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São Paulo, 14 de janeiro de 2013. 
 
À 
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: consulta022012@cade.gov.br) 
 
 

Ref.: Manifestação da CECORE sobre a 
proposta de alteração do Regimento Interno 
do CADE – revisão da regulamentação 
infralegal do programa de negociação de 
Termos de Compromisso de Cessação de 
Prática anticompetitiva (TCC). 

 
 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente do E. CADE, 
 

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

(“CECORE”) gostaria de fazer breves ponderações e sugestões sobre a proposta de alteração do 
Regimento Interno do CADE – revisão da regulamentação infralegal do programa de negociação 
de Termos de Compromisso de Cessação de Prática anticompetitiva (TCC), que poderiam 
aprimorar tal programa. Entende-se que o momento é bastante oportuno, uma vez que a 
transição para a nova lei de defesa da concorrência certamente ensejará uma intensa utilização 
desse instrumento. 

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

por órgãos da Administração Pública 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. 

 
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, são criados 
grupos de estudo para cada consulta pública, que ficam encarregados de minutar a manifestação 
a ser apresentada pela CECORE. 
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Especificamente na presente consulta, a CECORE considera necessário 
enaltecer a iniciativa e a intenção do CADE em criar critérios mais objetivos sobre a dosimetria 
do valor pecuniário a ser pago pelo signatário do TCC, dando maior previsibilidade sobre os 
níveis de descontos a serem oferecidos aos proponentes de TCC, especialmente em faixas. 

 
Passa-se a tratar cada um dos pontos da consulta, sempre que necessário, 

sugerindo alterações no texto (em vermelho o que se entende deva ser excluído e em azul a nova 
redação ou inclusão) e apresentando os comentários pontuais da CECORE para cada ponto que 
em seu entendimento merece, portanto, uma análise mais apurada pelo CADE. 
 
 

 
Comentários da CECORE – OAB/SP à Consulta Pública CADE nº 02/2002 

 
Seção III 
  
Do Compromisso de Cessação  
 
Subseção I  
 
Da apresentação do requerimento pelos Representados –Proponentes 
  
Art. 179. Qualquer representado -proponente interessado em a celebrar o compromisso de 
cessação de que trata o art. 85 da Lei nº 12.529, de 2011, deverá apresentar requerimento do 
termo ao Cade, dirigido ao Conselheiro-Relator, se os autos do processo administrativo já 
houverem sido remetidos ao Tribunal, na hipótese do art. 74 da Lei 12.529, de 2011, ou ao 
Superintendente-Geral, se o procedimento preparatório de inquérito administrativo, o inquérito 
administrativo ou o processo administrativo ainda estiverem em curso na Superintendência-
Geral.  
§1º A apresentação do requerimento de termo de compromisso não suspende a tramitação do 
processo administrativo, do inquérito administrativo ou do procedimento preparatório de 
inquérito administrativo.  
§2º O requerimento de termo de compromisso, independentemente dos autos do processo 
principal estarem em trâmite na Superintendência-Geral ou no Tribunal, será autuado de forma 
autônoma.  
§3º A critério do Conselheiro-Relator e  ou do Superintendente-Geral, conforme o caso, poderá 
ser deferido tratamento confidencial à apresentação do requerimento, aos seus termos, ao 
andamento processual e ao processo de negociação.  
§4º O requerimento de termo de compromisso somente poderá ser apresentado pelos 
requerentes uma única vez.  
§5º O protocolo do requerimento de termo de compromisso não implica confissão quanto à 
matéria de fato nem reconhecimento da ilicitude da conduta objeto do processo administrativo, 
do inquérito administrativo ou do procedimento preparatório de inquérito administrativo. 
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Comentário CECORE:  
 
Por questões terminológicas, os termos “representado” e “requerente” ao longo do texto 
devem ser substituídos pela palavra “proponente”. Esta observação justifica-se 
essencialmente já que na hipótese de procedimento preparatório de inquérito 
administrativo ainda não há um representado em sentido estrito e sim uma parte que 
pode vir a ser representada, caso decida a autoridade instaurar o inquérito ou processo 
administrativo. Nos artigos 189, 190 e 193, entretanto, o termo “Representado” deve ser 
mantido da forma como esta escrita, pois reflete a condição processual. 
 
