanto 

valorados sobre uma escala por meio de juízos de valor. Tal escala, determinada para cada critério, 

poderia ser “cardinal (...), verbal (...) ou ordinal (...), dependendo dos dados disponíveis e da própria 

natureza dos critérios”101.  

Em adição à essas sete características, temos que uma das vantagens mais importantes dos 

modelos multicritério dizem respeito ao fato de que são modelos úteis tanto ex ante quanto ex post, 

isto é, podem ser “utilizados, tanto na análise do processo que antecede a tomada de decisão, quanto 

também para avaliar uma decisão já tomada, ou seja, para avaliar se os objetivos de uma 

determinada decisão foram ou não atingidos”102.   

 

Correntes de Pensamento  

 

As duas maiores vertentes de metodologias multicritério são as “Multicriteria Decision Aid 

(MCDA) e Multicriteria Decision Making (MCDM)”103. A primeira, europeia, adota: 
“o paradigma construtivista de aprendizagem durante todo o processo de apoio à decisão; 
visam a dar aos decisores uma compreensão abrangente do problema em análise a partir 
da construção de modelos fundamentados nos juízos de valor dos decisores e nas suas 
preferências, integram, dessa forma, as características subjetivas de valor com as 
características objetivas das ações”104. 

A americana MCDM, por sua vez, entrega seu foco à tomada de decisão em si, isto é, 

utilizam do paradigma racional e da preocupação com “a busca de uma solução ótima e de 
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informações quantitativas para um problema conhecido e percebido por todos os atores envolvidos 

no processo”105.  

Os métodos europeus “são mais flexíveis, admitem a não comparabilidade entre as 

alternativas, não se pautam em funções matemáticas para explicar o fenômeno”106. Já os métodos 

americanos distinguem-se “pela definição de funções que designam os valores das alternativas, 

resultantes das avaliações dos critérios, além da presunção da não existência de incompatibilidade 

e da existência de transitividade nas relações de preferências e de indiferença entre as 

alternativas”107. 

Por fim, Silveira Júnior, em consonância com o pensamento de Reichert, ressalta que a 

principal diferença das correntes gira em torno da atitude. A “MCDM procura desenvolver um 

modelo matemático voltado para a busca da solução ótima, independentemente dos indivíduos 

envolvidos”108, enquanto a MCDA “volta-se para a construção de modelos com foco decisional, 

considerando as convicções e valores dos atores envolvidos, com o propósito de construir um 

modelo com base nas decisões mais adequadas109.  

 

Paradigma Orientador 

 

Mencionamos que o fundamento da MCDA é o paradigma construtivista. Referimo-nos à 

classificação de Piaget acerca da relação entre sujeito e objeto. Resumidamente, Piaget “estudou o 

processo de aprendizagem da mente humana”110 concluindo que existem duas categorias de 

conhecimento humano nas pessoas. Há o elemento a priori, segundo o qual há conhecimento 

independente da experiência. E há o elemento empirista, isto é, que a “obtenção do conhecimento 

ocorre através da experiência – todos os conceitos, inclusive os mais abstratos e universais, são 

oriundos de fatos concretos”111. Conquanto seja um assunto extremamente interessante, não é o 
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propósito desta monografia dissertar mais profundamente sobre os outros dois paradigmas, porém, 

um resumo pode ser encontrado às páginas 68 e 69 da tese de Silveira Júnior.  

O paradigma construtivista argumenta que o  
“o conhecimento é o resultado da interação entre o sujeito e o objeto. O problema está 
mais orientado para ação e mudança; não tem existência própria; mas, sim, está 
fundamentado em alguma realidade objetiva. A origem do problema aparece quando o 
sujeito não está satisfeito com o desempenho de um evento e se interessa em investigar as 
razões dessa insatisfação, tentando mudar a situação. A resolução do problema, na visão 
construtivista, por sua vez, tem como pressuposto básico o fato de reconhecer a 
importância da subjetividade dos decisores. Nesse caso, busca-se construir, por meio de 
hipóteses de trabalho, um modelo de avaliação que reflita essa subjetividade”112 

Sob esse prisma, o paradigma construtivista confere ao processo de decisão à interação 

entre os decisores sempre considerando os aspectos subjetivos pessoas de cada um, isto é, seus 

“valores, objetivos, critérios, aspirações, cultura, intuição, preferências”113. Ademais, a 

participação não é restrita à resolução do problema114. Os decisores participam da definição do 

próprio problema sendo que tal processo é não apenas interativo, mas também de evolução e 

aprendizagem.  

Não obstante, reconhece-se que “os aspectos subjetivos influenciam a percepção das 

informações disponíveis por parte dos decisores advindas do contexto decisório”115. Essa noção, 

“oriunda da psicologia cognitiva (...), é definida como um processo de organizar e interpretar dados 

sensoriais recebidos para desenvolver a consciência do ambiente que cerca o indivíduo116. Segundo 

tal entendimento, não é a realidade em si que rege o comportamento das pessoas, mas sim na 

interpretação que elas fazem da realidade.  

Por fim117, o propósito dessa divagação teórica almeja demonstrar que a MCDA, enquanto 

ancorada no paradigma construtivista, assume que o os problemas devem ser construídos e 

entendidos, anteriormente a qualquer tentativa de resolução. Ademais, a busca gira em torno das 

soluções e alternativas que satisfaçam os decisores e não a melhor alternativa, não uma única 

solução para o problema.  
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MCDA no Contexto da Teoria da Decisão 

 

Devemos nos atentar para a Teoria da Decisão, afinal, é ela que, fundamentalmente, é o 

pilar de sustentação da metodologia MCDA. Decisão “é o processo que leva – direta ou 

indiretamente – à escolha de, ao menos, uma, entre diferentes alternativas, candidatas a resolver 

um determinado problema (...) e o propósito das metodologias MCDA é exatamente fornecer os 

meios” 118.  

Temos que o processo decisório é dinâmico, não apenas por ser um processo interativo e 

construtivo, mas também haja vista ser dado em determinado lapso temporal, isto é, é possível uma 

alteração do cenário no qual há ensejo de decisões melhores, ainda que os pontos fulcrais se 

mantenham inalterados.  

Dessa forma, o “apoio multicritério à decisão visa obter uma solução satisfatória que 

represente o melhor compromisso possível entre os vários critérios de decisão, reconhecendo-se 

que a racionalidade da decisão adotada é sempre balizada por três fatores inerentes aos atores 

envolvidos”119. 

Podemos resumir120 tais fatores da seguinte maneira. A um, as capacidades cognitivas de 

cada um dos decisores são finitas, isto é, há um limite. A dois, nem sempre, e não é necessário que 

seja, as preferências, valores e motivações individuais coincidem com os da organização dentro 

dais quais tomam as decisões. A três, os conhecimentos individuais são parciais. 

A Teoria da Decisão121 aponta três perspectivas de estudo acerca da tomada de decisão: 

descritiva, normativa e prescritiva, adicionando-se uma quarta em decorrência da MCDA, 

construtivista. As três primeiras são assim definidas:  
“A perspectiva descritiva descreve a forma como as pessoas decidem em situações reais 
no dia a dia das organizações e como os julgamentos e escolhas são realizados; a 
normativa preocupa-se com a construção de modelos normativos racionais, tendo por base 
‘uma estrutura axiomática que procura garantir uma lógica para o processo decisório’ 
(Almeida, 2013); enquanto a abordagem prescritiva visa a apoiar os decisores por meio 
dos resultados obtidos nas abordagens descritiva e normativa”122 
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Já a construtivista, traz a lume a preocupação que revolve na construção de uma solução 

para a celeuma, trazendo uma “maior interação entre analista e decisores, com enfoque no 

paradigma de aprendizado; assume que os decisores ainda não tem em suas mentes uma estrutura 

consolidada de preferências”123.  

Por fim, mister expor os dois paradigmas teóricos dominantes da Teoria da Decisão, a teoria 

da utilidade esperada e a dos prospectos. São teorias em constante confronto e competição. A 

utilidade esperada traz uma visão mais normativa, estabelecendo “a norma de acordo com a qual o 

ser racional procura maximizar a medida da atividade esperada”124.  

A teoria dos prospectos argumenta que as decisões sempre são tomadas em um ambiente 

de risco, eis que toda e qualquer decisão implica em risco. Sob essa óptica, as observações 

empíricas serviriam de base para definir que a “racionalidade do tomador de decisão passa por uma 

ponderação relativa de grandes perdas, definidas em relação ao ponto de referência.  

 

 

III.iii. Do Sucesso da Aplicação da MCDA em Outras Áreas125 

 

Já citamos que o pleito pela utilização da metodologia multicritério, além do mérito 

doutrinário do próprio modelo, foi aplicado com êxito. Ilustraremos tal afirmação, além da tese de 

Quirino e de Silveira Júnior. Já expusemos noutro trabalho:  
“duas monografias de conclusão de curso da Ciência Política (...) que obtiveram êxito nos 
campos de sociologia, gestão de políticas públicas e saúde. Referimo-nos das 
monografias: ‘Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão (MCDA) como critério de 
avaliação de projetos para a seleção de financiamento da Gerência DST/AIDS – DF’ da 
autora Fabiany Maria Made e Vellasco e ‘Modelo de Avaliação para o Programa Escola 
Aberta – UNESCO utilizando a Metodologia de Multicritério de Apoio a Decisão – 
MCDA’ do autor Fellipe Padovan Bontempo”126. 

A motivação de Made e Vellsaco foi suprir a demanda por uma “avaliação de projetos para 

a seleção de financiamento da Gerência DST/AIDS”127. “A seleção de projetos de Organizações 

da Sociedade Civil com ações voltadas para DST e AIDS exige que diversos critérios sejam 
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considerados no processo avaliativo”128 considerando “a subjetividade dos decisores no momento 

da tomada de decisão”129. O método empregado pela monografia constitui em avaliar: 
“os Projetos Vivendo com a AIDS, da Arco-Íris, e Oficinas da Transforme, da 
Transforme-DF. A avaliação permitiu a constatação do desempenho desses Projetos em 
cada ação potencial analisada, além de possibilitar a comparação entre os impactos local, 
parcial e global que cada um dos Projetos obteve. Assim, foi possível analisar quais os 
pontos satisfatórios ou não de cada Projeto apresentou. A Analise de Sensibilidade 
realizada comprovou a robusteza do modelo construído. E ao final, comprovou-se que o 
modelo gerou conhecimento sobre o Programa e criou ferramentas capazes de subsidiar a 
tomada de decisão dos gestores da Gerência DST/AIDS – DF”130. 

Bontempo, por sua vez, buscou endereçar a demanda por um “modelo de avaliação de 

desempenho do Programa Escola Aberta [UNESCO], sob a óptica construtivista, que auxilia os 

gestores a tomarem decisões utilizando como base as percepções e juízo de valor dos próprios 

decisores”131. Bontempo concluiu, em sua análise,  
“que o método proposto tanto considerou os aspectos objetivos quanto os subjetivos no 
processo de monitoramento deste programa de políticas públicas voltado para a área 
educacional e de inclusão social. Como resultado, o método permite que os gestores do 
Programa agregassem maior conhecimento sobre o próprio Programa, tornando-os mais 
seguros para tomada de decisões”132. 

Silveira Júnior, cuja tese de doutorado inspirou nossa construção doutrinária acerca da 

metodologia multicritério de apoio à decisão, visou “desenvolver um modelo para avaliar as 

condições de operação do transporte de carga por cabotagem no Brasil, sob a ótica dos operadores 

deste tipo de transporte, as empresas brasileiras de navegação que atuam nesse segmento”133.  

O autor concluiu que a “avaliação global das condições de operação da cabotagem brasileira 

(...) resultado foi muito baixo, atingiu apenas a nota 3,9 (três vírgula nove)”134, resultante do cenário 

econômico da cabotagem brasileira, principalmente no decaimento de suas estruturas nas últimas 

décadas. Contudo, expôs que o referido setor é um setor que cresce vertiginosamente, devido aos 

setores industriais e agrícolas, que sempre “buscam alternativas para os altos custos e para 

insegurança do transporte rodoviário”135, sendo a cabotagem um instrumento efetivo para a 

“redução  do custo logístico do país, o qual, no patamar em que se encontra, causa transtorno à 
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atividade econômica e compromete as aspirações do Brasil de se tornar uma potência econômica 

Mundial”136. 

Em suma, Silveira Júnior, após aplicação da metodologia, e avaliação de acordo com as 

preferências dos operadores, encontrou uma nota avaliativa muito baixa como resultado. Tal nota, 

porém, condiz com o estado em que se encontram as estruturas necessárias e destinadas à 

cabotagem e que, em vista dos critérios utilizados, o crescimento de que goza tal setor de transporte 

pode acabar estagnando, “com reflexos no preço do frete”137. Dessa forma, em vista da cabotagem 

ser uma medida viável e eficiente de melhorar a logística e diminuir os preços dos fretes, seria 

interessante para o governo, e para a sociedade, investimentos públicos para sanar alguns dos 

déficits estruturais que impedem um crescimento ainda maior do setor.  

 

 

III.iv. Da Possibilidade de Aplicação da MCDA no Direito Concorrencial  

 

A parte II visou apresentar a MCDA, suas principais características, suas vertentes e, 

principalmente, sua razão de ser, isto é, o objeto que motivou a comunidade científica a construir 

um modelo metodológico aplicável a determinados problemas que não eram passíveis de solução 

com as metodologias então existentes. Como vimos, havia sete principais características dos 

aludidos problemas. Resta demonstrar que a celeuma dosimétrica da punição pecuniária do 

Tribunal do CADE se encaixa dentro dessa dogmática.  

Quanto aos critérios de resolução, sendo no mínimo dois, estes conflituosos entre si, temos, 

por exemplo, a multa ótima. A punição pecuniária, como vimos, tem o duplo aspecto da multa 

ótima. Busca-se a reparação do dano, além do seu caráter dissuasório. Contudo, é cediço que 

raramente, para não dizer impossível, quantificar completamente o dano decorrente de uma 

infração anticompetitiva. Não obstante, não se deve ultrapassar o patamar da multa-ótima, isto é, 

uma punição por demais excessiva que leve a uma restrição injustificada da atividade econômica.  

Sobejamente em se tratando de cartel, que é a pior e mais deletéria conduta anticoncorrencial, 

marcada pela obscuridade e pelo seu caráter secreto. Dessa forma, qualquer condenação 

concorrencial tem a pretensão de, ao menos, buscar a multa ótima, sem, todavia, alcançá-la. 
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Podemos compreender os incisos do art. 27 da lei antiga e art. 45 da lei nova também como 

conflituosos entre si. Consideremos, por exemplo, a duração do cartel. Não pode ser fator 

considerado para aumento da pena em todos os incisos, por óbvio, ou incorrer-se-ia em bis in idem. 

Logo, em qual dos incisos estaria ela localizada? Há um choque entre os critérios que batalham 

entre si para abarcar tal fato tão importante para a verificação do dano causado por tal infração. Tal 

choque é melhor ainda observado com a segunda característica dos problemas enfrentados pela 

MCDA, isto é, a falta de definição clara e objetiva da escolha de determinada alternativa, não sendo 

devidamente compreendidas.  

Alguns dos incisos são vagos: gravidade da infração, efeitos econômicos negativos, grau 

de lesão, por exemplo. Ora, é cediço que os cartéis são as infrações mais graves, com os efeitos 

econômicos mais negativos e com o grau de lesão mais grave. Indaga-se, porém, quão graves? 

Quão negativos? Não é, necessariamente, quantificável e uma majoração, ou até mesmo a mera 

fixação da pena de multa, pode muito bem incorrer em uma multa final menor dos ganhos obtidos 

pelo cartel.  

O exemplo que utilizamos acima evidencia a terceira característica: os critérios estariam 

interligados e pareciam “refletir parcialmente outro, enquanto a eficácia em se optar por uma 

alternativa específica dependia de que outra fosse ou não escolhida, no caso de as alternativas não 

serem mutuamente excludentes”138. Argumentamos que é intuitivo perceber que, quanto maiores 

os efeitos econômicos da infração, maior será o grau da lesão e, portanto, influencia na gravidade 

da infração. Inegável reconhecer que os incisos são correlacionados, conflitam entre si, justamente 

por refletir parcialmente um ao outro.  

A quarta característica é ainda mais óbvia no direito concorrencial do que no judiciário: a 

solução do problema depende de um colegiado, cada membro com ponto de vista próprio, muitas 

vezes conflitantes entre cada um. O tribunal do CADE é organizado justamente como um órgão 

colegiado, espelhando, a certo ponto, a segunda instância do judiciário e os tribunais superiores. É 

formado por 6 Conselheiros, sendo um o presidente, detendo apenas o voto de minerva. Cada qual 

possui convicções próprias e preferências distintas.  

Quanto à fixação da pena de multa em si, observamos, um duplo procedimento por parte 

dos decisores no que diz respeito aos artigos mencionados acima, principalmente em relação à 

redação dos dispositivos. O mandamento legal, nos dois casos, era de levar em consideração seus 
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incisos no momento de fixação da multa. A um, os Conselheiros mencionavam os incisos que 

consideravam pertinentes e daí fixavam a multa final de imediato, sem tomar uma multa-base e 

agravá-la ou atenua-la. A dois, os Conselheiros fixavam uma multa-base e a majoravam ou 

minoravam baseando-se nos incisos. Observamos, então, a quinta característica, que as restrições 

da dosimetria da pena de multa não eram “bem definidas, podendo existir dúvidas a respeito do 

que era critério e do que era restrição”139. 

A penúltima característica diz respeito à possibilidade de quantificação dos critérios, seja 

por meio monetário, seja por juízos de valor efetuados sobre uma escala. A reincidência, por 

exemplo, é quantificável monetariamente no sentido de que dobra-se a multa final na condenação 

da empresa. Muitas vezes, também, é possível quantificar, por exemplo, exatamente qual foi o 

incremento nos preços praticados pelo acordo horizontal entre os concorrentes. Mas muitas vezes, 

há apenas juízos de valor, como nos efeitos econômicos negativos produzidos, ou do grau de lesão, 

até mesmo da gravidade da infração.  

