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São Paulo, 30 de outubro de 2015. 
 
Ao 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE 
At: Dr. Vinícius Marques de Carvalho, Presidente do CADE 
SEPN 515 Conjunto D, Lote 4, Ed. Taurisano. 
CEP 70770-504 
Brasília – DF 
(via email: guiadecompliance@cade.gov.br) 
 
 

Ref.: Manifestação da CECORE e da CAC 
Pinheiros sobre a versão preliminar do Guia 
para Programas de Compliance divulgado 
pelo CADE. 
 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente do E. CADE, 
 

 
A Comissão de Estudos da Concorrência e Regulação Econômica da OAB/SP 

(“CECORE”) e a Comissão de Anticorrupção e Compliance da OAB/SP – Subseção de Pinheiros 
(“CAC Pinheiros”), apresentam sugestões sobre a versão preliminar do Guia para Programas de 
Compliance, com o intuito de colaborar com a definição do conteúdo da versão final a ser 
divulgada. 

 
É sempre válido notar que o procedimento de consultas públicas, realizado 

por órgãos da Administração em diversos países, entre eles o Brasil, é um instrumento utilizado 
para que os cidadãos possam opinar, conforme regras e prazos estipulados, sobre matérias que 
os órgãos pretendem normatizar. Trata-se de instrumento essencial para o exercício da 
democracia, desenvolvimento e aperfeiçoamento das instituições de forma a garantir, não 
somente maior transparência sobre seus atos, como principalmente maior segurança jurídica aos 
administrados. 

 
Nesse sentido, a CECORE procura contribuir com todas as consultas públicas 

abertas pelo CADE, em atenção aos seus objetivos de fomentar o debate sobre questões 
relacionadas à defesa da concorrência no Brasil e de contribuir para o aperfeiçoamento 
institucional do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - SBDC. Para tanto, geralmente 
são criados grupos de estudo para cada consulta pública, que ficam encarregados de minutar a 
manifestação a ser apresentada pela CECORE.  

 
Desta forma, a CECORE e a CAC Pinheiros parabenizam o CADE pela 

iniciativa da edição de uma minuta de Guia de Compliance, bem como pela qualidade do conteúdo 
apresentado. 
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Adiante, passa-se a tratar cada um dos pontos do Guia que os membros da 

CECORE e da CAC Pinheiros consideraram importantes chamar a atenção do CADE e sugerir 
alterações/complementações. Neste sentido, com o intuito de facilitar a leitura, os itens serão 
pontuados abaixo com uma breve justificativa em seguida.  

 
Item 1.2.1, página 9: 
 

“Antes de entrar em maiores detalhes a respeito do que seja o programa de compliance, quais 
seus benefícios específicos e sua forma de estruturação, é importante ressaltar o motivo pelo 
qual as empresas, sejam elas grandes, médias ou pequenas, considerada sua estrutura, 
exposição ao risco, natureza e complexidade das suas atividades, devem se preocupar em 
cumprir a LDC. Há duas respostas para essa questão, uma primeira relacionada à 
punibilidade advinda do não cumprimento, e uma segunda que diz respeito aos benefícios que 
a observância da lei traz tanto para a sociedade quanto para as próprias companhias.” 

 
Justificativa: Adequar a previsão às diferentes realidades, estimulando sua aplicação pelas 
empresas de pequeno e médio porte. 

 
Item 2.3.6, página 14: 
 

“Além da diminuição do risco de imposição de multa ou do valor da multa em decorrência da 
celebração de leniência ou outros acordos com as autoridades, a adoção de programas efetivos 
de compliance pode deve configurar circunstância atenuante – em reconhecimento à adoção 
pela empresa de medidas para prevenir violações à lei – e levar a uma redução da pena 
mesmo em caso de condenação, conforme se verá no item 3.3.” 

 
Item 3.3.4, página 41: 
 

“Apesar de, como visto, um programa de compliance não ser suficiente para afastar a 
possibilidade de imposição de penalidades pelo Cade, em algumas situações ele pode ele deve, 
quando implementado de acordo com o presente Guia, impactar favoravelmente na 
determinação dessas penalidades, afastando, por exemplo, certas proibições ou até mesmo 
reduzindo o valor da multa aplicável. Isso porque, ao aplicar as penalidades previstas na 
LDC, o Tribunal do Cade deve levar em consideração, segundo o art. 45, fatores como a 
boa-fé do infrator; o grau de lesão à livre concorrência, à economia nacional, aos consumidores 
ou a terceiros; os efeitos econômicos negativos produzidos no mercado; e a reincidência.” 

 
Justificativa: Em ambos os casos, a pretensão das alterações é incentivar a adoção de programas 
de compliance efetivos pelos agentes econômicos e valorizar a busca de melhoria contínua do 
ambiente concorrencial.  
 