No parágrafo 3, a sugestão visa apenas deixar claro que a confidencialidade deverá ser 
analisada apenas pela autoridade a qual foi apresentada o requerimento do TCC, seja o 
Conselheiro-Relator, seja o Superintendente-Geral, conforme o estado em que o 
processo se encontra. 
 
 
  
Art. 180. Cada representado  proponente deverá apresentar seu próprio requerimento do Termo, 
podendo o Conselheiro-Relator ou o Superintendente-Geral, a seu juízo de conveniência e 
oportunidade, negociar de forma conjunta os diversos requerimentos relacionados a um mesmo 
processo.  
Parágrafo único. Na hipótese de 2 (dois) ou mais representados  proponentes, pessoas físicas ou 
jurídicas, optarem em celebrar termo de compromisso de cessação pertencerem a um mesmo 
grupo econômico, poderá ser apresentado requerimento conjunto para celebração de termo de 
compromisso, com a individualização de cada representado interessado, cabendo ao 
Conselheiro-Relator ou ao Superintendente-Geral decidir sobre a possibilidade da negociação 
conjunta.  
 
Comentário CECORE: 
 
A sugestão visa dar maior segurança jurídica às pessoas físicas com expressa previsão de 
que poderão assinar o termo conjuntamente com a empresa ou o grupo econômico. 
 
 
Subseção II  
Do processo de negociação  
Art. 181. Na hipótese de o procedimento preparatório de inquérito administrativo, o inquérito 
administrativo ou o processo administrativo estar em trâmite na Superintendência-Geral no 
momento da apresentação do requerimento, o Superintendente-Geral abrirá o período de 
negociação e indicará 3 (três) ou mais servidores em exercício no Cade para compor comissão-
técnica (“Comissão de Negociação”), que o auxiliará durante as negociações.  
§1º O período de negociação será definido em despacho do Superintendente-Geral. , podendo 
ser prorrogado de ofício, por solicitação da Comissão de Negociação ou por requerimento 
fundamentado do próprio proponente.   
§2º O Superintendente-Geral poderá, a seu critério, determinar a suspensão do período de 
negociações para a realização de diligências.  
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§3º Após concluído o período de negociação, o Superintendente-Geral concederá prazo de 10 
(dez) dias para o proponente apresentar proposta final de termo de compromisso.  
§4º A proposta final de termo de compromisso será encaminhada pelo Superintendente-Geral, 
acompanhada de parecer opinando pela homologação ou rejeição da proposta, ao Presidente do 
Tribunal, que determinará, em caráter de urgência, a inclusão do feito em pauta para julgamento.  
 
 
Comentário CECORE: 
 
Embora não exista um prazo definido como no caso do Conselheiro-Relator, deve ser 
possível a prorrogação do período de negociação, pois algumas vezes, devido à 
complexidade do caso, o Superintendente pode não dispor de elementos suficientes para 
prever o tempo necessário para a negociação do TCC. O requerimento de prorrogação 
poderá também ser requerido pelo proponente, desde que devidamente fundamentado. 
 
 
Art. 182. Na hipótese dos autos do processo administrativo já terem sido remetidos ao Tribunal, 
nos termos do art. 74 da Lei 12.529, de 2011, o Conselheiro-Relator abrirá o período de 
negociação e indicará 3 (três) ou mais servidores em exercício no Cade para compor comissão-
técnica (“Comissão de Negociação”), que o auxiliará durante as negociações.  
§1º O período de negociação será de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado pelo Conselheiro-
Relator, de ofício ou, por solicitação da Comissão, ou por requerimento fundamentado do 
próprio proponente,por mais 30 (trinta) dias.  
§2º O Conselheiro-Relator poderá, a seu critério, determinar a suspensão do período de 
negociações para a realização de diligências.  
§3º A Superintendência-Geral, a critério do Conselheiro-Relator, poderá ser consultada sobre a 
proposta e a celebração do compromisso.  
§4º Após concluído o período de negociação, o Conselheiro-Relator concederá prazo de 10 (dez) 
dias para o proponente apresentar proposta final de termo de compromisso.  
§5º A proposta final de termo de compromisso será pautada em caráter de urgência pelo 
Conselheiro-Relator para julgamento pelo Plenário do Tribunal.  
 
Comentário CECORE: 
 
O requerimento de prorrogação poderá também ser requerido pelo proponente, desde 
que devidamente fundamentado. 
 