O último diferencial diz respeito à escala mencionada no parágrafo acima. Tal escala não 

requer, necessariamente, uma ordenação cardinal. Pode a escala ser tanto verbal, quanto ordinal, a 

depender “dos dados disponíveis e da própria natureza dos critérios”140. É fácil ver ao nos 

debruçarmos nos próprios danos do cartel. Muitas vezes é possível quantificar parcialmente os 

danos, seja no incremento dos preços, no aumento vertiginoso da receita e do lucro. Mas muitas 

vezes não é possível quantificar qualquer dano, hipótese na qual a jurisprudência do CADE é 

precisa em condenar a empresa baseando-se tão somente no dano presumido, dada a gravidade da 

infração que é atribuída aos cartéis, isto é, o status de ilícito per se.  

Comparamos, tanto na “Parte II”, quanto na “Parte I”, a ausência de objetividade no 

aumento e na diminuição da pena com o direito penal, que majora ou minora a pena de 1/6 a 2/3. 

Contudo, essa forma de modificação da pena base é uma forma legal, prevista na legislação penal 

e não na concorrencial. Não obstante, é uma forma mais rígida e menos flexível e dinâmica, 

características importantes para manutenção e preservação da discricionariedade, ponto nevrálgico 

das decisões administrativas do tribunal do CADE. Sob esse lume, a MCDA objetifica e 

individualiza não só cada um dos incisos, mas também os diferentes desdobramentos de cada um. 
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Tal objetificação é, como vimos, flexível, dinâmica e construtiva, de forma a melhor preservar a 

discricionariedade inerente na atividade do CADE.  

Finalmente, podemos ver que a celeuma que identificamos como problemática está 

amplamente amparada pelas características determinantes para a aplicação da MCDA. 

Encerraremos a “Parte II” comentando os limites desta metodologia a seguir.  

 

 

III.v. Dos Limites da Metodologia  

 

A MCDA, apesar de ser um modelo multicritério muito compreensivo, é apenas um 

modelo. Em outras palavras, por ser uma metodologia, possui limitações, “não se pode esperar que 

ela seja uma peneira capaz de solucionar todos os problemas relacionados com o processo de 

tomada de decisão ou com avaliações ex post”141. 

Como noutro item, a maior limitação da MCDA é também uma de suas principais 

vantagens, isto é, não há uma resposta certa com a aplicação da referida metodologia. A MCDA 

oferece apenas “um caminho que satisfaça o problema, não o melhor caminho, como propõe a 

Pesquisa Operacional tradicional”142. 

Cumpre salientar, ao final, que o modelo que ora propomos se propõe, tão somente, a partir 

de parâmetros qualitativos, chegar a um parâmetro quantitativo que reflita a percepção das penas 

de multa, dos critérios utilizados pelos Conselheiros e pela verificação da (in)existência de alguma 

tendência ou entendimento solidificado no CADE.  
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IV.i. Introdução 

 

Como já mencionamos, pretendemos, ao final, aplicar a Metodologia Multicritério de 

Apoio à Decisão para testar os valores fixados para as multas finais. Para tanto, mister definir o 

espectro de análise. A priori, delimitamos um lapso temporal de uma década. A posteriori, como o 

ano de 2016 ainda não foi concluído, começaremos o ano de 2015, já que, quanto mais atuais forem 

as decisões, mais claros e aplicáveis serão os resultados.  

Já ilustramos que a presente monografia foi motivada por nosso artigo143, já citado diversas 

vezes. Contudo, à época de sua criação, eram apenas três os casos de cartel julgados sob égide da 

lei nova. Devemos renovar a exegese feita de forma a abarcar os casos de cartel, ensejando o corte 

temporal de 10 anos, nos moldes acima.  

Todavia, não nos propomos aqui a fazer uma exposição minuciosa de cada um dos casos 

de condenação em sede de cartel. Fugir-se-ia ao propósito que almejamos. Nessa linha, “perquirir 

acerca de casos benchmark, isto é, casos famosos que servem ou serviram de exemplo, e não 

[apenas] sobre casos aleatórios, faz-se imperativo”144.  

Nos propomos, então, a fazer um recorte do processo dosimétrico. Somente traremos à baila 

casos menos conhecidos na hipótese de que o processo dosimétrico neles tomados seja especial, ou 

traga algo relevante, ou aponte um caminho tomado anteriormente ou que deveria ser tomado.  

Mister fazer breve parêntesis para argumentar que, como vimos no item das inovações da 

lei nova, não queda prejudicada a análise de casos sob lei antiga por quatro razões fulcrais. Em 

primeiro lugar, a artigo e os incisos que tratam da dosimetria são completamente idênticos no 

conteúdo, mudando-se apenas sua numeração na lei. Em segundo lugar, apesar da gama punitiva 

das condutas anticompetitivas ser diferentes o que mudou, na prática, foi apenas a alíquota do 

faturamento bruto aplicada. Em terceiro lugar, a construção jurisprudencial do Tribunal CADE é 

um tanto diferenciada quanto ao judiciário eis que os Conselheiros que o compõem possuem 

mandato pequeno, o que muitas vezes pode dificultar que haja uma linha constante e perene de 

entendimento. Por fim, temos, por óbvio, que a jurisprudência é uma construção ao longo do tempo 
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e dos processos. É algo que pode ser fluido e mutável, ou sólido e constante. A mudança de 

entendimentos é algo extremamente relevante e que deve ser levada em consideração.  

Por fim, cumpre salientar que, conquanto o nosso foco esteja temporalmente limitado, 

construiremos gráficos com as decisões do CADE em sede de cartéis até 2015 para demonstrar a 

oscilação dos percentuais de multa.  

Superada a questão inicial, devemos citar a dissertação de Daniel Boson, que demonstra 

categoricamente o que pretendemos demonstrar neste item, isto é, a ausência de parâmetros bem 

estabelecidos: 
“no que tange à base de cálculo quanto ao percentual do faturamento considerado. Isso 
demonstrou a falta de capacidade do Conselho de justificar suas decisões no que tange à 
dosimetria das penas, o que pode resultar em reversão das mesmas no âmbito do Poder 
Judiciário”145. 

Não obstante, verificaremos que muitas vezes os Conselheiros simplesmente ignoram 

alguns dos incisos do art. 27 da Lei 8.884/94 ou art. 45 da Lei 12.529/11. Caso haja menção a 

algumas dessas, iremos considera-las, muito embora o ponto fulcral aqui é analisar objetivamente 

o processo dosimétrico em si. Acreditamos necessária a consideração eis que um dos princípios da 

MCDA, como melhor definiremos, é justamente que muitas vezes, diante de tanta informação e 

conhecimento, os tomadores de decisão não tem em mente, de forma facilmente acessível, suas 

preferências e conceitos de forma concisa e bem definida.  

 

 

IV.ii. Dos Gráficos 

 

Antes, no entanto, de adentrarmos à análise dos casos em si, mister demonstrarmos um 

pouco do que afirmamos até agora. Diante da necessidade de demonstrar a oscilação das alíquotas 

dos faturamentos brutos, a primeira solução foi a plotagem dos referidos percentuais em programas 

específicos. Tais programas, a partir de dados empíricos, buscariam aproximar uma função com 

vistas a desenhar uma curva que pudesse expressar a evolução desses valores.  

Há dois problemas principais na elaboração de um gráfico tradicional, isto é, um gráfico 

formado por tabelas, cujos valores correspondessem aos eixos x e y. Em primeiro lugar, o número 

de representadas por caso é extremamente variável. Isto é, o número de empresas deveria ser um 
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fator. Em segundo lugar, a densidade é crucial para o melhor entendimento do que se passou no 

histórico jurisprudencial do CADE. Por densidade, entendemos a porcentagem de empresas 

punidas em cada patamar da alíquota do faturamento bruto, nos casos onde houve condenação em 

diferentes alíquotas. Em outras palavras, é essencial a exposição de quantas empresas foram 

punidas em quais patamares.  

Dessa forma, escolhemos o programa qtiplot146, haja vista ser o programa preferencial 

utilizado na física experimental do departamento de física da UnB. A física experimental se ancora 

na utilização dos dados empíricos, resultados de modelos, para a construção de uma função que 

pretende analisar o comportamento de determinado experimento. Sob essa ótica, é exatamente o 

que almejávamos construir.  

Todavia, mesmo utilizando um programa feito para a construção de funções, não foi 

possível uma aproximação de dados que ensejasse uma função que representasse a evolução da 

alíquota de multas. Não logramos êxito em plotar os dados de forma a obtermos uma função. A 

aleatoriedade dos dados, juntamente com os dois problemas supracitados, impossibilitou sua 

mensuração.  

Acreditamos que tal fato demonstra que, pela aleatoriedade dos dados de punição, a 

evolução da multa não foi previsível e, ante a ausência de critérios mais objetivos para o processo 

de fixação da pena de multa, prejudicado está o caráter puramente discricionário das condenações, 

sendo passível de argumentação a arbitrariedade.  

Contudo, a incapacidade de construção de uma função, em se considerando que não 

dispomos de um estatístico, como comum em dissertações de mestrado e teses de doutorado, para 

ilustrar método capaz de lidar com o nosso arcabouço de dados, nos leva à insuficiência empírica 

para tomar uma conclusão assertiva e definitiva da nossa hipótese. 

Diante desta celeuma, melhor sorte não nos assistiu, logo, devemos buscar outros meios, 

menos contundentes e categóricos, para argumentar referida hipótese. Tivemos, então, que 

simplificar a construção do gráfico. Sob a perda de uma exegese mais detida e complexa que a 

plotagem completa dos dados nos traria, decidimos por construir quatro gráficos. Os dois primeiros 

referentes aos casos benchmark que trouxessem de forma expressa as alíquotas do faturamento 

bruto, excluindo-se assim as representadas que fossem condenadas em UFIR, e os dois últimos 

referentes aos casos de postos de combustíveis.  
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As duas primeiras tabelas foram construídas da seguinte maneira: na primeira, escolhemos 

o maior percentual do faturamento bruto da representada condenada147; na segunda, o menor dos 

percentuais. Senão, vejamos:  

 

Gráfico 1- Evolução – Casos Benchmark: Maiores Percentuais de Multa 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 2- Evolução – Casos Benchmark: Menores Percentuais de Multa 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Os dois últimos gráficos foram construídos de forma análoga. No primeiro destes, 

escolhemos os maiores e menores percentuais, respectivamente. A única diferença, como já 

afirmamos, foi quanto aos casos escolhidos, isto é, estes dois últimos foram construídos apenas 

com casos de cartéis de postos de combustíveis, senão, vejamos:  
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Gráfico 3- Evolução – Casos Combustíveis: Maiores Percentuais de Multa 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 4- Evolução – Casos Combustíveis: Menores Percentuais de Multa 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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 Ressalte-se que a punição em 17% do faturamento bruto em Guaporé e em Caxias do Sul 

se deu pela atuação diferenciada, compondo a liderança do núcleo do cartel. De forma semelhante, 

a punição em 13% no segundo cartel de combustíveis em Londrina se deu justamente pela ausência 

de composição do núcleo do cartel e da cooperação da empresa. Dessa forma, vemos que somente 

houve desvio dos 15% tradicionais, seja na lei antiga ou na lei nova, pelo quesito liderança.   

 

 

IV.iii. Casos Emblemáticos  

 

A fim de evitarmos uma sobrecarga de informações, separamos os processos, que julgamos 

relevantes para a problemática dosimétrica, por ordem cronológica de julgamento para 

observarmos a evolução do pensamento dos conselheiros. Sendo que a conclusão extraída será feita 

no próximo item.  

 

PA 08012.004599/1999-18 – Cartel das Vitaminas 

 

O cartel das vitaminas não podia deixar de figurar nessa seção. Foi um cartel mundial, 

condenado nos Estados Unidos e pela União Europeia, além de ser extremamente famoso. Contudo, 

tentaremos nos ater apenas ao contexto dosimétrico do processo.  

Um breve histórico, porém, se faz necessário. O conluio foi engendrado para conter uma 

queda acentuada de preços dos produtos em face da entrada de novos fornecedores148. Houve a 

exclusão de algumas Representadas que não participaram da conduta com efeitos no Brasil. 

Ressalte-se que a concentração do mercado era altíssima, em todas superior a 80%, com 

exceção da de Vitamina E que era de 70,4%. Por fim, a duração do cartel foi de 10 anos e as 

estimações estrangeiras concluíram que houve um prejuízo de mais de 183 milhões de dólares com 

o sobrepreço149.  

Quanto dos critérios para fixação das penas, o Conselheiro concluiu que a “F. Hoffman –

La Roche Ltd. foi a líder do cartel mundial ao agendar reuniões e sendo a principal impulsionadora 
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e beneficiária do conluio, fator que deve ser levado em conta na gradação das penas” 150. Também 

concluiu que o “espectro de vitaminas exportadas para o Brasil pelas representadas varia 

grandemente (...) esse fator deve ser levado em consideração na fixação das penas”151.  

A questão mais importante, a nosso ver, nesta etapa dosimétrica, é que o douto Conselheiro 

decidiu destoar152 do art. 23, I, da Lei 8.884/94. Não considerou o faturamento bruto da empresa, 

mas sim o faturamento bruto com relação às exportações das representadas.  Ancorou seu 

raciocínio no princípio da proporcionalidade e nas peculiaridades do caso em tela, sendo “útil e 

adequado (...) [e] que tem orientado este Conselho na aplicação de multas, em situações em [que] 

a sanção possa revelar-se desproporcional à infração apurada.  

O Conselheiro citou153 o art. 45, I, III, V, VII, sem esmiúça-los, e definiu a multa em sob 

faturamento com a exportação em: 20% para a F. Hoffman – La Roche Ltd; 15% para Basf 

Aktiengensellschft; e 10% da Aventis Animal Nutrition. Não argumentou expressamente o porquê 

do diferencial dessa multa entre as três empresas. Acreditamos que tenha a ver com a proporção 

do market share, muito embora as proporções não sejam 75% e 50% da La Roche, respectivamente. 

Somando-se as multas finais, obtemos o valor de R$ 17.686.045,68.  Certamente parece ser 

uma multa vultosa, já que só a La Roche teve que pagar R$ 12.112.558,32. Contudo, lembramos 

que o próprio Conselheiro relatou que a estimativa dos pesquisadores estrangeiros, estes tendo 

considerado a estimativa baixa, concluíram que o efeito foi de quase US$ 3 bilhões se somarmos 

as 90 economias afetadas154.  

Como supracitado, pasmem, e de acordo com o estudo realizado, o prejuízo foi de pelo 

menos US$ 183 milhões de dólares, no Brasil. Não há qualquer semblante de efeito dissuasório ou 

reparativo nessa multa.  

Infelizmente, o art. 23, I, da Lei 8.884/94, in verbis: “I – no caso de empresa, multa de um 

a trinta por cento do valor do faturamento bruto no seu último exercício, excluídos os impostos, a 

qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando quantificável”. Somente o art. 37, I, da Lei 

12.529/11 substitui o vocábulo quantificável por estimável. Não obstante, caso se pugnasse pelo 
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valor do dano como estimado, em muito ultrapassaria o faturamento bruto na área relevante. 

Contudo, ressaltamos o mecanismo europeu de se ampliar o mercado relevante em situações nas 

quais fica evidente a ausência do poder dissuasório da multa. Assim, podia ter o Conselheiro 

argumentado tal fato na fixação do mercado relevante, ao invés de restringi-lo.  

Todavia, estava dentro dos poderes do Conselho, em face de multas demasiadamente 

inferiores àquelas ao redor do mundo e da estimação do estudo citado pelo Conselheiro, tentar 

quantificar a conduta, ou ao menos estima-la. A própria conclusão dos autores do estudo decorre 

do cálculo total do ganho com o aumento concertado dos preços. Ademais, a interpretação 

completamente literal do vocábulo “quantificável” não faz sentido eis que jamais serão 100% 

precisos os cálculos dos impactos de um cartel sobre a economia e consumidores. Logo, 

acreditamos que esse valor poderia ter sido revisto para um patamar bem superior. 

 

PA 08012.001826/2003-10 – Cartel dos Vigilantes 

 

O cartel de vigilantes, de relatoria do Conselheiro Abraham Benzaquen Sicsú, foi um 

processo marcado por um conjunto probatório exemplar, extensivo e bem delineado, possuindo, 

inclusive, memorial com tabela das condenações com os respectivos faturamentos brutos, 

porcentagem da pena de multa e as multas originais e atualizadas. Há a presença de gravações 

telefônicas determinantes e a apreensão de documentos apreendidos bastante contundentes.  

Em voto extremamente bem estruturado e organizado, o Conselheiro inova ao definir a pena 

de multa expressamente em três momentos, utilizando, segundo o voto, a metodologia do P.A. 

08012.002127/2002-14, também conhecido como cartel da pedra britada. A um, a fixação da 

multa-base para todas as empresas em 15% do faturamento bruto de 2002. A dois, passa-se às 

agravantes. A três, fixa a multa final na individualização da pena.  

Afirmou o conselheiro que fixou155 a pena em 15% baseando-se no art. 27, I, IV e V. Definiu 

a gravidade da infração no comportamento das empresas, qual seja, combinar preços e propostas, 

bid-rigging e emprego de artifícios para que outras empresas não fossem vitoriosas. Argumentou 

que a o cartel “obteve pleno êxito na divisão de licitações ao longo de, no mínimo, 13 anos”156. 
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Quanto ao grau de lesão, concluiu que “houve falseamento completo do processo competitivo, o 

que significa alto grau de lesão à concorrência e a todos os afetados pela conduta infrativa”157 

Quanto do tópico sobre agravantes, sob mesmo prisma, define-se de forma geral, para 

preservar, como no voto, a isonomia e elementos probatórios particulares a cada empresa. 

“Considera-se como agravante o exercício de papel de liderança da conduta infrativa. De acordo 

com o art. 27 da Lei, a gravidade da infração é evidentemente maior quando uma empresa assume 

a liderança da prática ilícita”158. 

 

PA 08012.002493/2005-16 – Cartel dos Frigoríficos 

 

São apenas duas as razões que nos motivaram a tecer considerações sobre o cartel dos 

frigoríficos. Em primeiro lugar, o Conselheiro-Relator sequer mencionou o art. 27 da Lei 8.884/94, 

somente mencionando a “menor gravidade da infração”159 na fixação da multa em 5% do 

faturamento bruto.  