A despeito da qualidade do Guia, a CECORE e a CAC Pinheiros entendem oportuno sugerir 
que o CADE edite uma resolução específica que deverá definir os critérios a serem utilizados 
pelos Conselheiros do CADE para atenuação de pena e contribuição pecuniária na hipótese de 
ser confirmada a implementação pela pessoa jurídica de um Programa de Compliance.  
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Item 3.2.2.3, página 33: 
 

“Sendo assim, as recomendações para as empresas membro de associações e SSOs são as 
seguintes: que não participem diretamente de reuniões, quando possível. No caso de 
necessidade de participação direta, é preciso conferir instrução especial aos funcionários 
participantes sobre o que pode e o que não pode ser discutido com concorrentes. Ademais, 
sugere-se que sempre e todas as vezes seja solicitado reconhecimento em ata de tudo quanto 
ocorrer nos encontros, sendo especialmente importante que, uma vez que a empresa acredite 
que o tópico de discussão apresenta risco concorrencial, ela se retire da reunião e tenha esse 
fato registrado” 

 
Justificativa: Sugerimos a retirada da primeira frase do quinto parágrafo do item 3.2.2.3, pois a 
participação em reuniões de associações e SSOs é uma prerrogativa das próprias empresas. As 
associações devem ser utilizadas para difundir entre seus membros a cultura do compliance 
concorrencial (com por exemplo, a ICC). O guia deve se concentrar na importância da empresas 
em cumprirem uma “due dilligence”  nas associações antes de se tornarem membros e educar seus 
representantes com relação ao escopo e limites nas discussões com concorrentes, conforme bem 
exposto no próprio item 3.2.2.3.  

 
 

Item 3.2.1.3 (Documentação), página 27: 
 

“Ademais, a correta documentação das atividades de compliance concorrencial poderá ser de 
grande valia caso a empresa seja chamada a prestar informações a respeito de suas condutas 
perante a autoridade concorrencial, observado o sigilo profissional. A título de exemplo, caso 
a empresa mantenha os devidos registros de que orientações sólidas e específicas foram 
prestadas a determinado funcionário a respeito da proibição da coordenação de preços com 
concorrentes, poder-se-ia concluir, a depender das evidências coletadas, que eventual 
envolvimento daquele funcionário em uma conduta de coordenação de preços representaria um 
desvio individual de conduta distanciado da política corporativa, com o consequente 
reconhecimento de boa-fé que deve implicar diminuição da gravidade do ilícito e redução da 
penalidade a ser imposta.” 

 
 

Justificativa: A advocacia no Brasil é uma garantia constitucional, já que no seu artigo 133, há a 
previsão da indispensabilidade do advogado na administração da Justiça. Para assegurar o 
dispositivo citado o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (EOAB) garante, entre os 
direitos do advogado, a inviolabilidade profissional, visando, sobretudo, o sigilo dos dados de 
clientes. A imunidade profissional está prevista no parágrafo 2º do artigo 7º do Estatuto da 
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), e significa a liberdade de expressão 
do advogado. Por essa razão, entendemos ser importante o acréscimo no parágrafo acima 
destacado. 
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Item 4.2, página 43: 
 

“De todo modo, por conta das peculiaridades do compliance concorrencial no que se refere à 
necessidade de uma avaliação específica diante dos riscos associados a cada caso concreto, o 
envolvimento do departamento jurídico nesse aspecto do programa de compliance é 
recomendável, como também que a difusão da cultura de compliance tenha início no ambiente 
acadêmico, já durante a formação dos futuros profissionais.” 
 

Justificativa: O guia deve destacar o papel de Universidades e professores para a difusão da 
cultura de compliance durante a formação acadêmica dos futuros profissionais.  

 
Sendo o que se apresentava para o momento, a CECORE e a CAC Pinheiros 

reiteram seus protestos de elevada estima e consideração, e colocam-se à disposição para 
quaisquer esclarecimentos, inclusive por meio de reunião, se esse E. CADE entender necessário. 

 
Atenciosamente,  

 
 

PRESIDENTE DA CECORE/OAB-SP 
Vicente Bagnoli 

 
 

VICE- PRESIDENTE DA CECORE/OAB-SP 
Daniel Oliveira Andreoli 

 
PRESIDENTE DA CAC PINHEIROS/OAB-SP 

Renata Fonseca de Andrade 
 

PARTICIPARAM DA MANIFESTAÇÃO DA CECORE/OAB-SP e CAC 
PINHEIROS/OAB-SP 

 
Alessandra Gonsales 
Barbara Luvizotto 
Bruno Carbone  
Carlos Lopes 

Edmo Colnaghi Neves 
Eduardo Gaban 
Karina Schulte 
Marcelo Lapolla 
Patrícia Agra 

Patrícia Bandouk Carvalho 
Renan Miranda 
Rodrigo Zingales 
Rosimara Vuolo 