 
Subseção III  
Do julgamento da proposta final  
Art. 183. A proposta final do compromisso obriga o proponente, que não pode dispor o 
contrário nem condicioná-la ou revogá-la.  
§1º O Plenário do Tribunal somente poderá aceitar ou rejeitar a proposta final, não podendo 
fazer contraproposta.  
§2º Caso a proposta final seja aceita pelo Plenário do Tribunal, o Compromisso deverá ser 
firmado individualmente, entre cada representado e o Cade.  
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§3º No a hipótese de o compromisso de cessação conter contribuição pecuniária, deverá constar 
o montante a ser pago, as condições de pagamento, a penalidade por mora ou inadimplência, 
assim como qualquer outra condição para sua execução.  
§4º A proposta final deverá ser julgada antes do processo principal ao qual se vincula.  
§5º Em caso de desistência por parte dos requerentes proponentes, fica vedada uma nova 
apresentação de requerimento pelo requerente proponente referente ao mesmo processo, e o 
procedimento deverá ser encerrado por meio de despacho do Superintendente-Geral ou do 
Conselheiro-Relator.  
§6º Encerrado o prazo de negociação e ausente apresentação da proposta final do termo de 
compromisso, ou apresentada intempestivamente, fica vedada uma nova apresentação de 
requerimento pelo Requerente proponente no âmbito do mesmo processo, e o procedimento 
deverá ser encerrado por meio de despacho do Superintendente-Geral ou do Conselheiro-
Relator.  
 
Comentário CECORE: 
 
A exigência do pagamento de valor pecuniário para a celebração de TCC, por exemplo 
nos casos envolvendo condutas unilaterais e não apenas em casos de cartel, é necessário 
até mesmo para coibir a prática e manobras de agentes econômico que se valham do 
instituto para auferir lucros em detrimento da livre concorrência e causando prejuízos à 
coletividade. Assim, em qualquer caso de conduta investigada deveria constar no 
Regimento a determinação de critérios objetivos para o seu cálculo. Tal tema, inclusive, 
foi debatido nas breakout sessions de condutas unilaterais da 11ª Conferência Anual da 
ICN, realizada no Rio de Janeiro em 2012, e fazia parte do Special Project do CADE. 
Pela forma como a proposta de alteração do Regimento esta redigida, é possível permitir 
atos discricionários na definição dos casos em que este tipo de obrigação será exigida e 
naqueles em que não será uma exigência. 
 
 
Subseção IV  
Do TCC em investigações de acordo, combinação, manipulação ou ajuste entre 
concorrentes  
 
Comentário CECORE:  
 