Em segundo lugar, a referida porcentagem foi fixada em um patamar bem menor àqueles 

destinados a cartéis, como no cartel das vitaminas. O Conselheiro, provavelmente com tal fato em 

mente, informou que a razão para a fixação de um percentual tão baixo se deu, especialmente:  
“(i) a menor gravidade da infração em comparação com as demais condutas concertadas 
investigadas e punidas no âmbito do SBDC, as quais envolvem cartéis bem organizados e 
com duração relativamente longa; e (ii) o fato de a definição coordenada de um sistema 
unificado de classificação de carcaças ser, aparentemente, justificável inclusive por razões 
de eficiência devem ser aplicadas a tais representados as seguintes sanções” 

Vemos, portanto, um exemplo de um cartel sob o qual foi imposta uma porcentagem do 

faturamento bruto inferior ao de outros cartéis condenados à época. Contudo, a falta da 

pormenorização dos incisos ainda é um fato que pesa muito. Afinal, poder-se-ia, através dos 

incisos, justificar ainda mais o por quê de uma fixação inferior a muitos dos outros casos de cartéis 

então punidos.  
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PA 08012.006019/2002-11 – Cartel de Distribuição de GLP 

 

O caso que hora examinamos é estarrecedor. A dosimetria é, a nosso ver, eivada de erros. 

Afirma que somente o Poder Judiciário pode munir-se da equidade para aumentar ou reduzir a 

penalidade imposta pela casuística, mas usa do art. 66 argumentando que entende “razoável valer-

me, no presente caso, da prerrogativa concedida ao julgador pelo art. 66 do Código penal em razão 

de dadas circunstâncias atenuantes”160.  

Define duas atenuantes gerais, logo em seguida, duas atenuantes gerais:  
“(i) o momento de transição que passava o ambiente regulatório, associado a insuficiência 
reguladora, que incentivou para o conluio em segmento no qual certo grau de cooperação 
entre concorrentes é não apenas autoriza, mas inclusive recomendada pelas normas 
regulamentadoras e (ii) a instabilidade do comportamento colusivo e ausência de 
institucionalidade (...) reduz os efeitos nefastos que o abuso da posição dominante, ainda 
que conjunto, enseja”161 

Como se não bastasse, o Conselheiro julgou necessário, para o cálculo do valor da multa, 

recorrer “não só ao faturamento nacional das representadas, que é sua base de cálculo por 

determinação legal (...) mas a quanto representava o faturamento dessas mesmas representadas no 

Triângulo Mineiro em relação ao total nacional”162.  

Trata-se de um processo no qual há a presença de interceptações e gravações telefônicas, 

inclusive consideradas fatores distintivos no processo163. Não obstante, o conselheiro expôs, 

concreta e expressamente, que mister:  
“adequar o valor da multa aos dois objetivos centrais da penalização: (1) fazer com que os 
representados condenados arquem com os anos impostos à ordem econômica e (2) 
estabelecer o teor coercitivo da punição, a fim de que os agentes econômicos sejam 
desincentivados à infração antitruste”164.  

Ao final, depois de toda uma elucubração teórica acerca da base de cálculo, dos seus 

poderes e deveres enquanto Conselheiro de um tribunal administrativo e da finalidade da multa, 

acaba por fixar a multa de um cartel amplamente comprovado, com gravações telefônicas por ele 

consideradas distintivas, em 1% do faturamento bruto. Fixou a multa de um cartel nesses moldes, 
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de um produto como gás liquefeito de petróleo, integral para a produção brasileira, no mínimo 

legal.  

Considerando alguns fatores, de fato, não cabe a fixação de um valor no máximo legal, 

menos ainda a condenação no piso. Não há momento de transição ou insuficiência de agência 

reguladora que implique na condenação no mínimo, pois, caso fosse uma conduta inteira e 

expressamente considerada lícita e apoiada pela agência reguladora, faltaria base para a 

condenação, não se podendo exigir outro comportamento. Mas fixar-se no mínimo legal, em se 

tratando de um cartel não apresenta qualquer sentido lógico.  

Há de se salientar que o 1% do faturamento bruto das empresas referia-se ao faturamento 

bruto nacional, valor contra o qual foi apresentado embargos à declaração argumentando-se que o 

faturamento a ser considerado deveria ser dos regionais de onde a infração fora cometida. Inclusive, 

o voto-vista do Conselheiro Fernando Furlan argumenta que a multa deveria ser em 10% do 

faturamento bruto dos municípios afetados.  

É questão superada pela lei antitruste vigente. A base de incidência da porcentagem da 

multa é a do faturamento bruto no ramo de atividade empresarial, ou seja, seria o faturamento bruto 

nacional no mercado relevante quanto ao produto.  

Por fim, há de se salientar que esse foi o primeiro Processo Administrativo no qual o 

processo dosimétrico encontra algum dos três polos, faturamento bruto, multa final e alíquota do 

faturamento, em acesso restrito. Como veremos adiante, boa parte dos casos condenados em 2014 

e 2015 deixam em acesso restrito tanto o faturamento total da empresa quanto a alíquota incidente 

sobre ele. Apenas a multa final é apresentada de forma pública.  

No caso em pauta, porém, o Conselho determinou a confidencialidade do faturamento bruto 

e da multa final, explicitando, logo, o percentual do faturamento bruto. Obviamente165, o único 

jeito de comparar a evolução das condenações em sede de cartéis no CADE é através do percentual 

do faturamento bruto, eis que os dois outro polos variam não somente em cada caso, mas também 

para cada empresa.  
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PA 08012.000283/2006-66 – Cartel das Mineradoras 

 

O cartel dos mineradores, de relatoria do Conselheiro Paulo Furquim de Azedo, é um caso 

de suma importância para a celeuma em tela. O Conselheiro faz considerações extremamente 

pertinentes sobre liderança e apresentou um modo único de fixar a pena de multa. Ademais, acredita 

que o CADE deve dar mais:  
“(...) transparência, coerência e consequentemente, segurança jurídica à sua atuação como 
órgão decisório, estabelecendo, no bojo de suas decisões, critérios para a dosimetria da 
pena de multa que levem em conta, principalmente, o tipo de infração à ordem econômica 
praticada e seu potencial lesivo aos bens jurídicos tutelados pela Constituição da 
República”166 

Não obstante, o Conselheiro argumenta que um cartel no qual todos os incisos fossem 

passíveis de serem considerados negativos deveria ser condenado ao pagamento de multa no teto 

legal:  
“a reincidência, portanto, é causa de aumento de pena, o que muda os limites da multa 
previstos no inciso 1 do art. 23 para 2% a 60%. Isso é importante porque, pelo sistema 
legal, uma empresa pode ter multa estabelecida no teto ordinário de 30% mesmo sem ser 
reincidente. Para isso, basta que todos os outros critérios do art. 27 sejam- lhe 
desfavoráveis”167 

A última consideração relevante gravita em torno do fato que o Conselheiro acreditava que 

os cartéis, pelo seu potencial mais gravoso concorrencial, devem ser punidos com as maiores faixas 

legais, isto é, que devem variar entre:  
“(...) o máximo legal, 30%, para a empresa claramente líder e 15 % para empresa(s) com 
muitas atenuantes. Esse espectro seria preenchido com as peculiaridades da atuação de 
cada representada, o que garantiria a individualização da pena, sem ameaçar o efeito 
punitivo e inibitório que deve ter uma punição relativa à infração de tal gravidade”168 

Infelizmente, após toda a defesa de um processo dosimétrico condizente com a 

transparência e a fundamentação, o Conselheiro falhou em sê-lo. Não pormenorizou expressamente 

os incisos do art. 27, apenas os considerou para fixar em 15% a multa-base para todas as empresas 

participantes.  

A empresa Aro foi a uma das duas empresas líderes. O Conselheiro aumentou a alíquota 

para 25% com base em quatro condições que considerou como “aspectos desfavoráveis”169: 
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iniciativa de estimular concorrente a aderir à conduta colusiva; contratação da Comprove; 

consumação da prática delitiva; e termo para continuidade da conduta do cartel, que não se operou 

devido à cessão da conduta. Em seguida, reduziu esse total em face da situação econômica da 

infratora consolidando a multa final em 22,5%170. 

A Smarja foi a outra empresa líder. Aumentou-se para 20% o percentual da multa em face 

de: “(i) trato prévio com a Aro sobre a criação do cartel; (ii) a participação no convencimento da 

SOMAR; (iii) a consumação da prática do cartel (...); (iv) a previsão de continuidade da conduta 

(...)”171. Em seguida reduziu-se para 20% o percentual em face da situação econômica desta 

empresa. De pronto salta os olhos que houve redução da multa de 20% para 20%. Contudo, 

acreditamos ser um erro de digitação do voto público172. O voto deve ter fixado em 22,5% a multa 

pela falta da agravante de contratação da Comprove, já que a atenuante das duas foi a mesma, 

impossível, porém, precisarmos.  

A Somar foi condenada em 17,5% do faturamento bruto173. A multa-base de 15% fora 

aumentada para 20% em face da consumação do cartel e da previsibilidade de continuidade da 

conduta. Posteriormente reduzida para 17,5% em face da sua situação econômica. 

A Comprove, por fim, foi condenada em 10% do faturamento bruto174. A diminuição em 

5% da multa base decorreu da conclusão do Conselheiro de que, além da avaliação de sua situação 

econômica, apresentou:  
“contribuição restrita à organização e viabilização do cartel, que apesar de propiciar a 
instrumentalidade do cartel (essencial para a viabilidade do mesmo em função dos preços 
diferenciados), não há participar direta na execução do cartel e nem é concorrente no 
mercado das demais acusadas”175. 

 

PA 08012.009888/2003-70 – Cartel dos Gases Medicinais e Industriais 

 

O cartel dos Gases medicinais foi alvo de uma multa vultosa que ultrapassou, ao somarmos 

todas as multas individuais, os R$ 2,9 bilhões. Foi durante anos o cartel com a multa pecuniária 
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mais elavada, sendo ultrapassada só recentemente pelo cartel do cimento. Apresenta, também, a 

maior multa individual aplicada a empresas, R$ 1.758.545.326,50, ainda a ser superada.  

Quanto ao processo dosimétrico, o Conselheiro-Relator, Fernando Furlan, pormenorizou 

cada um dos incisos. Afirmou que, por se tratar de cartel, a gravidade da infração é “máxima (...) 

[e] receberá necessariamente tratamento rígido”176. Além de verificar a inexistência da boa-fé 

aduzindo ao seu entendimento que é extremamente complicado vislumbrar boa-fé em casos de 

cartel, concluiu que o caso em tela cinge a atenuante, eis que “a consciência de ilicitude é ainda 

mais evidente na leitura dos próprios documentos: (...) discutiam formas de disfarçar a prática para 

evitar a atenção das autoridades”177. 

Argumentou que a vantagem auferida “é talvez o elemento que mais salta aos olhos nesse 

caso. (...) [A] prática foi mantida por vários anos (...) o cartel já operava com base em regras 

complexas e estruturadas desde 1998. (...) ainda mais grave, uma vez que era clara a pretensão de 

continuar a prática indefinidamente”178. 

Verificou que houve plena consumação da infração. Tão grande era a organização que a 

consumação era monitorada pelas próprias infratoras: “Havia até mesmo um mecanismo de conta 

corrente para averiguar o nível de adimplemento de cada um dos envolvidos com as obrigações do 

cartel e para assegurar a divisão dos ganhos provenientes da conduta ilícita”179.  

Uniu os incisos V e VI do art. 27 e os correlacionou. Ilustrou o grau de lesão e os efeitos 

econômicos da infração como colossais180 eis que “dominam integralmente o mercado, não 

havendo nenhum agente de porte para contestar suas ações”181 ensejando prejuízo pleno à 

concorrência. Mormente, ressaltou que os prejuízos foram ainda mais nefastos para economia 

nacional e para a saúde pública. Quanto à economia nacional, argumentou que os produtos são 

matéria prima, insumos, de variados níveis de produção e de produtos na cadeia industrial 

brasileira. Para a saúde pública haja vista o papel fulcral da utilização medicinal dos produtos: 
“não só aumentaram os custos e o sofrimento percebidos por pacientes e hospitais, como 
também distorceram a capacidade de atendimento do sistema de saúde, apropriando-se de 
recursos que poderiam ser empregados no tratamento de pacientes. Pode-se apenas 
especular a quantidade de sofrimento humano resultante das ações da representada”.  
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Expôs a dificuldade de mensuração dos danos cometidos a esse nível, citando estudo que 

abordou centenas de cartéis e concluiu que o aumento médio dos preços chega a 25%, sendo que 

no caso seria de 49%182.  

Explicitou, quanto ao inciso VII do mesmo artigo, que as representadas são integrantes de 

grandes grupos econômicos com finanças saudáveis e elevada margem de lucro líquido. Por 

conseguinte, “não havendo motivo para a leniência na definição de suas penalidades”183. Excetuou 

a IBG e as pessoas físicas, informando que não há maiores informações e que procederá com 

“maior cautela para esses representados”184. 

Há, nesse momento do voto, uma peculiaridade interessante. A SDE havia recomendado 

que se levasse em consideração a ausência de cooperação das infratoras como fator agravante. O 

Conselheiro afirmou que tal “sugestão não é explicitamente vedada pela lei, que não estabelece 

uma lista exaustiva de critérios”185 (grifo nosso). Interessante é uma afirmação categórica falando 

que o art. 27 é meramente enumerativo.  

O Conselheiro, conquanto tenha reconhecido o valor e a tendência do CADE em beneficiar 

as empresas que cooperam, afirmou que melhor sorte não assiste às representadas. Considerou 

muitas das medidas das representas com “nítido caráter protelatório”186 e afirmou que a cooperação 

“não poderia ser jamais suscitada como item a favorecer os representados”187.  

No entanto, após tecer essas considerações, o Conselheiro afirmou que “não parece 

necessário adotar esse critério como fator negativo (...) há suficientes elementos a versar contra as 

representadas, dispensando assim análise mais aprofundada desse novo elemento no cálculo”188. 

Ora, a nosso ver, o inciso da boa-fé é uma atenuante, mas também uma agravante. Sua ausência, 

como em medidas protelatórias, é causa de aumento de pena.  

Outra consideração a ser feita refere-se ao fato do Conselheiro afirmar que o percentual da 

multa-base fixado em 25%, apesar de seu potencial de condenação no limite legal, deve-se à 
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tendência do Conselho ao “aumento gradual das condenações [que] parece constituir procedimento 

mais condizente com a evolução recente da cultura de defesa da concorrência no país”189.  

  Ao nosso arrepio, e pedindo a devida vênia, não podemos concordar com essa decisão. A 

exegese do caso expõe, claramente, um cartel com mais de 10 anos de duração, com todos os efeitos 

negativos possíveis, sem quaisquer atenuantes, cujo o escopo prejudicou plenamente não apenas o 

sistema econômico, mas a saúde pública diretamente. Como não atribuir o máximo legal a essas 

empresas? Se não elas, quem? Perdeu a oportunidade de fixar um baluarte jurisprudencial: a 

representada que possuir todos os agravantes, em se tratando de um produto caro à sociedade, a 

multa deve ser, e será, o teto legal. Mormente, a própria lógica empregada é falaciosa. O aumento 

de 1% para o 20% se dá em 2000%. Conquanto tenha-se aumentado de 20% para 22,5%190 e agora 

para 25%, o salto para os 30% do teto legal estaria longe de não ser condizente com a tendência e 

com as decisões do Tribunal do CADE.  

Embora não discutamos a dosimetria de pessoa física, mister reproduzir argumento do 

douto Conselheiro. Ele argumenta que como a lei atrela a punição da pessoa física à empresa 

correspondente, nada mais lógico que atrelar a proporcionalidade das punições das empresas com 

as das pessoas físicas. Se uma empresa foi multada em 5 vezes mais, assim também o será a pessoa 

física. Conclusões sem muito nexo, até porque foi fixado o percentual de 10% para os 

administradores da White Martins e da IBG, sendo que esta denunciou o cartel.  

Por fim, cumpre salientar que os valores das multas foram modificados por meio de 

Embargos a Declaração. Não foram, todavia, modificados os percentuais, as multas-base ou a 

definição de faturamento bruto. Apenas modificou-se o valor da atualização monetária.  

 

PA 08012.004702/2004-77 – Cartel dos Peróxidos 

 

O cartel dos peróxidos, de relatoria do Conselheiro, apresentou vários dos elementos mais 

deletérios possíveis em um cartel. Desde um market share elevadíssimo, no caso chegando a 

100%191, e sua consequente evolução eliminando concorrentes, até mecanismos de 

institucionalização.  
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Conquanto não haja elementos especiais de dosimetria da pena de multa neste caso, 

resolvemos expô-lo aqui considerando o fato de que o Conselheiro, ante solicitação de 

confidencialidade para omitir o faturamento total, decidiu deixar as alíquotas ou percentuais de 

forma confidencial e deixou a multa final sem tal restrição.  

Por óbvio, munindo-se do percentual e da multa final, fácil seria descobrir o faturamento 

total das empresas. Caso seja concedido o pedido de confidencialidade, deve-se omitir pelo menos 

um dos dois critérios. Não há, contudo, racionalização que conclua por omitir a porcentagem do 

faturamento bruto. Não há como fazer qualquer tipo de engenharia reversa ao se tornar a 

porcentagem do faturamento bruto confidencial.  

No bojo da decisão, percebemos alguns elementos que permitem deduzir ao menos uma 

faixa punitiva, senão, vejamos. Ora, o Conselheiro explicitou entendimento e tendência do 

Conselho de aumentar progressivamente as penas. Deduz-se, também, que o cartel de gases foi 

mais deletério do que o de peróxidos, mas que este foi mais nefasto do que cartéis de combustíveis. 

Saliente-se, de igual maneira, que todos os agravantes possíveis estavam presentes, exceto 

reincidência, e que o cartel funcionou por, pelo menos, 10 anos. Trata-se de um cartel 

extremamente perene, de porte imenso. Sob essa ótica, presume-se que a porcentagem fixada seja 

maior que a dos combustíveis e menor do que a dos peróxidos, logo, entre 15% e 22,5%. Isso reduz 

o possível faturamento da empresa a uma gama relativamente pequena.  

Vislumbramos apenas três possibilidades para essa escolha: ou foi um deslize ou falta de 

atenção do Conselheiro, ou foi assim requisitado no pedido de confidencialidade e ordem 

concedida, ou foi proposital. Não cremos que foi um deslize do Conselheiro eis que a maioria dos 

casos de condenação de cartel que analisamos traziam ambas as informações e, ante a 

confidencialidade, teve que escolher algum dos fatores a se restringir. Não há lógica caso tenha 

sido assim requisitado. A presença do valor da multa final é mais prejudicial à empresa do que a 

do percentual eis que este impede qualquer estimativa de seu faturamento bruto.  

