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São Paulo, 31 de dezembro 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: consultapublica2@cade.gov.br e guialeniencia@cade.gov.br) 
 
 

Ref.: Manifestação da CECORE sobre 
Consulta Pública nº 02/2015 e a versão 
preliminar do Guia sobre Programa de 
Leniência divulgadas pelo CADE. 
 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente do E. CADE, 

 
A Comissão de Estudos da Concorrência e Regulação Econômica da 

OAB/SP (“CECORE”) apresenta as sugestões sobre a consulta pública nº 02/2015 e 
sobre a versão preliminar do Guia para Programa de Leniência, com o intuito de colaborar 
com a definição do conteúdo das versões finais a serem divulgadas. 

 
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.  

 
Em apertada síntese, pretende o Conselho adotar as seguintes mudanças: 

(i) inclusão dos parágrafos 6º e 7º no artigo 179, a respeito da utilização de informações 
trocadas no âmbito de negociação frustrada de TCC; (ii) alteração da redação dos incisos 
do artigo 187 para substituir o termo “propuser” por “requerer”; (iii) modificação dos 
parágrafos 2º e 3º do artigo 199, a respeito dos inícios da negociação de Acordo de 
Leniência; (iv) inclusão dos parágrafos 6º a 9º no referido artigo, para disciplinar a lista de 
espera para negociação de Acordo de Leniência; (v) exclusão do artigo 204 sobre os prazos 
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de negociação de acordos de leniência; (vi) alteração do artigo 209 para disciplinar o 
instituto da Leniência Plus; (vii) inclusão, no parágrafo 1º do artigo 210, de previsão de 
emissão de certidão pela Superintendência-Geral constando o cumprimento do Acordo de 
Leniência, para cada signatário; e (viii) modificação do artigo 224, referente a pedido de 
manifestação. 

 
Inicialmente, o CADE havia estipulado a data de 11 de janeiro de 2016 

como prazo para manifestações a respeito das duas propostas. Contudo, o prazo para 
manifestação do Guia foi estendido por mais 30 (trinta) dias1. 

 
O presente documento engloba a manifestação da CECORE tanto para 

o Guia sobre o Programa de Leniência Antitruste quanto para a proposta de Resolução. 
Para facilitar a compreensão, todos os comentários foram organizados nas tabelas abaixo. 
Assim, foi possível vincular claramente cada comentário com sua passagem correspondente 
no Guia e/ou na proposta de Resolução. 

 
No geral, o formato de perguntas e respostas mostrou-se didático e de 

fácil leitura. Neste mesmo sentido, sugere-se a inclusão de um capítulo final no Guia com 
estatísticas importantes sobre o Programa de Leniência, como, por exemplo: (a) quantidade 
de Acordos de Leniência celebrados; (b) tempo médio de duração de uma investigação 
iniciada com Acordo de Leniência; (c) total de processos administrativos com Acordo de 
Leniência julgados; (d) quantidade de Acordos de Leniência considerados descumpridos; 
dentre outros. Apesar de haver na pergunta 8 um link para dados atualizados sobre o total 
de Acordos de Leniência assinados ano a ano com o CADE, pela relevância do tema, 
sugere-se um capítulo separado e mais abrangente sobre as estatísticas dos Acordos de 
Leniência e dos processos administrativos iniciados por Acordos de Leniência. 

 
Ainda que esse capítulo exija uma constante atualização do Guia por 

parte da Autoridade, esse tipo de estruturação de dados e de informações é muito 
importante para os administrados conhecerem melhor o Programa de Leniência e 
encontram consonância no formato adotado para o Guia. 

 
Por fim, a CECORE parabeniza a iniciativa do CADE de publicar o 

Guia com tema de altíssima relevância para a sociedade e com a abrangência e 
profundidade necessárias para ampla disseminação de conhecimento sobre a matéria. Sem 
dúvida, o Guia auxiliará não apenas a comunidade de advogados que militam na área mas 
também as empresas e indivíduos na tomada de decisão sobre celebrar ou não um Acordo 
de Leniência ao CADE, conferindo mais segurança jurídica e transparência nas regras que 
disciplinam este instituto. 