A exigência de reconhecimento de participação na conduta investigada para a 
celebração de um TCC em todos os casos de cartel seja, talvez, o ponto de maior 
ponderação da proposta de alteração do Regimento Interno do CADE.  
Nos casos em que a investigação iniciou-se com um acordo de Leniência o Cade já têm 
exigido a confissão de culpa como um requisito para a assinatura do acordo com a 
justificativa de que a parte que celebra o acordo não pode ser mais beneficiada do que a 
leniente que está colaborando desde o início e ainda foi obrigada, por Lei, a reconhecer a 
culpa. Assim, a exigência de confissão pode ser compreendida como parte da política de 
incentivo à leniência que já vem sendo fortalecida pelo Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência nos últimos anos para o combate aos cartéis.  
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A obrigação de reconhecimento de participação na conduta investigada, na prática, 
poderá inviabilizar completamente o acordo, uma vez que essa confissão implicará na 
subsequente condenação criminal das pessoas físicas envolvidas.  
A Lei nº 12.529/2011 não menciona tal exigência, ao contrário, cita, em seu art. 85, caput, 
a expressão: “compromisso de cessação da prática sob investigação ou dos seus efeitos 
lesivos”. O termo “sob investigação” tem o significado de prática ainda não provada.  
A única obrigação contida na Lei, especificamente sobre cartel, esta no parágrafo 2º do 
art. 85, e não exige confissão de culpa (“§ 2º Tratando-se da investigação da prática de 
infração relacionada ou decorrente das condutas previstas nos incisos I e II do § 3º do 
art. 36 desta Lei, entre as obrigações a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo 
figurará, necessariamente, a obrigação de recolher ao Fundo de Defesa de Direitos 
Difusos um valor pecuniário que não poderá ser inferior ao mínimo previsto no art. 37 
desta Lei.”). 
É verdade que o art. 85 da Lei nº 12.529/2011 concede competência ao CADE para criar 
normas sobre TCC (“§º 14.  O Cade definirá, em resolução, normas complementares 
sobre o termo de compromisso de cessação”). Pondera-se, entretanto, se a obrigação de 
confessar contida na proposta de alteração do Regimento Interno do CADE se inclui no 
conceito de norma complementar ou se há criação de dispositivo que altera 
substancialmente o objetivo da Lei. No entendimento da CECORE a criação do 
dispositivo altera substancialmente o objetivo da Lei. Neste sentido, há ofensa ao art. 5º, 
II, da CF: “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 
virtude de lei”. 
É possível dizer que, no sistema brasileiro, o TCC é uma forma de acordo intermediária 
entre a Leniência e um acordo judicial, o qual a parte pode celebrar simplesmente para 
evitar o ônus de conviver com um processo por um longo período de tempo, mesmo que 
não se julgue culpada por exemplo.  
Esta forma intermediária não estará mais presente com a nova proposta que inclui a 
exigência de confissão de culpa, já que a parte poderá vir a ter um ônus muito maior do 
que o benefício, que não será nada mais do que o desconto percentual previsto no artigo 
186 da proposta de alteração do Regimento Interno do CADE. Deixa de ter sentido a 
possibilidade de TCC nos casos de cartel. 
Outro desincentivo à assinatura de TCC pelas empresas com a necessária confissão é o 
potencial uso do TCC como base para ações indenizatórias pelos clientes tanto no Brasil 
como principalmente em outras jurisdições como os EUA (com treble damages). 
Para os casos em que não há leniência, fica evidente o incentivo à celebração da 
leniência parcial. Mas mesmo nesta hipótese, tendo em vista a nova divisão de faixas, é 
interessante que se aplique o maior desconto possível (2/3 da multa aplicável, conforme 
art. 86, Lei nº 12.529/2011).  
Oportuno notar a inspiração no modelo europeu, especialmente com a divisão de faixas 
de reduções percentuais para os representados de acordo com a ordem de celebração do 
acordo com a autoridade. Entretanto, uma diferença fundamental deve ser lembrada 
entre o sistema brasileiro e o sistema europeu, qual seja, a ausência de condenação na 
esfera criminal no âmbito da legislação da Comunidade Europeia.  
Este fator faz com que a celebração do TCC seja um desincentivo às pessoas físicas, que 
têm sido quase sempre incluídas nas investigações de cartel.  
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Quanto à leniência ‘plus’, para garantir a sua existência legal, é oportuna a previsão de 
que o percentual previsto no artigo 186 deve ser adicionado ao percentual já garantido 
em lei para o proponente de leniência ‘plus’ (1/3 da multa aplicável, conforme art. 86, 
Lei nº 12.529/11). Por esses motivos, sugere-se, alternativamente: 
(i) a exclusão do requisito de exigência de reconhecimento de participação na conduta 
para a celebração de TCC em todas as hipóteses; 
(ii) a exigência da confissão apenas para os casos iniciados por Leniência, caso a 
alternativa ‘i’ não seja aceita, porém os comentários da CECORE permanecem 
inalterados; e 
(iii) o aumento do percentual de redução da multa do art. 186, para que o TCC em cartéis 
não perca ainda mais o seu propósito. 
 
Art. 184. Tratando-se de investigação de acordo, combinação, manipulação ou ajuste entre 

concorrentes, nos termos do art. 36, § 3º, I, da Lei nº 12.529/2011, o compromisso de cessação 