A conclusão que tiramos é que foi intencional. Ora, não estamos propondo qualquer tipo de 

má-fé ou conduta negativa do Conselheiro, longe disso. Mas é um tanto curioso não declinar o 

percentual de multa, afinal este tem papel primordial no efeito dissuasório. A lógica que 

acreditamos ter sido usada tem fundamento no valor da multa final da Peróxidos do Brasil. Mais 

de R$ 133 milhões é uma multa vultosa, expressiva, impressionante. Mas e se o percentual, mesmo 

ante tudo o que foi exposto, tivesse sido de 10%? Será que teria o mesmo efeito? Sob esse lume, 
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acreditamos que apesar de ser uma multa vultosa, a previsibilidade e o correto procedimento 

dosimétrico teria sido melhor alcançado excluindo-se o valor da multa final do voto público e 

deixando o percentual. Afinal, o próprio Conselheiro defendeu o papel do CADE de aumentar 

gradualmente as alíquotas em casos de cartel, mas não a deixou pública para a sociedade.  

 

 

PA 08012.010215/2007-95 – Cartel de Combustíveis de Caxias do Sul – RS192 

 

O processo que investigou o cartel de combustíveis de Caxias do Sul possui amplos 

elementos probatórios que deixavam cristalinas, inclusive por meio de escutas telefônicas, a 

consciência de ilicitude e a forte institucionalização do cartel.  

O Conselheiro Eduardo Pontual, no processo dosimétrico, dividiu a punição das empresas 

em três categorias principais: lideranças principais; lideranças secundárias; e membros 

comprovados sem posição de liderança. Conquanto no momento da individualização da conduta 

em cada uma das categorias o Conselheiro tecer considerações, o texto pertinente às agravantes e 

atenuantes é o mesmo, in verbis:  
“Isto posto, observo que dos fatores de dosimetria do art. 45 da Lei n° 12.529/2011 
(aplicável por mais benéfica), todos menos um desfavorecem (...): o cartel clássico é 
considerada a infração mais grave à ordem econômica, não houve boa-fé do infrator 
(evidenciada pela comunicação em códigos, o que denota consciência da ilicitude da 
ação), a infração foi consumada (porque muitos postos seguiram os preços ajustados e os 
mecanismos de retaliação funcionaram na punição de desvios), os efeitos econômicos e 
lesão provocados pelo cartel foram graves (combustível é insumo essencial para as mais 
diversas atividades da vida humana, com impacto direto em várias outras cadeias) e eles 
ostentavam posição de liderança no conluio. A favorecer, apenas a primariedade em 
relação a condenações do CADE”193 (grifo nosso). 

As representadas da primeira categoria foram punidas em 17%, a partir dessa construção 

citada acima. O trecho grifado, contudo, esteve presente em todas as três categorias, mesmo na 

categoria definida como empresas que participaram, mas não possuíam posição de liderança. O 

percentual de 15% para as de liderança secundária, face aos 17%, foi definido haja vista ter notado 
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“que o nível de engajamento destes acusados não é o mesmo dos aqui apontados como os principais 

lideranças do arranjo”194.  

Como se não bastasse, a multa das empresas que possuíam “posição intermediária de 

compromisso e liderança com o cartel. Faziam parte da ‘turma de sempre’ os mais assíduos em 

diálogos e reuniões que tinham por objeto alinhar preços e condutas”195, foram punidas com o 

mesmo percentual que as representadas sem liderança, em 15% do faturamento. Adicionando-se 

ao trecho transcrito, o Conselheiro, para as empresas sem liderança, argumentou: “[não] tinham 

engajamento no cartel nos mesmos níveis dos seus líderes”196. 

Ao nosso arrepio, é clara a falta de atenção do Conselheiro frente ao processo dosimétrico. 

Define a três categorias, baseando-se no nível de liderança, e impõe multa às duas últimas 

categorias supracitadas no mesmo percentual. Beira o absurdo fixar a mesma multa após 

claramente imputar posição de liderança, ainda que secundária, a uma e não às outras. Não 

vislumbramos qualquer justificativa para tanto. 

 

PA 08012.004039/2001-68 – Cartel do Pão 

 

O cartel do pão, como a própria Conselheira-Relatora Ana Frazão delineou, trouxe alguns 

desafios ao Tribunal do CADE. Isso, pois, trata-se de um cartel, a prática mais nefasta e deletéria 

à concorrência, em um momento de transição da lei, eis que aplicação de lei mais beneficia 

retroage, versos o porte econômico das empresas representadas.  

Em primeiro lugar, a Conselheira concluiu197 que o “cotejo entre a Lei n. 8.884 e Lei n. 

12.529/11 permite presumir que: i) os parâmetros estabelecidos na Lei 12.529/11 para condenação 

de empresas são mais benéficos”198. Em segundo lugar, ressaltou a Conselheira que:  
“O presente feito apresenta determinadas peculiaridades que o diferenciam dos casos de 
cartel habitualmente analisados por este Conselho. Isso porque o polo passivo do processo 
é composto quase integralmente por micro e pequenas empresas, restando clara dos autos 
a sua delicada situação econômica. As panificadoras representadas são em sua maioria 
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empresas familiares de estrutura organizacional simples, sendo que várias delas 
encerraram suas atividades ao longo dos últimos anos (fis. 956-960). A precariedade 
organizacional das empresas representadas revela-se na dificuldade de apresentar dados 
confiáveis com relação ao faturamento obtido no ramo de atividade em que ocorreu a 
infração no ano anterior à instauração do processo (...), que se mostra bastante distante 
daquela normalmente encontrada nos processos administrativos analisados por este 
Conselho”199 

Em terceiro lugar, passou a considerar, individualmente, cada um dos incisos do art. 45 da 

Lei 12.529/11. Quanto da gravidade da infração, considerou-a como a mais gravosa. Afasta a boa-

fé do infrator eis que “os elementos dos autos demonstram a existência de uma cadeia organizada 

de atos voltados ao alinhamento artificial de práticas empresariais”200. Considerou que a vantagem 

auferida foi reduzida “diante da rápida intervenção policial”201, apesar de consumada a infração. 

Concluiu que a “potencialidade lesiva da conduta investigada é alta já que – além de possibilitar a 

apropriação indevida da renda do consumidor por parte do cartel – também tende a reduzir a 

produtividade e a eficiência das estruturas econômicas”202. Argumentou que, embora de duração 

reduzida, “é inegável que a infração produziu efeitos negativos sobre o mercado”203. Verificou a 

inexistência de reincidência no caso em tela. Por fim, reprisou que são micro e pequenas empresas 

limitadas à região de Sobradinho/DF, “cuja situação econômica é delicada e instável”204.  

Em quarto lugar, verificou que “nenhuma das Representadas apresentou dados confiáveis 

sobre o faturamento obtido no ramo de atividade em que ocorreu a infração no ano anterior à 

instauração do processo”, logo, deve-se aplicar, por mais benéfico, o art. 23, III, da Lei 8.884/94. 

Por fim, definiu a multa final em 30.000 UFIRs a cada uma das empresas.  

 

PA 08012.011142/2006-79 – Cartel do Cimento 

 

O cartel do cimento deve ser ora apreciado. Não obstante ter sido a maior condenação 

conjunta da história do CADE, superando a condenação do cartel dos gases medicinais, o método 

de fixação da multa base, levando em consideração a confidencialidade, mudou o paradigma. 

Embora consideremos um avanço, ainda não resolveu de fato o problema, senão, vejamos.  
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Nota-se, nitidamente, havia tendência no momento da dosimetria, individualização da 

conduta e aplicação da pena de multa. Introduziu-se o processo dosimétrico informando que o 

cartel era a mais deletéria infração e o mais nefasto rompimento com a concorrência, que a multa 

ótima, de difícil aferição, era um alvo a ser buscado sempre. Para tanto, citou-se artigos e 

entendimentos de autoridades antitrustes nacionais e estudos independentes.  

Partiu-se então à discussão de qual lei seria aplicável, sedimentando o entendimento de que, 

a depender da conduta, aplicar-se-ia uma ou outra lei. Houve uma breve citação de casos recentes, 

para expor a tendência e o entendimento que primava pelo aumento gradual das porcentagens de 

multa para cartéis. Por fim, analisou-se cada um dos incisos do art. 45 da Lei 12.529/11, ou art. 27 

da Lei 8.8884/94, sem, contudo, argumentar o quantum da influência de cada um deles.  

É nesse momento que o cartel de cimento se torna peculiar. Ao mesmo tempo que foi 

necessário restringir o acesso dos valores ao público, o Conselheiro percebeu que deveria haver 

algum semblante de previsibilidade da pena de multa e definiu uma faixa sobre a qual recaiu a 

punição. 

Passando à etapa de atribuir os fatos do caso às agravantes e atenuantes, percebemos que o 

Conselheiro considerou todos os incisos como agravantes, exceto a reincidência, apenas aplicável 

à Holcim. Chamou atenção o inciso V, do grau de lesão, in litteris: 
“A livre concorrência foi atacada pelo cartel, porque seus integrantes não concorriam, 
combinavam; a economia nacional foi atacada, porque o cartel majorava preços que se 
espraiavam para todo o tecido econômico brasileiro, afetando uma enormidade de bens e 
serviços; os consumidores foram atacados, porque o preço dos bens insubstituíveis que o 
cartel ofertava lhes foi aumentado artificialmente, sendo ainda de se ressaltar que o Brasil 
consagrou como objetivo constitucional da ordem democrática o acesso à moradia, 
política violentada pela ação majorada dos grupos econômicos cartelizados; os 
concorrentes terceiros foram atacados pelos abusadores de seu poder econômico, ao não 
poderem exercer livremente suas atividades empresárias, ao serem privados de matéria-
prima, ao sofrerem cerco artificial de normas técnicas bastardas, ao serem ameaçados em 
bloco acaso tentassem atuar em determinadas regiões, ao serem alvo de estratégias e 
pressões coletivas para que vendessem seus ativos, deixando o espaço para os ‘grandes’, 
os ‘líderes’, o cartel. A sobrevivência dos concorrentes merece aplauso”205. 

 Em seguida, definiu a mesma faixa do percentual para todas as representadas, “[entre 15 e 

20%]”206. Contudo, infere-se do texto que a multa não foi a mesma. Conseguimos perceber duas 

gamas de punitivas. A primeira exclusiva da Votorantim:  
“O percentual acima justifica-se em razão de sua atuação preponderante e estabilizadora, 
sem a qual não teria sido possível a ocorrência do ilícito. Além disso, a porcentagem 
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também se justifica pela conjugação do fator temporal: os anos de funcionamento do 
cartel, obtendo ganhos indevidos, contraposto”207 

A outra gama punitiva refere-se ao resto das representadas, retirando-se a parte de atuação 

preponderante e estabilizadora para adicionar a seguinte redação: “O percentual acima justifica-se 

em razão de sua atuação intensa na conduta investigada”208. 

Ante exposto, acreditamos que tenha sido fixado o percentual de 20% para a Votorantim e 

algo próximo, 17-18%, do faturamento bruto para as outras empresas. Afinal, um cartel desse porte, 

com tantos efeitos deletérios, grau da infração e do grau de lesão, seria quase impensável atribuir 

percentual de multa semelhante ao que geralmente é imposto a cartéis de combustíveis, por 

exemplo.  

Apesar dessa inovação, tal faixa punitiva era algo relativamente inferível dos outros 

processos administrativos. É, devemos admitir, um avanço de como estava antes. Conquanto seja 

extremamente improvável, não é zero a probabilidade da Votorantim ter sido multada em 16% do 

faturamento e as outras empresas em 15%. Todavia, e principalmente ante o cartel dos gases e dos 

peróxidos, sequer considerar um percentual inferior 20% para a Votorantim seria um exercício que 

demandaria justificativas muito contundentes.  

 

 

IV.iv. Conclusão 

 

É notável a evolução na forma como o Tribunal do CADE lidou com o processo dosimétrico 

na fixação da multa final. As principais mudanças foram no tocante ao percentual do faturamento 

bruto e em como os Conselheiros lidaram com os incisos do art. 27 da Lei 8.8884/94 e art. 45 da 

Lei 12.529/11. A redação é, respectivamente, “Na aplicação das penas estabelecidas nesta lei 

serão levados em consideração” e “Na aplicação das penas estabelecidas nesta Lei, levar-se-á em 

consideração”. 

No início, provavelmente dada à redação, semelhante em ambos os artigos, os Conselheiros 

apenas mencionavam alguns dos incisos que julgavam pertinentes e fixavam a multa. Entendemos 
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que era uma tendência extremamente complicada haja vista a expressa ordem legal de considerar 

cada um dos incisos para a higidez da fixação da pena de multa. Era ignorado o mandamento.  

No tocante ao percentual da multa, podemos verificar uma oscilação bastante pronunciada, 

mas com a tendência geral de aumento da alíquota. Delimitamos nossa fonte exegética em um 

recorte temporal de uma década. Porém, mister trazer a lume o cartel dos aços planos209. Foi a 

primeira condenação de cartel da história do CADE. Foi punida no piso legal, 1% do faturamento 

bruto. Ainda assim, a multa atingiu R$ 22.180.000,00 para a CSN, a maior das empresas, sendo o 

julgado em 1999. A primeira condenação, em sede de cartéis pelo CADE, que ultrapassou 1% do 

faturamento bruto foi em 2002, sobre o cartel de postos de combustíveis de Florianópolis210, em 

10%. A segunda condenação se deu em 2003, igualmente sobre postos de combustíveis, dessa vez 

em Santa Catarina211, em 15%, um aumento de 5%.  

Podemos ver no cartel de autoescolas212 de Santos/SP, a primeira condenação de cartel do 

nosso recorte temporal, que a multa final atingiu o patamar de 6%. O Conselheiro fixou a multa 

base em 5% pela formação de cartel e a acresceu em 1% “pela criação de dificuldades à 

constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente e limitação do 

acesso de novas empresas ao mercado”213. 

O cartel no mercado de aferição de taxímetros214 teve 5% do faturamento bruto como multa-

base. Aumentou-se em 2% para as empresas líderes e mais 2% para as empresas que participaram 

das duas reuniões, demonstrando, assim, a “continuidade delitiva (...) com cobrança efetiva dos 

preços acordados durante prazo de tempo maior”215. 

Percebe-se, portanto, o salto de 1% do faturamento bruto para 15%, caindo para 5% com 

agravantes. Logo em seguida, houve mais saltos, com a condenação dos cartéis das vitaminas e 

vigilantes, respectivamente: 20%, 15% e 10%; e 15% com agravante de 5% para as líderes.  
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Com a condenação subsequente voltamos para o patamar de 5% do faturamento bruto com 

o cartel dos frigoríficos216. Em seguida, há a condenação do cartel de distribuidores de GLP217 em 

1% do faturamento bruto218. Em julgamento no mesmo ano, retomando-se patamar elevado, o 

Conselho condenou o cartel das mineradoras219 fixando a multa base em 15%, fixando a multa final 

em 22,5%, 20%, 17,5% e 10%.  

Na única condenação em sede de cartéis de 2009, temos o cartel de drogarias220. As 

empresas foram punidas em 1,5% e 1% do faturamento bruto, dada sua maior ou menor 

participação no delito, respectivamente. Observa-se, novamente, a oscilação gritante. De fato, o 

cartel das vitaminas ou das mineradoras foi inegavelmente mais lesivo do que o cartel dos 

frigoríficos, GLP ou das drogarias. Mas será que a amplitude de 1000% (mil) a 2250% (dois mil 

duzentos e cinquenta) é justificada? Formulando de outra forma, os danos causados pelo cartel de 

vitaminas foi corresponde a mais de 13221 cartéis de drogarias? Ou o cartel das mineradoras foi 

correspondente a mais de 15 cartéis de drogarias? De fato, os efeitos dos de vitaminas e das 

mineradoras foram bem mais nefastos, mas acreditamos que os fatores são por demais excessivos, 

afinal, falamos de cartéis, os mais nefastos efeitos para a sociedade.  

Logo em seguida à condenação em 1,5% e 1% do faturamento bruto, houve a condenação 

dos gases medicinais e industriais222 em 25% do faturamento bruto223, com exceção da IBG, punida 

em 10% por diversas atenuantes. 

O próximo cartel a ser condenado foi o cartel de postos de combustíveis de Guaporé224. O 

Conselheiro-Relator considerou, no corpo do voto, a tendência de aumentar progressiva e 

gradualmente as porcentagens do faturamento bruto nas próximas condenações. Mesmo assim, 

fixou a multa-base de 15% para as empresas e 17% para empresas que apresentaram má-fé 
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adicional nos autos e liderança. Apenas o cartel de combustíveis de Florianópolis, a segunda 

condenação em sede de cartéis na história do CADE, foi multado em menos de 15%. 

No ano de 2012, a única condenação foi do cartel de peróxidos225, o primeiro cartel a ter 

alguma empresa condenada no máximo legal, 30%226. O ano de 2013 presenciou 7 condenações, 

sendo que 5 foram cartéis de postos de combustíveis. O primeiro foi o cartel de combustíveis de 

Caxias do Sul227, 17% e 15% de acordo com a liderança. De forma análoga, o cartel de 

combustíveis de Bauru228, em 15%. Ainda sob esse entendimento, o cartel de combustíveis de 

Londrina foi, também, condenado em 15%229. O cartel de combustíveis de Santa Maria230, de forma 

análoga, foi condenado em 15%. 

Como se vê, a pena de multa foi igual para todos os cartéis de postos de combustíveis 

julgados em 2013. A única variação foi Caxias do Sul onde as empresas líderes foram condenadas 

em 17%. Tal fato, todavia, não influencia em nossa conclusão eis que foi o único que apresentou 

liderança de forma clara e verificável.  

Ainda em 2013, o cartel do pão231 foi condenado, na ausência do faturamento bruto, em 

30.000 UFIR. A priori, parece um valor extremamente baixo, que estaria, provavelmente, bem 

próximo do mínimo legal. Contudo, como já expusemos acima, é um caso extremamente singular 

que não consegue, de pronto, influenciar na tendência sobre a dosimetria em sede de cartéis no 

CADE.  

O cartel de licitações em cargas aéreas seguiu o cartel dos peróxidos no sentido de que foi 

considerado confidencial o percentual do faturamento bruto no cálculo da multa final, sendo 

exposto somente o valor final da multa. 