 

 

                                                           
1
 Cf. Despacho Presidência nº 358/2015, publicado no DOU de 24/12/2015. 
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GUIA SOBRE PROGRAMA DE LENIÊNCIA  

CADE 

 

REDAÇÃO ORIGINAL COMENTÁRIOS - CECORE 

1. O que é o Programa de Leniência Antitruste do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica?  

 

O Programa de Leniência Antitruste (Programa de Leniência) do 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) é um conjunto de 

iniciativas com vistas a detectar, investigar e punir infrações contra a 

ordem econômica; informar e orientar permanentemente as empresas e 

os cidadãos em geral a respeito dos direitos e garantias previstos nos 

artigos 86 e 87 da Lei nº 12.529/2011 e nos artigos 197 a 210 do 

Regimento Interno do Cade (RICADE); e incentivar, orientar e assistir os 

 

 

Com o Acordo de Leniência, a empresa ou pessoa física envolvida não se 

compromete a confessar a prática de infração da ordem econômica, mas 

somente a participação no ilícito (Cf. art. 86 §1º, IV c/c §2º, da Lei nº 

12529/2011). Assim, a redação atual do Guia precisa ser modificada para 

corresponder com maior propriedade às disposições legais sobre o tema. 
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REDAÇÃO ORIGINAL COMENTÁRIOS - CECORE 

proponentes à celebração de Acordo de Leniência Antitruste do Cade 

(Acordo de Leniência). 

O Programa de Leniência permite que empresas e/ou pessoas físicas 

envolvidas ou que estiveram envolvidas em um cartel ou em outra prática 

anticoncorrencial coletiva celebrem Acordo de Leniência com o Cade, 

comprometendo-se a cessar a conduta ilegal, a denunciar e 

confessar a prática de infração da ordem econômica, bem como a 

cooperar com as investigações apresentando informações e documentos 

relevantes à investigação. 

Na esfera administrativa, desde que colaborem com a investigação e o 

resultado desta colaboração ocasione a identificação dos demais 

envolvidos na infração e a obtenção de informações e documentos que 

comprovem a infração noticiada ou sob investigação, o signatário do 

Acordo de Leniência será beneficiado com a extinção da ação punitiva da 

administração pública (se a Superintendência-Geral do Cade não tiver 

conhecimento prévio da infração noticiada) ou a redução de um a dois 

terços das penas administrativas aplicáveis (se a SG/Cade já tiver 

conhecimento prévio da infração notificada) (art. 86, §4º da Lei nº 
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REDAÇÃO ORIGINAL COMENTÁRIOS - CECORE 

12.529/2011 c/c art. 208, I e II do RICADE). Sobre “conhecimento 

prévio” (vide pergunta 18, infra).  

 

Já na esfera criminal, a celebração de Acordo de Leniência determina a 

suspensão do curso do prazo prescricional e impede o oferecimento da 

denúncia com relação ao agente beneficiário da leniência no que tange 

aos crimes contra a ordem econômica tipificados na Lei de Crimes 

Contra a Ordem Econômica (Lei nº 8.137/1990), e nos demais crimes 

diretamente relacionados à prática de cartel, tais como os tipificados na 

Lei Geral de Licitações (Lei nº 8.666/1993) e no artigo 288 do Código 

Penal (associação criminosa). Cumprido o Acordo de Leniência, 

extingue-se automaticamente a punibilidade dos crimes acima (art. 87 da 

Lei nº 12.529/2011 c/c art. 208, parágrafo único do RICADE) (vide 

perguntas 17 a 19, infra). 
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REDAÇÃO ORIGINAL COMENTÁRIOS - CECORE 

2. Para quais infrações o Acordo de Leniência Antitruste é 

aplicável?  

 

O Acordo de Leniência Antitruste objeto é aplicável às infrações 

previstas no artigo 36 da Lei no 12.529/2011, anteriormente previstas 

nos artigos 20 e 21 da Lei nº 8.884/1994. Na maior parte das vezes, são 

celebrados Acordos de Leniência em relação à prática de cartel, ou seja, 

quando empresas concorrentes se coordenam e realizam acordos com o 

objetivo ou com a potencialidade de produzir os efeitos, ainda que não 

alcançados, de (I) limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre 

concorrência ou a livre iniciativa; (II) dominar mercado relevante de bens ou serviços; 

ou (III) aumentar arbitrariamente os lucros (art. 36, caput, I a III da Lei nº 

12.529/2011). 