deverá, necessariamente, conter reconhecimento de participação na conduta investigada por 
parte do compromissário.  
Art. 185. Tratando-se de investigação de acordo, combinação, manipulação ou ajuste entre 
concorrentes, a proposta final encaminhada pelo Superintendente-Geral ao Presidente do 
Tribunal, nos termos do Art. 181, §4º deste Regimento Interno, deverá contar com previsão de 
colaboração do compromissário com a instrução processual.  
Art. 186. A análise da contribuição pecuniária nas propostas de TCC realizadas nos termos do 
art. 185 deste Regimento Interno levará em consideração a amplitude e utilidade da colaboração 
do compromissário com a instrução processual e o momento de apresentação da proposta, 
observados, quando possíveis de estimação, os seguintes parâmetros:  
I - redução percentual entre 30% e 50% da multa aplicável para o primeiro Representado 
proponente que celebrar TCC no âmbito da investigação de uma conduta;  
II - redução percentual entre 25% e 40% da multa aplicável para o segundo Representado 
proponente que celebrar TCC no âmbito da investigação de uma conduta;  
II - redução percentual de até 25% da multa aplicável para os demais Representados proponentes 
que celebrarem TCC no âmbito da investigação de uma conduta;  
Art. 187. A análise da contribuição pecuniária nas propostas de TCC realizadas nos termos do 
art. 182 em investigações de acordo, combinação, manipulação ou ajuste entre concorrentes, 
levará em consideração o estado do processo administrativo, observado, quando possível de 
estimação, o limite redução de 15% da multa aplicável ao Representado-proponente.  
Art. 188. Nenhuma proposta realizada nos termos dos artigos 186 e 187 deste Regimento poderá 
prever redução superior àquela prevista em propostas anteriores.  
 
 
Comentário CECORE:  
 
Além dos comentários anteriores, entende-se que a redação do art. 187 ao invés de 
“limite de” queria dizer “redução de”.  
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Subseção V  
Das proposta de TCC pela Superintendência-Geral  
Art. 189. O Superintendente-Geral poderá, nos termos do art. 13, inc. IX da Lei 12.529, de 2011, 
propor termo de compromisso de cessação relativo a processo administrativo, inquérito 
administrativo ou procedimento preparatório de inquérito administrativo que esteja em trâmite 
na Superintendência-Geral.  
§1º O Superintendente-Geral oficiará ao Representado para que manifeste, no prazo de 15 dias, 
o interesse em celebrar compromisso de cessação: I - na hipótese de o Representado manifestar 
interesse em celebrar compromisso de cessação, o Superintendente-Geral abrirá período 
improrrogável de negociação de 30 dias e indicará 3 (três) ou mais servidores em exercício no 
Cade para compor comissão-técnica (“Comissão de Negociação”), que o auxiliará durante as 
negociações. e  
II - na hipótese de o Representado rejeitar a negociação do requerimento, o procedimento 
deverá ser encerrado por meio de despacho do Superintendente-Geral.  
§2º A aceitação ou rejeição pelo Representado da negociação do termo de compromisso 
proposta pelo Superintendente-Geral não prejudica a apresentação de requerimento de termo de 
compromisso por parte do Representado, nos termos do art. 179 deste Regimento Interno.  
§3º A proposta de termo de compromisso por parte do Superintendente-Geral não suspende a 
tramitação do processo administrativo, do inquérito administrativo ou do procedimento 
preparatório de inquérito administrativo.  
§4º A proposta de termo de compromisso por parte do Superintendente-Geral não configura 
juízo de mérito quanto à conduta objeto do processo administrativo, do inquérito administrativo 
ou do procedimento preparatório de inquérito administrativo.  
§5º A manifestação do interesse dos representados em celebrar termo de compromisso de 
cessação não implica confissão quanto à matéria de fato nem reconhecimento da ilicitude da 
conduta objeto do processo administrativo, do inquérito administrativo ou do procedimento 
preparatório de inquérito administrativo.  
Art. 190. Após concluído o período de negociação, o Superintendente-Geral:  
I – na hipótese do Representado aceitar o termo de compromisso negociado, encaminhará a 
proposta final de termo de compromisso ao Presidente do Tribunal, que determinará, em caráter 
de urgência, a inclusão do feito em pauta para julgamento.  
II – na hipótese do Representado não aceitar o termo de compromisso negociado, encerrará o 
procedimento por meio de despacho.  
§1º A aceitação do termo de compromisso negociado com o Superintendente-Geral obriga o 
Representado, que não pode dispor o contrário nem condicioná-la ou revogá-la.  
§2º O Plenário do Tribunal somente poderá aceitar ou rejeitar a proposta final, não podendo 
fazer contraproposta.  
§3º Caso a proposta final seja homologada pelo Plenário do Tribunal, o Compromisso deverá ser 
firmado individualmente, entre cada representado e o Cade.  
§4º Caso a proposta final não seja homologada pelo Plenário do Tribunal, o processo 
administrativo, inquérito administrativo ou procedimento preparatório de inquérito 
administrativo continuará a tramitar na Superintendência-Geral, sem prejuízo de o Representado 
apresentar requerimento para celebração de termo de compromisso de cessação no mesmo feito.  
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Subseção VI  
Das demais disposições  
Art. 191. O compromisso de cessação será assinado em pelo menos 2 (duas) vias, de igual teor e 
forma, destinando-se uma via original a cada compromissário e outra aos autos do Processo 
Administrativo, no qual deverá conter na capa a anotação da existência do termo.  
§1º No prazo de 5 (cinco) dias de sua celebração, o inteiro teor da versão pública do TCC será 
disponibilizado no sítio do Cade (www.cade.gov.br) durante o período de sua vigência.  
 