Foram condenados 11 cartéis em 2014. A tendência que teve gênese no cartel dos peróxidos 

de, ante a confidencialidade, apresentar o valor final da multa e não o percentual fixado do 

faturamento bruto, repetiu-se, ao menos em parte, em 2014. Nove dos cartéis punidos não 

trouxeram a alíquota punitiva do faturamento bruto, apenas os valores das multas finais, com 
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exceção do cartel do cimento232 que, apesar de não apresentar o percentual do faturamento, informa 

a gama de 15 a 20%. Os outros dois carteis julgados, o do cartel de extintores de incêndio233 e do 

cartel de licitações no mercado de coleta, transporte e destino de resíduos sólidos234, foram 

condenados, ambos, no percentual de 15% do faturamento bruto235. 

Tal tendência nefasta, como observaremos a seguir, perdurou em 2015. Dos 10 cartéis 

condenados, apenas três não apresentaram percentuais com acesso restrito. Dois desses cartéis 

seguiram o procedimento normal, isto é, elucubração sobre a potencialidade de dano de carteis, a 

necessidade de uma multa condizente, da tendência de aumento gradual das multas aplicadas a 

carteis. Porém, a fixação foi em 10% tanto no cartel de hospitais236 quanto no cartel dos bancos de 

sangue237.  

Já no cartel de licitações no mercado de aquecedores solares238, verificamos que todas as 

empresas gozaram de acesso restrito sobre o percentual de multa, exceto a Transsen, punida em 

12% do faturamento bruto. Curioso que, no voto do relator, ele havia excluído a Transsen do polo 

passivo do processo administrativo. No voto-vista do Conselheiro João Paulo Resende, vemos que 

ele acompanha o relator nas outras condenações, mas argumenta que a Transsen deve ser punida. 

O plenário acatou o voto-vista nesse ponto, fixando a multa em 12%. O Conselheiro Resende, 

inclusive, foi além e afirmou ter fixado o valor de 12% em conformidade com a punição das outras 

empresas239, o que, apesar da confidencialidade, nos leva a inferir que o percentual está, ao menos, 

em um patamar semelhante, senão idêntico.  

Ante a tendência de confidencialidade, mister tecer algumas considerações sobre como ela 

vem sendo aplicada. A fórmula para o cálculo da pena de multa final é simples, multiplica-se o 

faturamento bruto, a base de cálculo, a base de incidência, pelo percentual da multa aplicada, a 

alíquota. O acesso público, ao deixar restrito um dos dois fatores do produto aduzido, retira 

completamente quaisquer informações acerca dos outros dois elementos da operação. Em outras 
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palavras, caso seja informado o percentual de multa sem informar o valor final da multa, impossível 

seria descobrir o faturamento bruto da empresa. Sob mesmo prisma, sem a multiplicadora da multa, 

e munindo-se apenas do valor da multa final, impossível é descobrir o faturamento.  

Mister reprisar crítica feita no cartel dos peróxidos. Há três opções: falta de atenção, ação 

deliberada de expor apenas o valor da multa por parte do Conselheiro ou pedido expresso no pedido 

de confidencialidade. Não acreditamos ser falta de atenção do Conselheiro, afinal foi feita toda 

uma elucubração sobre o aumento gradual do percentual do faturamento bruto no CADE e da 

importância da pena de multa ótima e seu caráter reparatório e dissuasório. Sob mesma ótica, não 

foi um caso isolado. Trata-se de uma tendência observada que teve gênese no cartel de peróxidos 

e se estendeu e dominou o cenário dosimétrico de 2014 e 2015.  

Não há lógica por parte das empresas que justifique pedir para deixar restrito o percentual 

da multa, já que é possível estimar o percentual, ainda que de forma imprecisa. Sabe-se que 

dificilmente um cartel de grande porte seria punido de forma menos rígida do que cartel de postos 

de combustível, então é seguro deduzir um piso de 15%. Quanto ao teto, sabemos que o cartel se 

assemelha em gravidade ao cartel dos gases, logo podemos presumir que deve ter sido punido em 

pelo menos 20%, podendo chegar a 25%. Logo, de temos uma faixa conservadora de 15% a 25% 

e uma faixa provável de 20%-25%. Com essa faixa, deduzimos uma possível gama do faturamento 

bruto da empresa. Logo, é de interesse das empresas, que buscam a confidencialidade quanto ao 

seu porte e status econômico, que proteste pela apresentação somente porcentual punitivo.  

Então, provavelmente, foi uma ação deliberada do douto Conselheiro, afinal, qual valor 

causa maior impacto para a sociedade? Dizer que o cartel de gases, por exemplo, foi punido em 

mais de R$ 2 bilhões é ou falar que o percentual da White Martins foi de 50%, pela reincidência, e 

das outras empresas foram de 25% do faturamento bruto?  

Descobrimos, enfim, que esta medida saiu pela culatra, ao menos no caso dos peróxidos. 

Ressaltamos que havia uma tendência de sedimentar o entendimento do aumento gradual das 

porcentagens de multa. Delineava-se o salto de 1% do faturamento bruto, como nos casos mais 

antigos, para 15% e 20% nos casos mais recentes e 22,5% no caso das mineradoras.  

O caso do cartel de licitações no mercado de cargas aéreas “delatou” a porcentagem de 

multa. Na página 41 do voto do relator, o Conselheiro informou que foi aplicado o teto legal, 30%, 

do faturamento bruto das empresas. Não obstante, os próprios embargos, julgados na 66a SO, 

trouxeram todos os valores para o cálculo do faturamento bruto. Não nos ateremos, no entanto, nas 
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repercussões legais dessa quebra de confidencialidade, apenas afirmando que esse fato tem grandes 

chances de se repetir eventualmente.  

Inferimos que há o reconhecimento, ainda que implícito, dos Conselheiros de motivarem 

melhor do que os casos antigos, não apenas para garantir que a multa não seja anulada pelo Poder 

Judiciário, mas também para dar previsibilidade para as punições. Houve uma tendência de expor 

os danos cusados por cartéis, além do fato de que muitas vezes as multas são baixas demais para 

atingir o efeito dissuasório da multa ótima. Eles acabam tendo que comentar o percentual das 

multas de casos passados. Quais os efeitos comparativos de falar que a empresa foi multada em R$ 

133 milhões? A quantos por cento corresponde esse valor? Por isso, caso haja necessidade de 

confidencialidade, deve-se restringir o valor da multa e não o percentual do faturamento aplicado 

para cálculo da multa final. 

Ante exposto, fica complicado para a sociedade afetada pelo acesso restrito dos processos 

analisar o que se passa no CADE. Na ausência de informações, tudo o que temos indícios é de que, 

em 2014, a multa se manteve em um patamar de 15%. Pela a leitura dos casos, e, principalemente, 

do cartel do cimento, observou-se a manutenção da tendência de deixar explícito o entendimento 

consolidado de aumentar gradualmente as penas de multa de cartéis. Poder-se-ia inferir, talvez, que 

não haveria uma redução arbitrária dos percentuais dos carteis. Salta aos olhos que em 2015 tal 

patamar desceu para 10% a 12%, o que, em parte, contraria a tendência defendida.  

Será que essa mudança se deu exclusivamente pelas peculiaridades dos casos, mesmo em 

se tratando de mercados relevantes muito caros à sociedade, como cartel de hospitais e dos bancos 

de sangue?  

Não há como ter certeza. A escolha de deixar o percentual de multa confidencial ante a 

multa final, embora seja vistoso, foi contraproducente ao compararmos com a utilização dos 

agravantes e atenuantes. Estes apresentaram uma evolução gritante, ainda que não estejam em um 

patamar ótimo. Evoluíram de omissões parciais para tópicos dedicados a explicar o que é cada um 

e como são aplicavéis à representada em questão.  

Em suma, apesar da evolução quanto aos incisos, verificamos que, de forma geral, e até 

2014, houve grande oscilação na fixação da porcentagem do faturamento bruto, ora perto do teto, 

ora do piso, ora próximo à mediana. A partir de 2014, fica, de certa forma, prejudicada a análise 

da evolução com relação aos percentuais. Não há informações suficientes em decorrência da 
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confidencialidade e a informação que temos sugere inferir, apenas, que houve uma redução 

generalizada no percentual da multa.  

Sob esse prisma, somente serão utilizadas as condenações de cartéis de 2014 e 2015 caso 

sejam extremamente oportunas. Acreditamos, porém, que nada do ante exposto prejudica o 

proposito a que almeja esta monografia eis que resta cristalino que, no mínimo até 2014, não houve 

previsibilidade e consistência na aplicação de multa e no processo de dosimetria em sede de cartéis 

pelo CADE.  

Ante análise mais detida, percebemos que o problema principal, de fato, não é apenas a 

oscilação como tal. Não nos propomos a achar um método cujo resultado decisional seja uma reta 

monótona não-decrescente240 ou não-crescente241, isto é, uma reta que não apresente mudanças no 

seu coeficiente angular ou oscilações. Por óbvio, por mais que muitos dos casos de cartéis sejam 

extremamente semelhantes, haverá diferenças, nuances, fatos que os tornem peculiares. É desejável 

que qualquer solução para o problema que expusemos leve em consideração essa mudança.  

Assim, e por fim, acreditamos que a oscilação, quase que absurda, se deu, principalmente, 

por falta de uma metodologia ou de entendimentos mais arraigados no histórico jurisprudencial do 

CADE. É o que pretendemos evidenciar na seção seguinte.  

  

                                                
240

 Assim definida: f é monótona não-decrescente quando ∀x,y ∈ A, (x > y ⇒ f(x) ≥ f(y) )  
241

 Assim definida: f é monótona não-decrescente quando ∀x,y ∈ A, (x > y ⇒ f(x) ≤ f(y) )  
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V.i. Da Elaboração dos Questionários 

 

Introdução 

 

Os programas escolhidos aptos a quantificar a metodologia MCDA, que serão melhor 

explanados no item seguinte, funcionam, basicamente, a partir de preferências. A elaboração do 

questionário tem o condão de tentar melhor entender as preferências dos tomadores de decisão. 

O questionário242 foi elaborado e baseado em uma árvore243  construída partir dos incisos 

do artigo 45 da Lei 12.529/11, que são os mesmos da lei antiga, sendo, portanto, aplicáveis a 

qualquer um dos casos. O presente item, visa delinear o que foi considerado, dentro do 

questionário, em cada um dos incisos, atenuantes e agravantes.  

Desmembramos cada um dos incisos em descritores244. Descritor é um conjunto ordenado 

de níveis de impacto que serve para descrever performances plausíveis de cada um dos incisos. Por 

exemplo, sabemos que o acordo horizontal de concorrentes, na forma de cartel, é a conduta mais 

deletéria à concorrência, logo, o fato de ser cartel influencia a dosimetria da pena de multa a partir 

do inciso I, gravidade da infração. De forma análoga, o porte empresarial, como nos casos dos 

postos de combustíveis, foi considerado como uma atenuante a partir do inciso VII, da situação 

econômica do infrator. 

O modelo enseja uma pontuação de 100 pontos, o que corresponderia a 100% da punição, 

isto é, o teto legal. Entretanto, a fim de preservar a completude do questionário, tivemos que inserir 

no inciso da vantagem auferida, um nível de infração quantificada. De certo, é uma situação quase 

impossível, tanto que não verificamos, em nossa análise, qualquer cartel cujos danos foram 

completamente quantificados. Sob esse prisma, temos que um questionário que apresente todos os 

fatores negativos possíveis, exceto o da quantificação da conduta, recebe uma pontuação de 94 

pontos. Assim, atribuiremos o teto legal de 20% do faturamento bruto à pontuação de 94 pontos.  

A referida pontuação, que será exposta nos tópicos seguintes representa uma porcentagem 

do teto legal da pena de multa. Sob esse prisma, uma simples “regra de três” é suficiente para 

calcular a pena de multa. Em outras palavras, caso a pontuação resultante da resposta do 

                                                
242

 ANEXO – 1  
243

 ANEXO – 2 
244

 ANEXO– 3  



 90 

questionário seja 70 pontos, multiplica-se 70 por 20 e divide-se por 94, ensejando uma pena de 

multa final de 14,89%, que pode ser arredondada para 15%.  

Mister salientar que o inciso VIII, reincidência, nunca foi utilizado como um mero 

agravante ou atenuante. A verificação de existência de reincidência apenas implicou na aplicação 

do art. 23, parágrafo único, da Lei 8.884/94 ou art. 37, §1º, da Lei 12.529/11. Isto é, não foram 

aplicados os art. 27, VIII, da lei antiga, ou o art. 45, VIII, da lei nova, para aumento ou diminuição 

de pena haja vista o dispositivo legal que manda dobrar-se a multa caso seja verificada. Não é lícita 

a consideração dupla da reincidência para aumentar o nível da multa-base e dobra-la consoante tal 

dispositivo. Consistiria em bis in idem qualquer entendimento diverso.  

É cediço que a duração do cartel é um fator extremamente importante no momento da 

definição da pena de multa. O próprio guia de TCCs publicados esse ano traz a duração do cartel 

como agravante ou atenuante.  

Cumpre salientar que o guia de TCCs atribui a duração do cartel à gravidade. Considera-se 

atenuante caso seja um cartel de curtíssima duração, isto é, duração inferior a 6 meses, dado que o 

seu fim tenha ocorrido naturalmente, isto é, sem a intervenção da autoridade pública. E agrava nas 

faixas de 1 a 5 anos, 5 a 10 anos e mais de 10 anos. 

Argumentamos que não é possível atribuir a duração do cartel a nenhum dos referidos 

incisos. Por mais que o guia relacione a duração do cartel com o inciso I, é uma situação fática que 

é facilmente atribuível a alguns outros incisos. Ora, um cartel de duração elevada torna a infração 

mais grave, aumenta a vantagem auferida, aumenta o grau de lesão e piora os efeitos negativos 

produzidos no mercado.  Como não podemos atribui-la a nenhum inciso isoladamente, e o guia 

expõe o entendimento que os incisos não são taxativos, isto é, a conveniência e discricionariedade 

pode muito bem criar uma nova categoria, decidimos “substituir” o inciso VIII. Desconsideramos, 

por conseguinte, o inciso que trata da reincidência, e tomamos um novo, o da duração do cartel, 

para efeitos do questionário e averiguação das preferências dos conselheiros.  

Por fim, o propósito do questionário, também, é de ser um instrumento, cujo resultado é 

sempre facultativo, para facilitar o processo de dosimetria para o Conselheiro. Dessa forma, caso 

seja uma solução considerada viável pelo Conselho, o processo dosimétrico se daria da seguinte 

maneira: o Conselheiro, após julgar o caso, iria responder o modelo de questionário, jogaria as 

opções no programa que relaciona o modelo e analisar a pontuação dada. A partir daí, fica a seu 
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critério utilizar ou não a pontuação. Sob esse lume, a estrutura do questionário foi feita de forma a 

representar esse processo.  

 

Inciso I – Da gravidade da infração  

 

A gravidade da infração foi desdobrada em dois itens principais. Em primeiro lugar, 

indagamos se houve cartel hardcore e, em resposta afirmativa, verifica-se se houve liderança no 

cartel e se a representada em questão era líder ou não. Em segundo lugar, indaga-se se houve cartel 

regular.  

Como podemos perceber o fator que realmente importa para a gravidade da infração é a 

liderança. A presença de liderança é um forte indicador de institucionalização do cartel, podendo 

ou não apresentar coação, sendo, portanto, uma infração mais grave.  

Entretanto, a história jurisprudencial do CADE não considera, de forma expressa, tais 

mecanismos institucionais como agravantes, apenas os levando em consideração na fixação da 

multa. É fácil ver que o agravamento da multa-base é imprescindível, haja vista a necessidade de 

individualização da conduta. Conquanto o fator liderança não pressuponha, necessariamente, nem 

institucionalização nem mecanismos de coação ou coerção, é o único desses fatores que pode ser 

atribuído a algumas das representadas no processo.  

 

Inciso II – Da boa-fé do infrator  

 

A boa-fé é uma questão delicada. Muitos dos processos administrativos245 que analisamos 

na elaboração desta monografia argumentam que a prática do cartel em si já pressupõe má-fé. Data 

vênia, existem condições preexistentes que atenuam a má-fé. Nesse sentido, empresas 

compromissadas com a ética e legalidade, muitas vezes pelo seu porte econômico, não consegue 

fiscalizar e educar todos os funcionários e, por isso, criam programas de compliance para tentar 

lidar com essas questões.  

                                                
245

 A título exemplificativo P.A. 08012.005495/2002-14, cartel de postos de combustíveis de Guaporé, e P.A. 08012.011027/2006-02, cartel de 
transporte de cargas aéreas  
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Em vista disso, desdobramos a boa-fé do infrator em duas categorias. A primeira diz 

respeito a existência, ou inexistência, de programas de compliance, robusto ou normal, sendo que 

o robusto merece uma atenuação maior da pena.  

A segunda categoria tem a ver com a má-fé. Muitas vezes é possível, através de escutas 

telefônicas presentes no conjunto probatório, verificar que os representantes das empresas têm uma 

consciência de ilicitude exacerbada. Em outras palavras, fatores como os representantes chamando 

a reunião expressamente de cartel, mencionado impunidade ou incompetência da autoridade 

fiscalizadora, devem ser levadas como agravantes. Há, também, manifesta má-fé das empresas que, 

apesar de possuírem um programa de compliance, é meramente um programa de fachada sendo, 

então, ineficaz. 

 

Inciso III – Da vantagem auferida ou pretendida pelo infrator 

 

Quanto à vantagem auferida, dividimo-na em quatro níveis. O primeiro nível, 

extremamente difícil de verificação, muitas vezes sendo impossível sua observação, é reservado 

para os casos onde foi possível quantificar os danos causados. Nesse caso, a pena de multa final, 

de acordo com o art. 37, I, nunca será menor que a vantagem auferida246.  

O segundo nível, que é geralmente observado in casu, é reservado para os casos onde foi 

possível observar e estimar parcialmente a vantagem auferida. É o que acontece quando o bojo do 

processo dispõe de dados como o incremento de preços, o aumento do faturamento, o aumento ou 

redução da produção, dentre outros. 

O terceiro nível é reservado para os casos onde apenas é possível presumir a vantagem 

auferida. É notório o entendimento do Tribunal do CADE que é possível a condenação de 

empresas, no caso de cartéis, quando não for possível estimar a vantagem auferida haja vista o 

entendimento que cartéis são ilícitos per se, o que implica que sempre haverá danos, estimáveis ou 

apenas presumíveis. 