Entre outras, o Acordo de Leniência aplica-se às condutas 

anticoncorrenciais coletivas previstas no artigo 36, §3o, inciso I, alíneas 

“a”, “b”, “c” e “d” e inciso II da Lei nº 12.529/2011, quais sejam: (I) 

acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrente, sob qualquer 

forma, (a) os preços de bens ou serviços ofertados individualmente; (b) a 

 

 

A lei se utiliza do conectivo “e”, e não “ou”, como consta da versão 

preliminar do Guia. (Cf. art. 36, caput e incisos, da Lei nº 12529/2011). 

O art. 36, caput tem quatro incisos, e não três. Sugere-se, portanto, a 

inclusão do último inciso, cujo teor seria: “IV – exercer de forma abusiva 

posição dominante”. 
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REDAÇÃO ORIGINAL COMENTÁRIOS - CECORE 

produção ou a comercialização de uma quantidade restrita ou limitada de 

bens ou a prestação de um número, volume ou frequência restrita ou 

limitada de serviços; (c) a divisão de partes ou segmentos de um mercado 

atual ou potencial de bens ou serviços, mediante, dentre outros, a 

distribuição de clientes, fornecedores, regiões ou períodos; e/ou (d) os 

preços, condições, vantagens ou abstenção em licitação pública; e (II) 

promover ou influenciar conduta comercial uniforme ou concertada entre 

concorrentes (como acontece, por exemplo, no caso de associações e 

sindicatos).  

Ressalte-se que, de acordo com o caput do artigo 36 da Lei nº 

12.529/2011 e com a jurisprudência atual do Cade, a prática de cartel é 

considerada um “ilícito pelo objeto”. Isso significa que não é necessário 

que o cartel gere efeitos no mercado, sendo suficiente que tenha a 

potencialidade de produzir efeitos, ainda que não sejam alcançados. Além 

disso, a infração da ordem econômica existe independentemente de culpa 

com relação às empresas envolvidas. 
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REDAÇÃO ORIGINAL COMENTÁRIOS - CECORE 

4. Quem são as autoridades competentes para investigar e punir a 

prática de cartel nas esferas administrativas e criminal?  

 

 

Na mesma linha da questão nº 4 ao lado, sugere-se incluir uma questão 

sobre as autoridades competentes para celebrar Acordos de Leniência e a 

razão pela qual os Administrados não podem celebrar Acordos de 

Leniência diretamente com os Ministérios Públicos e/ou em âmbito 

judicial. 

 

 

12. Como deve ser realizada a confissão pelo proponente do Acordo 

de Leniência? 

A confissão pode ser feita oralmente ou por escrito. Todavia, o Acordo 

de Leniência é, em si, um documento escrito, que contém cláusula 

expressa referente à confissão de participação da empresa e/ou pessoa 

física na conduta anticoncorrencial coletiva denunciada. 

 

A dúvida dos administrados neste tocante vai além da simples forma da 

confissão, adentrando, também, no que se refere ao seu conteúdo. Nesse 

sentido, sugere-se ao CADE que esclareça os elementos mínimos que 

devem constar de uma confissão no âmbito do Acordo de Leniência. 
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REDAÇÃO ORIGINAL COMENTÁRIOS - CECORE 

 

18. Quando os benefícios do Acordo de Leniência serão concedidos 

de forma total e quando serão concedidos de forma parcial? 

 

Representações feitas por meio do “Clique Denúncia” que não tragam 

elementos probatórios suficientes para ensejar a abertura de 

procedimento administrativo, notícias na mídia ou informação sobre a 

existência de investigação em outro órgão da Administração Pública 

ainda não apuradas pelo Cade, dentre outras situações, podem não 

configurar “conhecimento prévio” por parte da Superintendência-Geral 

do Cade. 

 

 

 

 

 

 

 

Por questões de segurança jurídica, sugerimos alterar o trecho “podem 

não configurar” por “não configuram”. 
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REDAÇÃO ORIGINAL COMENTÁRIOS - CECORE 

19. Quando os benefícios do Acordo de Leniência serão 

efetivamente concedidos? 

 

Os benefícios serão efetivamente concedidos com a declaração de 

cumprimento do Acordo de Leniência pelo Tribunal do Cade, por 

ocasião do julgamento do Processo Administrativo (art. 86, §4º, I e II da 

Lei nº 12.529/2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A declaração de cumprimento do Acordo de Leniência é um tema que 

suscita importantes questões, diante de sua comunicação com a esfera 

criminal, a partir de uma decisão eminentemente administrativa. Assim, 

sugere-se um aprofundamento da resposta para esclarecer o que se segue: 

 

(i) Por conta de suas repercussões criminais, a declaração de 

cumprimento do Acordo de Leniência deve ser homologada em 

juízo? 