Comentário CECORE:  
  
Oportuno deixar expresso que a versão pública do TCC, quando logicamente existir 
versão confidencial, é a que será disponibilizada no sítio do CADE. 
 
Art. 192. Transcorrido o prazo para o cumprimento do TCC, a Procuradoria Federal 
Especializada junto ao Cade encaminhará nota técnica ao Superintendente-Geral, que se 
manifestará sobre o cumprimento do acordo.  
§1º Após a manifestação do Superintendente-Geral, o Presidente submeterá o procedimento em 
mesa ao referendo do Plenário do Tribunal, que atestará, ou não, a regularidade do cumprimento 
integral das obrigações.  
§2º Nos processos administrativos relativos à investigação de acordo, combinação, manipulação 
ou ajuste entre concorrentes, a declaração de cumprimento das obrigações previstas no TCC e o 
consequente arquivamento do processo administrativo em relação ao compromissário serão 
realizadas quando do julgamento do processo administrativo.  
Art. 193. Na hipótese de todos os representados de um mesmo processo administrativo, 
inquérito administrativo ou procedimento preparatório de inquérito administrativo firmarem 
compromisso de cessação, o Cade deverá declarar todo o processo suspenso, momento em que 
será verificado o cumprimento do acordo de leniência, quando cabível.  
Art. 194. O Conselheiro-Relator ou o Superintendente-Geral poderá, nos termos do art. 44 deste 
Regimento Interno, admitir a intervenção de:  
I - terceiros titulares de direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada; 
ou  
II - legitimados à propositura de ação civil pública pelos incisos III e IV do art. 82 da Lei nº 
8.078, de 11 de março de 1990.  
§1º A intervenção poderá ser admitida apenas após o término dos prazos previstos no art. 181, 
§3º, e no art. 182, §4º e no art. 190, I, deste Regimento Interno, no prazo de 10 dias, e terá 
caráter consultivo quanto aos termos da proposta.  
§2º Os requerentes poderão se pronunciar a respeito de eventuais manifestações apresentadas 
nos termos do §1º. , no prazo de 10 (dez) dias.  
§3º. O Conselheiro-Relator poderá, a seu juízo de conveniência e oportunidade, conceder prazo 
de 10 (dez) dias aos requerentes para apresentar emendas à proposta, em caso de manifestação 
de terceiros.  
Art. 195. Poderá o Cade, nos termos de Compromisso de Cessação (TCC) que contenha 
obrigação de contribuição pecuniária, aceitar o seu pagamento parcelado.  
Parágrafo único. As parcelas da contribuição pecuniária serão necessariamente corrigidas pela 
taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic, conforme divulgado pelo Banco 
Central do Brasil (Bacen). 
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Comentário CECORE:  
  
A previsão da possibilidade de manifestação de terceiros, especialmente em condutas 
unilaterais, é importante, mas tem que ter prazo definido para evitar a intervenção de 
partes cujo efeito possa ser unicamente tumultuar o processo.  
 
 

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 
Eduardo Caminati Anders 

 
 
 

VICE- PRESIDENTE DA CECORE/OAB-SP 
Marcio de Carvalho Silveira Bueno 

 
 
 

MEMBROS DA CECORE/OAB-SP 
André Marques Gilberto 

Bruno Peres Carbone 
Daniel Oliveira Andreoli 

Fernanda Dalla Valle Martino 
Guilherme Favaro Corvo Ribas 

Luís Cláudio Nagalli 
Murilo Sampaio Ferraz 
Olavo Zago Chinaglia 
Ricardo Lara Gaillard 
Rodrigo Dall’Acqua 

Rodrigo Zingales 
Vicente Bagnoli 

 