Por fim, o quarto nível é outro de difícil observação na praxis concorrencial. Trata-se de 

casos onde é possível comprovar que as empresas não obtiveram quaisquer vantagens da conduta. 

                                                
246

 Lembramos o que trouxemos na introdução desse capítulo: embora a pontuação do modelo chegue a 100 pontos, consideraremos 94 pontos a 
pontuação suficiente para ensejar a condenação no teto legal. Isto, pois, a grosso modo, é cediço que muitas vezes os danos causados pelo cartel em 
muito ultrapassem o teto legal.  
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Isso não implica, como mencionamos acima, que a empresa não deve ser condenada, mas tão 

somente que a sua pena deveria ser atenuada eis que não obteve qualquer vantagem com a conduta.  

 

Inciso IV – Da consumação ou não da infração 

 

Não há muito o que elaborar quanto ao inciso IV. Tudo o que fizemos foi dividir em três 

níveis: consumação total das medidas discutidas para o cartel; consumação parcial das medidas; e 

a não-consumação da infração. Acreditamos que tal inciso deveria agir sempre como atenuante eis 

que a consumação total da infração é esperada em casos de cartel.  

 

Inciso V – Do grau de lesão 

 

Quanto ao grau de lesão, decidimos pela divisão em duas categorias. A primeira refere-se 

à delimitação geográfica do cartel, isto é, os níveis da sociedade que foram lesionados. Assim, 

subdividimos em infrações municipais, estaduais, nacionais e internacionais.  

A segunda categoria diz respeito à camada da sociedade que foi atingida, isto é, se atingiu-

se apenas os consumidores ou se houve impacto direto nos distribuidores e fornecedores. A 

motivação por trás dessa divisão diz respeito ao valor do bem para os níveis de produção. Sob essa 

ótica, os cartéis cujo objeto afete não apenas os consumidores diretos, mas abale os níveis de 

produção, sejam de distribuidores ou fornecedores, devem ser condenados em penas maiores do 

que aqueles que atingiram apenas os consumidores.  

 

Inciso VI – Dos efeitos econômicos negativos produzidos no mercado 

 

Quanto aos efeitos econômicos, consideramos, também, duas categorias. Em primeiro 

lugar, buscamos verificar se os efeitos produzidos no mercado relevante foram totalmente 

produzidos, parcialmente produzidos ou se não foram produzidos quaisquer efeitos. Sob esse lume, 

aqueles que produziram completamente seus efeitos devem ser condenados em penas maiores.  

Em segundo lugar, consideramos os efeitos da lesão em si, isto é, como a infração afetou a 

sociedade como um todo, em três níveis, graves, moderados ou leves. Dentre dessa linha de 
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raciocínio, os cartéis que tiverem por objeto produtos que sejam extremamente caros à sociedade, 

como gases medicinais, alimentos, medicamentos genéricos, devem ter sua pena agravada. 

 

Inciso VII – Da situação econômica do infrator 

 

Quanto à situação econômica do infrator, definimos três níveis: empresas, cooperativas e 

outros. Subdividimos o primeiro nível pelo seu porte econômico, distinção essa muitas vezes 

objetiva, baseadas no faturamento bruto da empresa ou número de funcionários, em: conglomerado 

multinacional, empresa de grande porte, empresa de médio porte, empresa de pequeno porte, e 

microempresa e/ou empresário individual. O segundo nível é uma mera verificação da situação 

econômica da representada, se é ou não cooperativa. O terceiro nível abarca não apenas associações 

e sindicatos, mas todas as outras formas de organização possíveis que não sejam empresas ou 

cooperativas.  

 

“Inciso VIII” – Da Duração do Cartel 

 

O guia do TCC subdivide em menos níveis que nós. Ele define cartéis de curtíssima 

duração, menos de 6 meses, e três faixas: 1 a 5 anos; 5 a 10 anos; e mais de 10 anos. Porém, 

achamos por bem aumentar a quantidade de faixas, definindo-as em 5 níveis: menos de 5 anos; 

entre 5 e 10 anos; entre 10 e 15 anos; entre 15 e 20 anos; e mais de 20 anos.  

Consideramos melhor fazer tal divisão de forma mais ampla para melhor compreender a 

proporcionalidade da duração do cartel e da pena de multa. Um cartel com 15 anos, por mais que 

seja mais nefasto que um de 10, é menos que um de 20. Ademais, nenhum cartel foi condenado 

com duração comprovada de mais de 20 anos, com exceção do cartel de cimento.  

 

Da Consolidação das Preferências 

 

A consolidação da metodologia da MCDA depende, como mencionamos, das preferências 

individuais dos conselheiros. Tais preferências são consolidadas a partir da atribuição de peso entre 

os incisos do questionário e entre a ramificação de cada inciso.  
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Antes de nos adentrarmos nos pesos escolhidos e na motivação para cada um deles, mister 

ressaltar que o resultado final será dado pelo programa HiView3. É uma técnica de mensuração 

objetiva das preferências subjetivas, sendo um instrumento da MCDA, a chamada Measuring 

Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique, ou, em tradução livre, Técnica de 

Avaliação Categórica para Mensurar Atratividade– MACBETH. Não é o objetivo dessa 

monografia pormenorizar os métodos e as técnicas aqui apresentadas, tão somente utiliza-las para 

obter uma solução para a celeuma. 

Cumpre salientar que os pesos descritos a seguir foram baseados em nossa experiência 

diminuta com o direito concorrencial sendo, portanto, algo que pode, e deve, ser aperfeiçoado caso 

as conclusões apresentadas ao final sejam consideradas dignas de mérito e de uma exegese maior. 

Dessa forma, as conclusões são baseadas nas nossas preferências. Contudo, como veremos na seção 

seguinte, não estamos tão fora da norma quanto se imaginaria.  

Ademais, ressaltamos que a pretensão desta monografia é concluir que o processo 

dosimétrico na história do CADE foi demasiadamente variável e oscilante, onde se clamava por 

algo mais estável, ou demasiadamente perene e solidificado, onde claramente deveriam ter sido 

observadas certas peculiaridades. É fato que pode ser constatado intuitivamente a partir da mera 

observação dos percentuais de condenação, mas que será explicitiado na análise dos resultados do 

modelo. Objetivamos, então, deixar um pouco melhor demonstrado a consequência prática deste 

entendimento através da aplicação da MCDA.  

Quanto aos incisos, consideramos a gravidade da infração, o grau de lesão e o efeito 

negativo como o mesmo peso, sendo eles os mais importantes e cujas repercussões são as mais 

nefastas e, por isso, devem ensejar uma punição maior. Consideramos, também, o peso dos demais 

incisos iguais, dentre eles, e na valoração de 80%, isto é, 20% menos importantes para a fixação 

da multa. Sob esse prisma, num total de 100%, cada um dos três incisos principais tem um peso de 

15% e a dos outros cinco o peso de 11%, após arredondamentos.  

Além da atribuição de peso aos incisos, devemos atribuir peso às ramificações dos mesmos. 

Dessa forma, por exemplo, os efeitos negativos produzidos no mercado, inciso VI, foram 

subdivididos no grau de produção de efeitos negativos produzidos no mercado relevante e na 

gravidade dos efeitos da lesão. Os incisos III, IV, VII e VIII não gozam dessa atribuição de peso 

eis que há somente uma questão a ser tratada para cada uma. Logo, há de se perquirir apenas dos 

incisos I, II, V e VI.  
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O primeiro inciso, por conseguinte, foi decomposto, no questionário, nas questões acerca 

de liderança e se houve ou não cartel hardcore. Como os cartéis são as infrações mais nefastas e 

as mais deletérias à concorrência, o seu peso já é elevadíssimo na fixação da pena de multa. Não 

obstante, é cediço que os cartéis são condutas extremamente instáveis e que muitas vezes dependem 

de institucionalização, em geral decorrentes de liderança, para ter uma duração mais longeva. Por 

conseguinte, decidimos pela atribuição de 70% ao quesito liderança e apenas 30% para a 

configuração do cartel hardcore: 

 

Tabela 1 – Peso do inciso I 

Inciso I Peso Servido

r 1 

Servidor 

2 

Servidor 

3 

Servidor 

4 

Servidor 

5 

Servidor 

6 

Peso 

Cumu

lativo 

1.1 

Liderança 

70% 100 67 67 67 100 67 10,5 

1.2 Cartel 30% 100 100 100 100 100 100 4,5 

TOTAL 100% 100 77 77 77 100 77 15,0 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O inciso II, da boa-fé, foi valorado à tendência do CADE de, muitas vezes, explicitar que a 

prática do cartel já é inerentemente marcada não apenas pela ausência de boa-fé, como pela 

presença de má-fé. Tal fato é verificado, por exemplo, em escutas telefônicas e nas atas de reunião 

que reconhecem a ilicitude do ato, chamam tal organização de cartel e se preocupam em serem 

discretos para não chamarem a atenção do CADE. Dessa forma, em vista da tendência de uma má-

fé quase que per se dos cartéis, atribuímos um alívio maior para os casos onde foi verificada uma 

boa-fé forte, como um programa de compliance robusto. Tal preferência é concretizada pela 

atribuição de pesos, na qual demos 80% do peso da boa-fé para a questão do compliance e 20% 

para a questão da má-fé. 

 

 

 

 



 97 

Tabela 2 – Peso do inciso II 

Inciso II Peso Servidor 

1 

Servidor 

2 

Servidor 

3 

Servidor 

4 

Servidor 

5 

Servidor 

6 

Peso 

Cumulativo 

2.1 Programa 

de 

Compliance 

80% 40 100 100 100 100 100 8,8 

2.2 Má-Fé 20% 90 100 100 -0 90 -0 2,2 

TOTAL 100% 50 100 100 80 98 80 11,0 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O inciso V, do grau de lesão, foi subdividido nas questões da delimitação geográfica e nos 

atingidos diretamente. Conquanto seja extremamente importante para a dosimetria ter informações 

daqueles lesados diretamente pela infração, consumidores, distribuidores ou fornecedores, 

julgamos que a delimitação geográfica da infração deve ser consubstanciada em uma participação 

mais forte nesse inciso. Dessa forma, definimos o percentual de 70% para a delimitação geográfica 

e 30% dos atingidos diretamente.  

 

Tabela 3 – Peso do inciso V 

Inciso V Peso Servidor 

1 

Servidor 

2 

Servidor 

3 

Servidor 

4 

Servidor 

5 

Servidor 

6 

Peso 

Cumu

lativo 

5.1 

Delimitação 

Geográfica  

70% 67 100 67 33 100 100 10,5 

5.2 

Atingidos 

Diretamente 

30% 100 100 0 100 100 0 4,5 

TOTAL 100% 77 100 47 53 100 70 15,0 
Fonte: Elaboração própria. 
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Por fim, temos o inciso VI, dos efeitos negativos produzidos no mercado. Subdividimo-no 

em grau de produção dos efeitos no mercado de lesão e em gravidade dos efeitos da lesão. Nesse 

mister, consideramos as subdivisões extremamente semelhantes em importância. Entretanto, 

levando em consideração que muitas vezes a dimensão do produto requer uma gradação maior, 

definimos o percentual de 60% para os efeitos da lesão e 40% para a questão do mercado relevante.  

 

Tabela 4 – Peso do inciso VI 

Inciso VI Peso Servidor 

1 

Servidor 

2 

Servidor 

3 

Servidor 

4 

Servidor 

5 

Servidor 

6 

Peso 

Cumu

lativo 

6.1 Mercado 

Relevante  

40% 100 62 100 62 100 100 6 

6.2 Efeitos 

da Lesão  

60% 100 43 100 43 100 100 9 

TOTAL 100% 100 51 100 51 100 100 15,0 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

V.ii. Das Respostas dos Questionários – Análise dos Servidores  

 

Ao transpormos os resultados observados das respostas dos questionários para a 

metodologia do MCDA, para o programa que transforma as preferências subjetivas em resultados 

objetivos palpáveis, recebemos uma pontuação, uma porcentagem.  

O pressuposto com que trabalhamos é seguinte: a pontuação máxima é atribuída ao pior 

tipo de empresa em se tratando de cartéis, isto é: a empresa líder; parte de um conglomerado 

internacional; infratora de cartel hardcore; sem programa de compliance, ou com programa de 

fachada, e  com consciência de ilicitude; com as vantagens auferidas parcialmente quantificadas247; 

tendo consumado totalmente o cartel, sendo ele internacional; atingindo tanto consumidores quanto 

                                                
247

 Falamos em vantagens parcialmente quantificadas haja vista o entendimento de que quantificar precisamente os danos causados por cartéis 
beira o impossível. Ademais, caso sejam eles quantificadas, a análise fica um tanto quanto prejudicado eis que a punição nunca será menor do que 
os ganhos com a conduta ilícita. Não obstante, principalmente em cartéis extremamente duradouros, é comum que os danos, no decorrer dos anos, 
em muito ultrapassem o teto legal, não sendo necessário aumentar a pena de multa.  
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distribuidores e fornecedores; com os efeitos mais graves sendo produzidos totalmente por mais de 

20 anos.  

Em suma, a empresa que se encaixar nos perfis mais negativos de cada questão do 

questionário receberá a pontuação de 94248 pontos e será, por conseguinte, punida no máximo 

legal249, no teto de 20% do faturamento bruto no ramo de atividade econômico. 

No cabeçalho do questionário, instruímos os servidores do CADE a tentarem imaginar um 

cartel mediano, um cartel comum, cuja punição ensejasse 15% do faturamento bruto, podendo, 

inclusive, ser baseado em algum caso real, não apenas na abstração teórica.  

A tabela de resposta do questionário, isto é, os valores obtidos na transposição das respostas 

de cada questão para o MACBETH, para as inserir no HiView3, com vistas a obter a pontuação 

final foi a seguinte:  

 

Tabela 5 – Pontuação resultante 

 Servidor 1 Servidor 2 Servidor 3 Servidor 4 Servidor 5 Servidor 6 
Questão 1 150 100 100 100 150 100 
Questão 2 100 100 100 100 100 100 
Questão 3 100 250 250 250 250 250 
Questão 4 100 125 125 -125 100 -125 
Questão 5 100 100 100 -133 100 0 
Questão 6 100 100 100 100 100 100 
Questão 7 200 300 200 100 300 300 
Questão 8 100 100 0 100 100 0 
Questão 9 100 0 100 0 100 100 
Questão 10 233 100 233 100 233 233 
Questão 11 0 100 -100 -100 100 100 
Questão 12 200 100 200 100 100 467 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Transporemos abaixo o gráfico produzido pelo HiView3 com relação à pontuação final de 

cada servidor. Além da pontuação final, podemos observar a divisão de impacto do peso de cada 

inciso, inclusive de seus desdobramentos, na resposta de cada servidor:  

 

                                                
248

 Como foi melhor argumentado na introdução desse capítulo, a pontuação de 100 só é atingida em condutas completamente quantificadas, 
situação por demais rara.  
249

 40% no caso de empresa reincidente.  
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Gráfico 5 – Resultado servidores 

 
               Fonte: Elaboração própria. 

 

Utilizando a regra de três que expusemos, conseguimos construir uma tabela com os 

resultados obtidos na resposta pelos servidores:  

 

Tabela 6 – Comparativo 

 Servidor 1 Servidor 2 Servidor 3 Servidor 4 Servidor 5 Servidor 6 

Alíquota 

Imaginada 

15% 15% 15% 15% 15% 15% 

Alíquota 

Resultante250 

15,11% 14,89% 14,25% 11,06% 17,02% 15,96%  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Não tomaremos quaisquer conclusões subsequentes, nem nesse tópico, nem nos dois 

seguintes. Precisamos da resposta conjunta da aplicação de todos os questionários para 

conseguirmos concluir de forma contundente.  

                                                
250

Baseada na Pontuação Final HiView3, como no gráfico acima  
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V.iii. Da Aplicação do Modelo aos Casos Benchmark  

 

Selecionamos alguns casos que foram analisados na Parte IV, dos casos emblemáticos, com 

o condão de testarmos os resultados dos questionários em relação à condenação da pena de multa, 

quais sejam: o cartel das vitaminas, na representada La Roche; o cartel das distribuidoras de GLP, 

na representada Liquigás; o cartel das mineradoras, na representada ARO; cartel dos gases 

industriais e medicinais, na representada Air Liquide; o cartel dos peróxidos; e o cartel de cimento, 

na representada Votorantim.  

Assim, após leitura dos votos públicos, apenas, aplicamos o questionário de acordo com o 

que fomos capazes de compreender dos casos em tela. A tabela de pontuação251 foi a seguinte:  

 

Tabela 7 – Pontuação resultante 

 Vitaminas Distribuidoras 
de GLP 

Mineradoras Gases Peróxidos Cimento 
Votorantim 

Questão 1 150 0 150 0 150 150 
Questão 2 100 100 100 100 100 100 

Questão 3 250 250 250 250 250 250 
Questão 4 100 100 100 100 100 100 
Questão 5 100 100 100 100 100 100 
Questão 6 100 100 100 100 100 100 

Questão 7 300 100 0 200 200 200 
Questão 8 100 100 100 100 100 100 
Questão 9 100 0 100 100 100 100 

Questão 
10 

233 100 100 233 233 
 

233 

Questão 
11 

300 -100 0 300 100 300 

Questão 
12 

200 0 100 200 200 567 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 

                                                
251

 As tabelas de pontuação são obtidas transpondo a resposta dos questionários para os níveis de impacto do MACBETH ensejando uma pontuação 
a ser inserida no modelo para o resultado final.  
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De maneira análoga às considerações dos servidores, reproduzimos o gráfico produzido 

pelo HiView3 com as pontuações finais:  

 

Gráfico 6 – Resultado – Casos Benchmark 

 
              Fonte: Elaboração própria. 

 

Após a obtenção das alíquotas de punição decorrentes da aplicação do modelo, mister 

construir tabela relacionando a condenação de facto com a condenação resultante do modelo. 

Ressaltamos que os casos aqui relacionados foram punidos com base na lei antiga, logo, o teto legal 

é de 30% e não 20%. Basta um pequeno ajuste na regra de três, qual seja a substituição de 20% 

para 30%, para obtermos um resultado compatível, senão, vejamos: 
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Tabela 8 –Comparativo – Casos Benchmark 

 Vitaminas GLP Mineradoras Gases Peróxidos Cimento252 

Condenação 

Real 

20% 1% 22,5% 25% 30% [15 a 20]% 

Alíquota 

Resultante253 

27,45% 15,64% 20,11% 22,98% 25,21% 19,15%  

Fonte: Elaboração própria. 