 

(ii) A suspensão dos processos criminais e o impedimento do 

oferecimento da denúncia ocorre a partir da declaração de 

cumprimento ou da celebração? 
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REDAÇÃO ORIGINAL COMENTÁRIOS - CECORE 

24. No que consiste o acordo de colaboração premiada?  

 

Sugerimos incluir uma conclusão na resposta de que o acordo de 

colaboração premiada não deve ser confundido com o Acordo de 

Leniência. 

 

35. O que ocorre caso o primeiro lugar na fila esteja disponível?  

 

O primeiro a comparecer perante a Superintendência-Geral do Cade para 

denunciar uma infração obterá uma declaração (“Termo de Marker”) que 

atesta o seu comparecimento naquela data para apresentar informações 

referentes a práticas anticompetitivas praticadas por determinada empresa 

e/ou pessoa física no mercado, na área geográfica e no período 

reportados. Ainda, a declaração certifica que o proponente reúne os 

requisitos para negociar um Acordo de Leniência e sinaliza, se for o caso, 

se já há investigação em curso (vide pergunta 18, supra). Na data de 

emissão da declaração é agendada uma nova reunião, a ser realizada em 

até 30 (trinta) dias, a fim de que seja apresentada à SG/Cade a primeira 

proposta de Acordo de Leniência pelo proponente. Para acessar o 

modelo do Termo de Marker, clique aqui. 

 

Interessante esclarecer nesta questão que a simples concessão do Marker 

não confere ao interessado nenhum dos benefícios da celebração do 

Acordo de Leniência – quais sejam, suspensão dos processos criminais e 

impedimento do oferecimento da denúncia. 

No modelo do Termo de Marker, sugerimos que onde se lê “NOME DA 

EMPRESA” coloque-se ao invés disso “NOME DO REQUERENTE”, 

pois não apenas empresas, mas também pessoas físicas podem propor 

Acordo de Leniência. 
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REDAÇÃO ORIGINAL COMENTÁRIOS - CECORE 

36. O que ocorre caso o primeiro lugar na fila não esteja disponível?  

[...] 

Constar em “fila de espera” pode ser importante por dois motivos. Em 

primeiro lugar porque, caso a negociação do Acordo de Leniência 

Antitruste em andamento seja rejeitada, o próximo proponente da fila (2º, 

3º, 4º, etc., conforme a ordem cronológica) será convidado a negociar 

novo Acordo de Leniência, e, assim, sucessivamente com os demais 

proponentes na fila. Em segundo lugar porque, caso a negociação do 

Acordo de Leniência em andamento seja aceita e o acordo seja assinado, 

os proponentes que ainda estiverem “em fila de espera” terão seus 

pedidos de senha automaticamente convertidos em pedidos para 

negociação de Termo de Compromisso de Cessação (TCC) (vide 

perguntas 22 e 23, supra), caso em que os proponentes serão convocados, 

também segundo a ordem dos pedidos de senha, para manifestar 

interesse na negociação de TCC, podendo obter os benefícios advindos 

de sua assinatura, tais como a redução da contribuição pecuniária devida, 

conforme artigo 85 da Lei nº 12.529/2011 e artigos 184 a 189 do 

RICADE. Caso os proponentes manifestem interesse na negociação de 

 

 

Interessante esclarecer como se opera essa conversão automática, pois a 

instauração do Processo Administrativo nem sempre é imediatamente 

após a celebração do Acordo de Leniência, bem como, quais os 

documentos e informações prestadas pelo Acordo de Leniência serão 

compartilhadas com os requerentes de Termo de Compromisso de 

Cessação, no caso em que o Processo Administrativo ainda não tiver sido 

instaurado. 
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REDAÇÃO ORIGINAL COMENTÁRIOS - CECORE 

TCC, o pedido será encaminhado à Coordenação-Geral da SG/Cade 

responsável pelo caso. 

38. O Termo de Marker pode ser alterado?  

 

Esclarecer na resposta, também, o que se segue: 

 

(i) O Termo de Marker pode ser alterado para incluir condutas que 

não haviam sido consideradas inicialmente? 

 

(ii) Em caso positivo, o que ocorre se as novas condutas já forem 

objeto de negociação de Acordo de Leniência em paralelo, com 

outra Pessoa (jurídica ou física)? 