 

O cartel das vitaminas, de acordo com o modelo, merecia uma punição perto do teto legal. 

De fato, consideramos, ainda mais ante as punições dos cartéis das Mineradoras, dos gases e dos 

peróxidos, que 20% foi uma punição extremamente baixa. Ao analisarmos os gráficos do modelo, 

podemos perceber que o fator impeditivo de atribuição máxima da pontuação, ou ao menos perto 

do limite, foi a duração do cartel, reduzida em comparação aos cartéis mais duráveis que 

conhecemos.  

Sob esse prisma, reconhecemos que o cartel de vitaminas foi um cartel internacional, com 

participação de conglomerados internacionais de grandíssimo porte, com todos as características 

nefastas possíveis, exceto programa de compliance de fachada. Não obstante, o produto objeto do 

cartel é caríssimo à sociedade eis que objetivou vitaminas essenciais para a saúde pública. 

Ressaltamos que, como ilustramos na “Parte III”, as condenações das multas finais pelas outras 

autoridades competitivas foram superiores à brasileira.  

O cartel de distribuidoras de GLP não enseja muita discussão eis que a punição no mínimo 

legal para um cartel, independentemente de quantas atenuantes sejam verificadas, é completamente 

desarrazoada. Tanto que o guia de TCCs sugeriu o mínimo de 5% para cartéis em situações 

excepcionais e o mínimo de 12% para cartéis normais, isso em si considerando o máximo legal de 

20%. Proporcionalmente, teríamos algo em torno de 8% em situações excepcionais e 18% para 

situações normais, em se considerando o teto legal da lei antiga.  

Apesar do objeto deste cartel ser extremamente caro à sociedade, trata-se de uma 

delimitação geográfica estadual, sem verificação de liderança, com duração bem reduzida. 

                                                
252

 O Cartel do Cimento foi punido de acordo com a lei nova. Assim, o teto legal é de 20% 
253

Baseada na Pontuação Final HiView3, como no gráfico acima  
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Acreditamos que o patamar ensejado pelo modelo esteja dentro dos parâmetros que julgamos 

razoáveis. 

O cartel das mineradoras teve seu percentual um pouco diminuído pelo modelo. Ao 

analisarmos o gráfico 6 e a tabela de pontuação 7, percebemos que o que faltou para uma pontuação 

final maior foi o porte econômico das empresas, que não são conglomerados internacionais ou 

empresas de grande porte, além de uma delimitação geográfica em apenas um município e duração 

reduzida do cartel.  

O cartel dos gases, de maneira análoga, teve sua alíquota reduzida. O modelo nos diz que 

não chegou no máximo legal em decorrência da ausência de uma liderança pronunciada, 

delimitação geográfica internacional e uma duração alta, porém, não tão alta quanto o de cimento, 

por exemplo. Contudo, acreditamos que, talvez, ainda mais em se considerando o produto objeto 

do cartel, o percentual final devesse ser um pouco maior. Dessa forma, acreditamos que o quesito 

liderança acabou por ter um peso pouco maior do que talvez fosse o ideal, mas nada que prejudique 

nossa análise. É apenas algo a se ter em mente caso a proposta do modelo seja considerada pelo 

CADE como solução viável e aplicável, seria, portanto, um pequeno ajuste nas porcentagens.  

O cartel dos peróxidos também apresentou uma diminuição da pena de multa. Isto, pois, a 

infração foi nacional, e não internacional, e não foi um cartel de duração extrema. De fato, ao 

comprarmos com os outros cartéis em análise, resta, no mínimo complicado considerar que ele 

pode ensejar uma punição maior do que o do cimento ou das vitaminas.  

O cartel do cimento é um cartel extremamente importante. Foi a maior multa conjunta da 

história do CADE, além de um dos cartéis mais longevos já registrados. Acreditamos que o máximo 

legal de 94 pontos teria sido atingido caso a infração tivesse sido internacional e não nacional. O 

percentual final da condenação é de acesso restrito, sendo explicitada apenas a faixa de 15 a 20%. 

Contudo, acreditamos, da leitura do voto público, que a real condenação esteja mais próxima dos 

20%, senão nos próprios 20%. Afinal, melhor sorte não assiste na condenação de um cartel deste 

porte na mesma alíquota de um mero cartel de posto de combustível com duração inferior a 1 ano.  

Por fim, traremos gráfico comparando os valores apresentados pelo modelo em vermelho e 

os valores de condenação em azul. Cumpre salientar que, em decorrência do cartel de cimento ter 

sido julgado pela lei nova, mudando-se o teto, faremos o ajuste de multiplicar os valores por 3/2. 

Não é uma conversão perfeita, até porque assumimos a punição no teto legal, mas é o suficiente 

para a demonstração que o gráfico nos traz:  
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Gráfico 7 – Comparação - Casos Benchmark 

 
          Fonte: Elaboração própria. 

 
 

 É absurdamente claro o fato de que o modelo nos traz uma oscilação bem menor e mais 

palpável do que as decisões trouxeram. Mais importante que a oscilação, o modelo nos confere 

uma certe previsibilidade, sem retirar o caráter discricionário da conduta. Não obstante, o modelo 

impede absurdos, como a condenação do cartel das distribuidoras de GLP no piso legal. Por fim, é 

mais fácil verificar o entendimento do Conselho de, progressivamente, aumentar as penas de 

multas, tal como evidenciado na Parte IV. 

 

 

V.iv. Da Aplicação do Modelo aos Cartéis de Postos de Combustíveis  

 

Durante toda o histórico de condenação do CADE, os cartéis de postos de combustíveis têm 

apresentado uma punição de 15% do faturamento bruto, seja na lei nova ou antiga. Observamos 

uma variação apenas quando verificada liderança. Em todas as vezes, com exceção do segundo 

cartel de postos de combustíveis de Londrina, aumentou-se a multa-base em 2%, para a multa final 

de 17%, para as líderes. Neste último cartel citado, a pena de multa foi de 13%, majorada em 2%, 

atingindo o patamar de 15%, para as líderes. Chamaremos o P.A. 08012.001003/2000-41 de cartel 

de Londrina 1 e o P.A. 08012.011668/2007-30 de cartel de Londrina 2.  
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Sob essa ótica, e após leitura dos votos públicos, respondemos o questionário de acordo 

com o que fomos capazes de apreender dos casos em tela. A tabela de pontuação254 é a seguinte:  

 

Tabela 9 – Pontuação resultante 

 Guaporé Caxias do Sul 
Auto posto 

rodeio  

Bauru 
Ditrento 

Londrina i) 3 
marcos 

Santa 
Maria 

Londrina 2 
paiaguás 

Questão 1 0 150 150 100 0 100 
Questão 2 100 100 100 100 100 100 

Questão 3 250 250 250 250 250 250 
Questão 4 100 100 100 100 100 100 
Questão 5 100 100 100 100 100 0 
Questão 6 100 100 100 100 100 100 

Questão 7 0 0 0 0 0 0 
Questão 8 100 100 100 0 0 0 
Questão 9 100 100 100 100 100 -166 

Questão 10 100 100 233 100 100 0 
Questão 11 -166 

 
-166 -166 -166 -166 -166 

Questão 12 100 100 100 100 100 100 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 

De maneira análoga às considerações dos servidores, reproduzimos o gráfico produzido 

pelo HiView3 com as pontuações finais:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
254

 As tabelas de pontuação são obtidas transpondo a resposta dos questionários para os níveis de impacto do MACBETH ensejando uma pontuação 
a ser inserida no modelo para o resultado final.  
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Gráfico 8 – Resultado – Postos de combustíveis 

 
             Fonte: Elaboração própria. 

 

Na criação da Tabela 10, cumpre salientar que os dois primeiros cartéis foram condenados 

sob égide da lei antiga e, portanto, o teto legal é de 30%. Colocaremos entre parêntesis a estimação 

proporcional do percentual do que teria sido a pena de multa caso fosse considerado o novo teto de 

20%, como feita no tópico anterior, para efeitos comparativos e para construção do gráfico 9.  

 

Tabela 10 – Resultados – postos de combustíveis 

 Guaporé Caxias do 

Sul 

Bauru Londrina 1 Santa 

Maria 

Londrina 2 

Condenação 

Real 

15% 

(10%) 

17%  

(11,33%) 

 15% 15% 15% 13% 

Alíquota 

Resultante255 

15,63% 

(10,42%) 

18,83% 

(12,55%) 

13,62% 10,85% 9,36% 8,30% 

Fonte: Elaboração própria. 
 

                                                
255

Baseada na Pontuação Final HiView3, como no gráfico acima  
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Como podemos ver, os cartéis de combustíveis gravitam em torno de uma pequena faixa 

punitiva, mas em momento algum são idênticos. Não faz sentido uma punição homogênea de 15%, 

ainda mais em se considerando que a faixa punitiva em si foi modificada. Antes, 15% correspondia, 

aproximadamente, ao ponto médio punitivo. Com a lei nova, o patamar de 15% subiu para o quarto 

superior, aproximadamente.  

Ora, seria lícita uma orientação dos Conselheiros no sentido de mudar o entendimento 

quanto a carteis de postos de combustíveis, e, portanto, puni-los mais severamente, porém, não se 

pode perder de vista que os efeitos negativos destes cartéis não são comparáveis a cartéis como o 

das mineradoras, peróxidos, cimento, dentre outros. O próprio porte da empresa, assim como a 

delimitação geográfica e os efeitos da lesão são menores quando equiparados a um cartel 

internacional ou nacional, por exemplo.  

Cumpre salientar que o cartel de Caxias do Sul foi respondido a partir da representada Auto 

Posto Rodeio, uma das líderes. A diferença entre a resposta do Auto Posto Rodeio em comparação 

à representada de Guaporé é apenas quanto a liderança. Logo, a liderança correspondeu a, 

aproximadamente, 2,1% da alíquota final, ou 3,2% se considerarmos a lei antiga. 

Percebe-se, então, que a Ditrento, representada de Bauru, foi a única que ultrapassou a 

marca dos 11% sem ser verificada liderança. Tal resultado é extremamente importante eis que o 

cartel de Bauru foi muito mais nefasto que os outros ora analisados eis que afetou uma região 

marcada pelo próprio polo industrial do Brasil. Abastecia não apenas os consumidores e caminhões 

de transporte, mas também a própria indústria brasileira, o que justifica um percentual mais 

elevado.  

Por fim, segue abaixo gráfico comparando os valores dados pelo modelo em vermelho e os 

valores de condenação em azul. Cumpre salientar que os valores dos carteis de Guaporé e de Caxias 

do Sul serão multiplicados por 2/3 com vistas a aproximar o seu valor para os valores 

correspondentes da lei nova, entre 0,1 e 20% do faturamento bruto. Como já argumentamos, não é 

uma conversão perfeita, até porque os valores não guardam uma proporcionalidade completa, além 

da possibilidade de os Conselheiros terem condenado em valores diferentes caso os dois primeiros 

tivessem sido julgados pela lei nova. Contudo, é o suficiente para a demonstração que o gráfico 

nos traz.  

 

 



 109 

 

Gráfico 9 – Comparação -  Postos de Combustíveis 

 
              Fonte: Elaboração própria. 
 

Observamos uma clara tendência de diminuição da pena de multa final de cartéis de postos 

de combustíveis, excetuando-se casos extremos como o de Bauru, tanto nas condenações de fato 

quanto no modelo. No modelo, ainda mais límpido o entendimento. É mais fácil perceber as 

nuances entre cada um dos casos, evitando-se uma padronização excessiva das condenações. De 

fato, o problema não é a oscilação, ela pode ocorrer, desde que suficientemente fundamentada. A 

oscilação torna-se problemática sob as condições que verificamos nos casos analisados na Parte 

IV, por exemplo. 

Corroboramos aqui a assertiva que fizemos na conclusão da Parte IV. De fato, não é a 

oscilação em si o problema, mas sim sua origem. Argumentamos que, provavelmente, a grande 

variação das punições de multa, ora no teto, ora no piso legal, é decorrente da falta de um processo 

interativo e construtivo que pudesse relacionar as preferências, convicções e objetivos dos 

Conselheiros na dosimetria da pena de multa.  

Tal fato é evidenciado pela punição, independentemente do diploma legal vigente na 

condenação, no patamar de 15% do faturamento bruto em casos de cartéis de postos de 
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combustíveis. Vimos na aplicação do modelo que cada caso possuía suas próprias peculiaridades, 

apesar de, à primeira vista, serem extremamente semelhantes.  

O maior exemplo dessa situação foi o caso do cartel de Bauru, no qual o plenário condenou 

nesse mesmo patamar, sendo que é um dos cartéis que apresentou o maior potencial lesivo eis que 

abastecia não apenas os consumidores, mas também todo o polo industrial de Bauru. Seus 

potenciais lesivos são, sob essa ótica, mais elevados, demandando, por conseguinte, uma punição 

mais elevada.  
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Identificamos, na mudança do arcabouço legislativo do direito da concorrência, alguns dos 

principais problemas que já sofriam críticas pela doutrina, mas que não foram endereçados 

satisfatoriamente com a nova lei. Dentre eles, focamos na parte da dosimetria da pena de multa. 

Como vimos, há apenas um artigo com oito incisos, os quais não detém qualquer objetividade ou 

melhor entendimento quanto à sua aplicação.  

Afirmamos tal celeuma ao nos basearmos no direito penal, o qual traz, não só determinadas 

faixas punitivas para cada conduta, isto é, uma tipificação mais objetiva e específica, como também 

um gama de aumentos e diminuições objetivas, como majoração ou minoração de 1/6 a 2/3 da pena 

final.  

Entretanto, reconhecemos que há diferença nevrálgica entre o direito penal e o direito 

administrativo sancionador, apesar de aquele ser aplicado subsidiariamente a este, qual seja, o fato 

de o administrador goza de discricionariedade na aplicação da pena de multa, além da punição ser 

pecuniária no lugar de privativa de liberdade.  

Ante o reconhecimento da celeuma, nossa hipótese preliminar foi a de que as decisões, tais 

quais foram tomadas no histórico do tribunal do CADE eram por demais arbitrárias, ou melhor, 

excessivamente discricionárias, o que poderia levar a reversão da decisão no judiciário pela 

ausência ou pela fundamentação insuficiente da decisão256. 

No início de nossa análise, por conseguinte, antes da publicação do guia de TCCs, não havia 

qualquer esforço jurisprudencial consolidado com o condão de assegurar alguma previsibilidade e 

objetividade para o processo dosimétrico. Assim, nossos primeiros esforços gravitaram em analisar 

outras jurisdições concorrenciais, as mais importantes, a fim de perceber pontos em comum que 

pudessem ser aplicados à dosimetria brasileira sem necessidade de inovação legislativa.  

O guia de TCCs publicado em maio desse ano representou justamente o reconhecimento do 

tribunal do CADE da necessidade de uma maior previsibilidade e objetividade, ou ao menos um 

guia para os Conselheiros, no processo de dosimetria da pena. Como dito na Parte II, sabemos que 

o guia de TCCs, apesar de criado especificamente para os TCCs, é aplicável a todas as decisões 

administrativas do CADE.  

Tal memória jurisprudencial tem o condão, de acordo com o próprio guia, de trazer 

proporcionalidade, isonomia e previsibilidade para as decisões administrativas. Consolidou esse 

entendimento no novo guia publicado esse ano para celebração de TCCs, mas não a eles adstrito. 

                                                
256

 Aqui corroboramos (BOSON, 2012: p.75) 
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Conquanto o guia tenha seus méritos e traga muita informação interessante, não o 

vislumbramos como um guia definitivo. Ele traz alguma luz para as atenuantes e agravantes, traz 

alguns exemplos não-taxativos do que ensejaria esse aumento ou diminuição da pena. Traz a 

sugestão de uma porcentagem base para os cartéis. Porém, ele não soluciona o problema de trazer 

algo mais objetivo ao processo dosimétrico. Seu mérito revolve mais em clarificar o que cada 

majorante e minorante pode significar, por meio de exemplos, do que objetivar um pouco mais o 

processo dosimétrico.  

Concluímos, na Parte I, portanto, que o sistema americano nos pareceu bem mais objetivo 

que o sistema europeu e mais aplicável à legislação brasileira. Tal conclusão gira em torno do fato 

de que o sistema americano possuía um culpability score mais abrangente e que, por isso, detivesse 

o poder de melhor se adaptar às peculiaridades de cada caso. Não obstante a maior objetividade, o 

sistema americano não impõe uma mecanização do decisor eis que entrega a ele uma faixa punitiva 

abrangente onde deverá recair a punição. Ademais, não está o decisor restrito à referida faixa, 

sendo-lhe facultado, caso o caso demande, que extrapole tal sugestão.  

Superada a questão do direito comparado, acreditamos ter sido pertinente apresentar, de 

fato, o modelo no qual nos basearíamos para tentar achar uma solução semelhante para o Brasil, 

ou seja, um modelo objetivo que resultasse em algum tipo de gama punitiva para que os decisores 

tomassem sua conclusão subjetiva, isto é, que não houvesse a citada mecanização do decisor.  

Defendemos, porém, que o sistema da metodologia MCDA é ainda melhor. Não é um guia 

perene, pré-definido e geral como o manual americano. Trata-se de uma metodologia construída 

no final da década de 60 e na de 70 para lidar com problemas e questões sociais que não 

suportassem a famosa “única solução correta”. São os problemas que dependem fortemente das 

preferências, convicções, valores e objetivos dos tomadores de decisão. Problemas cujos próprios 

critérios não são bem definidos e não possuem significado imutável. Ainda, são problemas que 

dependem da interação de seis conselheiros e da intersecção de todas aquelas preferências, 

convicções, valores e objetivos tanto pessoais, dos próprios Conselheiros, quanto do CADE em si.  

Uma ramificação da hipótese inicial é a de que a alta rotatividade dos Conselheiros pode 

ter tido um impacto negativo na aplicação da lei. Em outras palavras, as modificações periódicas 

no quadro de conselheiros do CADE podem ter afetado a construção de preferências mais 

consolidadas. A MCDA, ao adicionar dimensões interativa, construtiva e subjetiva ao próprio 

processo objetivo da aplicação do modelo utilizando o MACBETH, acaba por conseguir lidar com 
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as modificações constantes nos mandatos dos Conselheiros. Assim, é hígido o entendimento de 

que a MCDA tem, ao menos, potencial de solucionar a celeuma apresentada de forma subjetiva, 

porém, com um caráter objetivo que confere maior previsibilidade sem engessar o processo 

dosimétrico.  

Ultrapassadas as questões de direito comparado e de apresentação do modelo, adentramos, 

na Parte IV, em uma análise mais detida nas decisões do CADE, no recorte jurisprudencial de uma 

década, de 2006 a 2015, com vistas não apenas a construir o modelo, mas também de testar as 

decisões passadas com a MCDA para verificar se, de fato, nossa hipótese estaria correta.  

A piori, consideramos imperativo tentar plotar os dados das alíquotas nas condenações de 

pena de multa a fim de verificar se, de fato, havia tal oscilação, almejando, posteriormente, 

compreendê-la. Entretanto, em vista do teor dos dados que possuímos, isto é, um número variável 

de empresas para cada processo administrativo, resultando em diferentes densidades punitivas, e 

mesmo nos munindo com programa utilizado na física experimental, não logramos êxito em achar 

uma função que representasse a completude dos fatos. Assim, consideramos, na construção dos 

gráficos, os maiores e os menores percentuais.  

A posteriori, verificada a oscilação dos dados, partimos para a verificação dessa oscilação 

gritante, se ela foi merecida, pela peculiaridade dos casos, ou se foi decorrente de uma lacuna no 

entendimento dos Conselheiros quanto a uma maior objetividade do processo dosimétrico apto a 

fundamentar tais variações.  

Como vimos, houve uma evolução nítida para a nossa celeuma. Anteriormente, os 

Conselheiros apenas mencionavam alguns dos incisos que consideravam pertinentes e que a lei 

mandava considerar para a fixação da pena de multa. Mais correntemente, os Conselheiros 

analisam cada um dos incisos e indicam como eles se relacionam com o caso concreto.  

Porém, tal avanço não foi completo. Não adianta mencionar que os incisos estão presentes 

no caso sem argumentar quão presentes estão, ou melhor, qual o seu real impacto na fixação da 

pena de multa. É crucial, tanto para os condenados, quanto para aqueles de fora da lide, mas 

inseridos no contexto relevante do direito concorrencial, como também para o judiciário no caso 

de apreciação da decisão do CADE.  

Não foi analisada qualquer decisão posterior à publicação e à efetivação do guia de TCCs, 

já que o foi publica somente em maio desse ano, para sabermos como o processo será tomado nos 

casos em questão. Contudo, acreditamos que pouco irá mudar. Os Conselheiros podem até 
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argumentar por aumentos ou diminuições dando-lhes os respectivos percentuais. Tais percentuais, 

porém, não deixaríam de ser construtos puramente subjetivos e não necessariamente 

completamente bem fundamentados.  

É nesse ponto que entramos, na Parte V, com os resultados do modelo consolidado pelas 

respostas dos questionários. Mister reprisar, porém, que as preferências do modelo construído 

foram as nossas, o que pode retirar boa parte do peso da decisão, mas, como veremos, logramos 

êxito em representar as preferências dos servidores do CADE.  

Formulamos um questionário que pedia a seis servidores do CADE para imaginarem um 

cartel mediano, um cartel que, ao final, fosse punido em 15% do faturamento bruto. Como vimos 

na Parte V, os resultados do modelo foram:  

 

Tabela 6- Comparativo257 

 Servidor 1 Servidor 2 Servidor 3 Servidor 4 Servidor 5 Servidor 6 

Alíquota 

Imaginada 

15% 15% 15% 15% 15% 15% 

Alíquota 

Resultante258 

15,11% 14,89% 14,25% 11,06% 17,02% 15,96%  

Fonte: Elaboração própria. 
 

Podemos observar que os dois primeiros servidores foram muito bem representados pelas 

preferências por nós definidas, os servidores 3 e 6 chegaram muito perto e os servidores 4 e 5 

ficaram de fora da curva.  

Argumentamos que isso evidencia os pressupostos da metodologia MCDA de que os 

tomadores de decisão, mesmo tendo profundo conhecimento da matéria em si, muitas vezes não 

possuem os conceitos e valores extremamente bem definidos e concretos em suas mentes.  

A partir da verificação que nossas preferências e conceitos estiveram bem representados, 

debruçamo-nos à aplicação do modelo em seis casos benchmark e seis casos de cartéis de postos 

de combustíveis a fim de testar as decisões passadas, bem como o modelo em si.  

                                                
257

 Trata-se de mera reprodução da Tabela 6.  
258

Baseada na Pontuação Final HiView3, como no gráfico acima  
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Argumentamos que ficou claro, como nas Tabelas 8 e 10, que não apenas o modelo trouxe 

uma maior uniformidade para uma oscilação antes aberrante, mas inclusive foi capaz de reproduzir 

as nuances de cada um dos casos. Tanto que os valores dos resultados constantes na Tabela 10, dos 

postos de combustíveis, oscilou mais do que os valores das condenações em si. Não obstante, vimos 

também que tal resultado é mandatório, ao consideramos as peculiaridades de cada caso.  

Ante o exposto, acreditamos que nossa hipótese inicial é forte e foi verificada, ainda que 

com uma pequena consideração, que já expusemos aqui. Não é a oscilação, por si só, a celeuma 

identificada, mas sim as razões decorrentes de tal oscilação, isto é, a ausência de métodos objetivos 

ou consolidados que possuíssem o condão de guiar os Conselheiros à concretização de suas 

preferências, seus conceitos, suas convicções e os objetivos gerais das condenações em sede de 

cartéis.  

Por óbvio, o fato do modelo levar em consideração as nossas preferências acaba por tornar 

a conclusão mais fraca do que o seria, caso houvesse um esforço conjunto de todos os Conselheiros, 

inclusive aceitando sugestões dos luminares desse ramo jurídico, para a construção de um modelo 

mais forte.  

Ademais, acreditamos que devem ser feitos alguns ajustes ao próprio questionário, de 

acordo com o entendimento dos Conselheiros. Como exemplo, caso considerem que é possível a 

condenação no teto legal para infrações nacionais, há de se fazer o ajuste eis que o máximo só é 

atingível, no modelo que construímos, para cartéis internacionais. Sob mesmo prisma, talvez as 

faixas consideradas para a duração do cartel estejam por demais pulverizadas, já que o guia de 

TCCs traz apenas três faixas.  

Todavia, essa é uma das vantagens da utilização da MCDA para solução de nossa celeuma. 

É um modelo ajustável, modificável, interativo e construtivo que pode ser testado até que os 

Conselheiros estejam satisfeitos com o resultado. A partir daí seria modificado caso houvesse uma 

divergência de entendimento novo frente ao consolidado, seja por mudança no quadro institucional 

do CADE, seja por mudança doutrinária, enfim, haveria possibilidade de mudança após 

consolidado o modelo, nas situações específicas que demandassem tal ação.  

Assim, recomendamos ao CADE a utilização da metodologia MCDA. Assim como o guia 

de TCCs, não é algo fixo e rígido, mas sim um processo dinâmico e interativo que pode ser 

modificado a cada alteração no corpo do Tribunal, caso seja necessário, por exemplo. Obviamente, 

a consolidação das preferências, convicções, conceitos e objetivos dos próprios Conselheiros não 
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apenas tornaria o modelo mais preciso e acurado, mas também os auxiliaria a melhor compreender 

seus próprios conceitos, motivações e entendimentos.  

A sugestão seria de tratar o modelo como foi tratado o Guia de TCCs, já que seria apenas 

uma ferramenta não obrigatória para os Conselheiros, sendo apenas uma solução regimental e não 

legislativa. Publicar-se-ia, então, os pesos considerados e a árvore final. Dessa forma, a cada 

mudança regimental do modelo, o CADE manteria sua discricionariedade, sem comprometer a 

previsibilidade de suas decisões, com fundamentação no caráter duplo de objetividade e 

subjetividade eis que a árvore não é rígida, muito menos obrigatória, dando um caráter suficiente 

de previsibilidade.  

Por fim, consideramos que, até mesmo para uma aplicação mais sólida do modelo, estudos 

futuros são necessários. Caso fosse efetuada parceria com o CADE, seria possível acessar 

absolutamente todas as dosimetrias de penas de multa de todos os casos de cartéis condenados, 

bem como as contribuições pecuniárias nos casos de celebração de TCCs em condutas de cartéis. 

Assim, a quantidade de dados disponíveis para todas as elucubrações feitas no histórico do CADE 

seria extremamente mais ampla e, por isso, conferiria maiores peso e fiabilidade ao modelo.  

O potencial da MCDA é vasto. É uma metodologia feita para o tipo de problema que 

analisamos nessa monografia, ajustável, objetiva, mas eivada de subjetividade. Consideramos uma 

ótima solução para tal celeuma. A construção de um modelo com os Conselheiros e luminares do 

direito concorrencial, com acesso às alíquotas confidenciais dos processos administrativos e 

celebrações de TCCs, atribuiria uma higidez ainda maior à tal solução que, por sua vez, conferiria 

maiores previsibilidade, isonomia e proporcionalidade, tão almejadas com o guia de TCCs, às 

decisões administrativas sem, contudo, retirar-lhe seu caráter discricionário e sem mecanizar o 

processo dosimétrico.  
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A. Modelo de Questionário 

 

 

Questionário: Dosimetria da Pena de Multa 

 
 

O questionário em tela foi estruturado de acordo com os incisos de majoração e minoração 

da pena de multa presentes no art. 45 da Lei Antitruste com a adição de um item, “VIII. Duração 

do Cartel”, eis que é algo muito levado em consideração na prática, mas que a lei foi silente quanto 

ao inciso no qual se encaixaria. O questionário encontra-se na fase de individualização da pena, ou 

seja, seria respondido para cada uma das infratoras do cartel para a determinação da multa final. 

Porém, para os efeitos aqui almejados, basta responder o questionário apenas uma vez, para a 

Representada de sua escolha.  

Gostaríamos que os senhores se pautassem em um cartel mais comum, um cartel que estaria 

situado na média. Pode ser baseado em algum caso concreto que os senhores possuem 

conhecimento, um caso julgado pelos senhores, ou, ainda, um caso completamente ficto.  

A única exigência que nos propomos aqui é que a Representada vislumbrada seja punida, 

ao final, na margem de 15% do faturamento bruto.  

Ressalte-se que os questionários são completamente anônimos, não serão vinculados às 

pessoas que os responderam, servirá apenas como base para a construção de um modelo de 

questionário final. Caso desejem, há, ao final, um espaço para sugestões ou críticas.  

 

I. Gravidade da Infração  
 

1. Se houve cartel hardcore, assinale a alternativa correspondente ao papel da Representada 

analisada. 

a. A Representada assumiu o papel de líder. 

b. A Representada não assumiu o papel de líder. 

c. Não foi possível verificar liderança no cartel.  
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2. Se não houve cartel hardcore, houve cartel regular? 

a. Sim, houve cartel. 

b. Não, não houve cartel.  

II. Boa-fé do Infrator 
  

 

3. Existe programa de compliance? Se sim, assinale a alternativa correspondente. 

a. Verifica-se programa de compliance robusto. 

b. Verifica-se programa de compliance normal.  

 

4. A Representada agiu com má-fé? Se sim, assinale a alternativa correspondente.  

a. A Representada tinha consciência de ilicitude.  

b. Verifica-se programa de compliance de “fachada”. 

c. Ambas as alternativas anteriores.  

 

 

III. Vantagem Auferida ou Pretendida pelo Infrator 
 

 

5. Assinale a alternativa que melhor se encaixe à Representada analisada:  

a. A vantagem auferida pela Representada está quantificada nos autos.  

b. A vantagem foi parcialmente auferida pela Representada. 

c. É caso de vantagem presumida. 

d. A vantagem não foi auferida pela Representada.  

 

IV. Consumação ou Não da Infração 
 

 

6. Assinale a alternativa que melhor se encaixe à consumação da Representada analisada:  

a. Verifica-se consumação total da infração pela Representada. 

b. Verifica-se consumação parcial da infração pela Representada. 
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c. Não houve consumação da infração pela Representada.  

 

 

V. Grau de lesão, ou perigo à lesão, à livre concorrência, à economia 
nacional, aos consumidores, ou a terceiros 

 

 

7. Quanto da delimitação geográfica da infração, assinale a alternativa que melhor 

corresponde ao caso em pauta:  

a. Trata-se de infração internacional. 

b. Trata-se de infração nacional. 

c. Trata-se de infração estadual. 

d. Trata-se de infração municipal.  

 

8. Quanto aos atingidos diretamente pela infração, assinale a alternativa que melhor 

corresponde ao caso em tela:  

a. Atingiu-se diretamente, também, fornecedores ou distribuidores, além dos 

consumidores. 

b. Atingiu-se diretamente apenas os consumidores.  

 

 

VI. Os Efeitos Econômicos Negativos Produzidos no Mercado 
 

 

9. Quanto aos efeitos produzidos no mercado relevante, assinale a alternativa que melhor se 

encaixa na participação da Representada na infração: 

a. Os efeitos foram totalmente produzidos no(s) mercado(s) relevante(s). 

b. Os efeitos foram parcialmente produzidos no(s) mercado(s) relevante(s). 

c. Os efeitos não foram produzidos no(s) mercado(s) relevante(s). 

 

10. Em se considerando um cartel, é cediço que seus efeitos são os mais deletérios à 

concorrência. Entretanto, é possível uma gradação entre os efeitos produzidos pelo cartel 
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no mercado. Com isso em mente, assinale a alternativa que melhor se encaixa ao caso em 

tela. 

a. A infração produziu efeitos graves no mercado. 

b. A infração produziu efeitos moderados no mercado. 

c. A infração produziu efeitos leves no mercado.  

 

 

VII. Situação Econômica do Infrator  
 

 

11. Qual o tamanho da empresa? 

a. Conglomerado Multinacional. 

b. Empresa de grande porte. 

c. Empresa de médio porte.  

d. Empresa de pequeno porte. 

e. Microempresa 

 

 

VIII. Duração do Cartel 
 

 

12. Assinale o lapso temporal que melhor corresponde à participação da Representada: 

a. Mais de 20 anos. 

b. Entre 15 e 20 anos. 

c. Entre 10 e 15 anos. 

d. Entre 5 e 10 anos. 

e. Menos de 5 anos 

f. Não foi possível precisar a duração do Cartel.  
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Sugestões/Críticas: -

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Caso tenha sido levado em consideração algum caso concreto, qual? ______________________ 

 

Contato:  

 hugoemmanueldv@gmail.com 

 (61) 983838038 

 

 

B. Árvore HiView3 
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C. Descritores 

 

I. Gravidade da Infração 
 

 

Critério 1.1.1– Cartel Hardcore 
Nível de Impacto Níveis de Referência Descrição 

N3  Líder 
 

N2 Bom Não-Líder 
N1 Neutro Não foi possível verificar 

liderança 
 
 

Critério 1.2– Cartel  
N2 Bom Houve Cartel 
N1 Neutro Não houve Cartel 

 
 

II. Boa-Fé do Infrator 
 
 

Critério 2.1 – Existência de Programa de Compliance 
Nível de Impacto Níveis de Referência Descrição 

N3  Não há programa de 
Compliance 

N2 Bom Programa de Compliance 
Robusto 

N1 Neutro Programa de Compliance 
normal 

 
 

Critério 2.2 – Má-Fé 
Nível de Impacto Níveis de Referência Descrição 

N4  Ambas as alternativas 
 

N3 Bom Consciência de Ilicitude 
N2 Neutro Programa de Compliance de 

“Fachada” 
N1  Não foi verificada má-fé 
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III. Vantagem Auferida ou Pretendida pelo Infrator 
 
 

Critério 3 – Vantagem Auferida ou Pretendida pelo Infrator  
Nível de Impacto Níveis de Referência Descrição 

N4  Vantagem Quantificada 
N3  Vantagem Parcialmente 

Quantificada 
N2 Bom Vantagem presumida 
N1 Neutro Vantagem não auferida 

 
 

IV. Consumação ou Não da Infração 
 
 

Critério 4 – Consumação ou Não da Infração 
Nível de Impacto Níveis de Referência Descrição 

N3 
 

Bom Consumação Total 

N2 Neutro Consumação Parcial 
N1  Não-Consumação 

 
 

V. Grau de lesão, ou perigo à lesão, à livre concorrência, à economia nacional, aos 
consumidores, ou a terceiros 

 
 

Critério 5.1 – Delimitação Geográfica 
Nível de Impacto Níveis de Referência Descrição 

N4  Infração Internacional  
N3  Infração Nacional 
N2 Bom Infração Estadual  
N1 Neutro Infração Municipal   

 
Critério 5.2 – Atingidos Diretamente 

Nível de Impacto Níveis de Referência Descrição 
N2 Bom Distribuidores ou 

Fornecedores  
N1 Neutro Consumidor 
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VI. Os Efeitos Econômicos Negativos Produzidos no Mercado 
 
 

Critério 6.1 – Mercado Relevante 
Nível de Impacto Níveis de Referência Descrição 

N3 Bom Efeitos totalmente produzidos 
N2 Neutro Efeitos parcialmente 

produzidos 
N1  Efeitos não produzidos 

 
Critério 6.2 – Efeitos da Lesão 

Nível de Impacto Níveis de Referência Descrição 
N3  Efeitos Graves 
N2 Bom Efeitos Moderados 
N1 Neutro Efeitos Leves 

 
 

VII. Situação Econômica do Infrator  
 
 

Critério 7.1 – Empresas  
Nível de Impacto Níveis de Referência Descrição 

N6  Conglomerado Multinacional  
N5 Bom Empresa de Grande Porte 
N4 Regular Empresa de Médio Porte 
N3  Empresa de Pequeno Porte  
N2  Microempresa e/ou 

Empresário Individual 
N1  Não é empresa 

 
 

VIII. Duração do Cartel  
 
 

Critério 8 – Duração do Cartel  
Nível de Impacto Níveis de Referência Descrição 

N6  Mais de 20 anos 
N5  Entre 15 e 20 anos 
N4  Entre 10 e 15 anos 
N3  Entre 5 e 10 anos 
N2 Bom Menos de 5 anos 
N1 Regular Não foi possível precisar a 

duração do cartel 
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D. Pontuação Incisos – MACBETH 
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