 

40. O que ocorre em caso de desistência da proposta de Acordo de 

Leniência?  

Sugerimos esclarecer na resposta à esta questão que o CADE não poderá 

instaurar investigação com base em informações colhidas durante 

negociação fracassada de Acordo de Leniência. 
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REDAÇÃO ORIGINAL COMENTÁRIOS - CECORE 

48. Quais os cuidados que o proponente do Acordo de Leniência 

deve ter na coleta dos documentos eletrônicos e físicos?  

 

Sugerimos esclarecer se os Signatários devem fornecer ao CADE 

relatório especificando todos os fatores indicados na resposta à questão, 

bem como se é oferecido aos demais Representados, quando da 

instauração do Processo Administrativo, qualquer tipo de documento que 

comprove que referidos cuidados técnicos foram tomados na cadeia de 

custódia. 

Além disso, no quarto parágrafo, no trecho que diz “o proponente do 

Acordo de Leniência deve preservar, sempre que possível, os discos rígidos 

ou equipamentos originais (...). É possível apresentar ao Cade os discos 

rígidos ou equipamentos originais, sempre que isso por factível.” fica claro que 

é uma faculdade do proponente tanto preservar como apresentar os 

discos rígidos ou equipamentos originais. Entendemos que deveria haver, 

como regra, alguma comprovação de que os originais existem ou 

justificativa da inexistência. 
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REDAÇÃO ORIGINAL COMENTÁRIOS - CECORE 

53. Qual o prazo total para a negociação do Acordo de Leniência?  

 

À medida que as informações e os documentos sejam apresentados pelo 

proponente, a negociação pode ser prorrogada por meio de “Termos de 

Reunião” (art. 201, III e IV do RICADE), sendo que o prazo total para a 

negociação da proposta do Acordo de Leniência é de seis meses ou um 

ano (art. 204, caput, do RICADE) (vide pergunta 53, infra) contados da 

data da apresentação da proposta, desde que o proponente demonstre 

estar agindo de boa-fé para completar as informações e apresentar 

documentos, e desde que estejam presentes circunstâncias extraordinárias 

que impossibilitem o esclarecimento imediato a respeito do caso. 

 

 

 

Em linha com o objetivo do presente Guia de orientar e registrar as 

melhores práticas na negociação de um Acordo de Leniência, sugere-se 

que seja esclarecido que o termo inicial para a contagem do prazo de seis 

meses ou um ano para a negociação do acordo é a data da apresentação 

da proposta, conforme art. 204, caput, do RICADE. 

Além disso, esclarecer se os demais interessados que se encontram na 

“fila de espera” são informados sobre eventual início do prazo de 

negociação e de posteriores prorrogações. 

59. Como ocorre a participação do(s) Ministério(s) Público(s) no 

Acordo de Leniência? 

  

Apesar de os arts. 86 e 87 da Lei nº 12.529/2011 não exigirem 

Conforme devidamente ressaltado pelo Guia, a obrigatoriedade de 

participação do Ministério Público não está prevista na Lei nº 

12.529/2011. Assim, sugere-se a complementação da resposta para que 

sejam abordadas as seguintes dúvidas adicionais: 
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REDAÇÃO ORIGINAL COMENTÁRIOS - CECORE 

expressamente a participação do Ministério Público para a celebração de 

Acordo de Leniência, a experiência consolidada do Cade é no sentido de 

viabilizar a participação do Ministério Público, titular privativo da ação 

penal pública e detentor de atribuição criminal, tendo em vista as 

repercussões criminais derivadas da leniência. Assim, o Ministério 

Público Estadual e/ou o Federal participa como agente interveniente no 

acordo, a fim de conferir maior segurança jurídica aos Signatários do 

Acordo de Leniência, além de facilitar a investigação criminal do cartel 

(vide perguntas 16, supra e 60 e 61, infra). 
 

(i) Existe a possibilidade prática de firmar um Acordo de Leniência 
sem a participação do Ministério Público? 

 
(ii) Nesse caso, como será análise sobre o cumprimento deste 

Acordo de Leniência à luz do Tribunal do CADE? 
 

(iii) Qual a garantia dos interessados de que o Ministério Público não 
iniciará uma investigação, caso as partes desistam do Acordo ou o 
mesmo seja rejeitado pela SG/CADE? O Ministério Público tem 
conhecimento do fato, mesmo que não tenha acesso aos 
documentos. 
 

(iv) O que acontece na hipótese do Ministério Público se recusar a 
assinar? 

 

73. Quais são os procedimentos de confidencialidade do Cade na 

fase de formalização do Acordo de Leniência? 

 

Trata-se de tema bastante sensível aos administrados. Sugerimos a 

inclusão de esclarecimentos sobre o risco de vazamento de informações: 

em que circunstâncias podem ocorrer o como o CADE lida com 

vazamento. 
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75. O que ocorre se não forem cumpridas as condições e cláusulas 

estipuladas no Acordo de Leniência?  

 

Se as condições e cláusulas estipuladas no Acordo de Leniência (vide 

pergunta 71 supra) não forem cumpridas, a empresa e/ou a pessoa física 

signatária responsável pelo descumprimento perderá os benefícios com 

relação às multas e demais sanções cabíveis (art. 206, §1º, IX do 

RICADE). É o que ocorrerá, por exemplo, se o signatário deixar de 

cooperar com o Cade ou apresentar informações falsas. 

O descumprimento do Acordo de Leniência é um tema que provoca 

bastante dúvida e gera inúmeros questionamentos. A abordagem dada 

pelo Guia é insuficientemente breve e não aborda com a temática com a 

importância devida. Assim, sugere-se a inclusão de mais perguntas, com o 

objetivo de esclarecer melhor esta parte, especialmente, para esclarecer: 

 

(i) Quantos Acordos de Leniência já foram declarados 
descumpridos; 
 

(ii) Se é prevista uma gradação de sanções para eventuais 
descumprimentos até alcançar a perda total do benefício;  
 

(iii) Sobre a possibilidade de eventuais descumprimentos serem 
sanáveis, como, por exemplo, prestação de informações 
incompletas; 
 

(iv) No exemplo dado na redação do Guia, de quem será a 
competência para constatar se as informações prestadas pelos 
Signatários são falsas e qual o procedimento para tanto; 
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(v) Se eventual arquivamento da investigação pelo Plenário do 

CADE em relação a parte dos partícipes identificados pelo 
Signatário representa descumprimento do Acordo de 
Leniência; 

 
(vi) Em que momento o descumprimento é declarado; 

 
(vii) Se, na Nota Técnica final da Superintendência-Geral, será emitido 

algum juízo de valor a respeito do cumprimento do Acordo de 
Leniência até o momento;  
 

(viii)  No caso de declaração de descumprimento por parte da Pessoa 
Jurídica Signatária, o que acontece com os demais Signatários 
Pessoas Físicas a ela vinculada. 

 

Os questionamentos listados acima são apenas um exemplo da 

complexidade do tema envolvendo descumprimentos e da necessidade de 

que o mesmo seja tratado com maior detalhe pelo CADE. 
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82. O signatário de um Acordo de Leniência pode responder por 

ação de reparação de danos?  

 

Sim. Os prejudicados pela conduta anticompetitiva poderão ingressar em 

juízo para, em defesa de seus interesses individuais ou individuais e 

homogêneos, obter a cessação de práticas que constituam infração da 

ordem econômica, bem como o recebimento de indenização por perdas e 

danos sofridos, independentemente do Inquérito ou Processo 

Administrativo, que não será suspenso em virtude do ajuizamento de 

ação (art. 47 da Lei nº 12.529.2011).  

 

Não há, portanto, vedação legal ao ajuizamento de ação contra o 

signatário do Acordo de Leniência. 

 

A Superintendência-Geral do Cade não exige que o signatário indenize as 

partes prejudicadas pela conduta delatada como requisito para a 

celebração de um Acordo de Leniência. 

Especificamente sobre ações de reparação de danos, importante também 

abordar as seguintes questões: 

 

(i) O CADE disponibilizará para eventuais interessados em ajuizar 
ações de reparação de danos acesso aos documentos produzidos 
no âmbito do Acordo de Leniência? 

 
(ii) No Guia consta que a Superintendência-Geral não exige que haja 

reparação de danos por parte dos Signatários, isso significa que 
existe a possibilidade de o Tribunal poder exigir para declarar o 
Acordo de Leniência como cumprido? 
 

(iii) O CADE exige dos interessados em celebrar Acordo de 
Leniência que demonstrem especificamente o suposto prejuízo 
com a prática relatada? 
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90. É possível obter uma Leniência Plus em um processo 

administrativo se o proponente já tiver assinado anteriormente um 

Acordo de Leniência em um outro mercado?  

 

Não. A Leniência Plus é benefício concedido à empresa ou pessoa física 

que não obtiver, no curso de investigação ou processo administrativo em 

andamento, habilitação para a celebração do Acordo de Leniência e que, 

com isso, forneça informações acerca de um outro cartel sobre o qual a 

Superintendência-Geral do Cade não tenha qualquer conhecimento 

prévio (art. 209 do RICADE c/c art. 86, §9º da Lei 12.529/2011) (vide 

pergunta 18, supra). Desse modo, caso a empresa e/ou pessoa física 

tenha celebrado anteriormente um Acordo de Leniência em um mercado 

e, posteriormente, venha a ser representado em outro processo 

administrativo em outro mercado, não será a ele aplicável o benefício da 

Leniência Plus, pois não estará trazendo ao conhecimento do Cade 

qualquer informação nova, facultando-lhe a celebração de um TCC (vide 

 

 

 

Sugere-se alteração da resposta para positiva, pois o proponente poderia 

ser elegível, sim, à Leniência Plus se trouxesse ao conhecimento do 

CADE uma terceira infração, da qual a Superintendência-Geral não 

tivesse conhecimento. 
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perguntas 23 e 36, supra). 
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CONSULTA PÚBLICA - ALTERAÇÕES NO RICADE 

RICADE – REDAÇÃO ORIGINAL REDAÇÃO SUGERIDA COMENTÁRIOS/SUGESTÕES 

Art. 204. A negociação a respeito da proposta 
do acordo de leniência deverá ser concluída no 
prazo total de 6 (seis) meses, contados da data 
da apresentação da proposta. 
 
§1º A critério da Superintendência-Geral, caso 
estejam presentes circunstâncias extraordinárias 
poderão ser concedidas extensões da validade 
da proposta que superem o prazo estabelecido 
no caput, mas o prazo total da negociação, 
contado da data apresentação da proposta, 
não poderá superar 1 (um) ano. 
 
§2º Havendo outro proponente, a extensão da 
validade da proposta prevista no §1º não será 
de ordinário estendida, a não ser que 
circunstâncias do caso o recomendem, a 
critério da autoridade. 
 

Art. 204. A negociação a respeito da 
proposta do acordo de leniência deverá ser 
concluída no prazo total de 6 (seis) meses, 
contados da data da apresentação da 
proposta. 
 
§1º A critério da Superintendência-Geral, 
caso estejam presentes circunstâncias 
extraordinárias poderão ser concedidas 
extensões da validade da proposta que 
superem o prazo estabelecido no caput, 
mas o prazo total da negociação, contado 
da data apresentação da proposta, apenas 
poderá superar 1 (um) ano, se 
comprovada a contínua colaboração do 
proponente e impossibilidade de 
obtenção de todo o material no prazo 
estipulado. 
 

Sugere-se a manutenção do Art. 204 no 
RICADE, com as alterações sugeridas acima, 
a fim de que (i) se preserve os direitos do 
primeiro proponente de apresentar 
informações após o decurso do prazo, se 
comprovado no caso concreto o cumprimento 
da obrigação de cooperar com as autoridades 
e obter os documentos, em boa-fé, no prazo 
estipulado, e (ii) se garanta a celeridade do 
processo frente à possibilidade de outros 
eventuais proponentes, que estiverem na fila, 
já possuírem informações suficientes a 
justificar a celebração do Acordo de 
Leniência. 
  
Caso a SG entenda pela extinção da previsão 
de prazos para a negociação, ressalta-se que a 
suspensão de prazos intermediários no curso 
da investigação, como o estipulado para a 
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RICADE – REDAÇÃO ORIGINAL REDAÇÃO SUGERIDA COMENTÁRIOS/SUGESTÕES 

§2º Havendo outro proponente, a extensão 
da validade da proposta prevista no §1º 
não será de ordinário estendida, a não ser 
que circunstâncias do caso o recomendem, 
a critério da autoridade. 

apresentação de proposta de acordo, seria 
mais adequada que a extinção do prazo final. 
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Sendo o que se apresentava para o momento, a CECORE reitera seus 
protestos de elevada estima e consideração, e coloca-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 

 
 

PARTICIPARAM DA MANIFESTAÇÃO DA CECORE/OAB-SP  
 

Clovis Lores 
Joyce Honda 

Karina Schulte 
Patrícia Bandouk Carvalho 


