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1.	  Acesso	  a	  documentos	  
oriundos	  dos	  Programas	  de	  
Leniência	  e	  TCC	  do	  Cade	  	  



•  Dez/2016: Primeira Consulta Pública Cade 
•  Nota Técnica n. 24/2016/CHEFIA GAB-SG/CADE 
•  Benchmarking mundial (EUA, EU, UK, Alemanha, Holanda, 

Austrália, Canadá) 
•  Benchmarking nacional (experiência administrativa e judicial) 
•  A questão da extensão da responsabilidade civil 
•  A questão da prescrição 
•  Minuta de Exposição de Motivos (com propostas 

legislativas) 
•  Minuta de Resolução 

1.	  Acesso	  a	  documentos	  oriundos	  dos	  Programas	  
de	  Leniência	  e	  TCC	  do	  Cade	  	  



•  Jul/2018: Segunda Consulta Pública 
•  Nova Minuta de Resolução 

•  Set/2018: Versão final Resolução que 
regulamenta procedimentos de acesso a 
documentos de investigações antitruste 
•  Nota Técnica n. 2/2018/GAB-PRES/PRES/CADE 
•  Versão final da Resolução 
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•  Visão geral da Resolução:  
•  Regra de que os documentos e as informações são públicas 
•  Exceções: Quando? O que? A quem? 
•  Quando? 

Fase de Negociação 
e Celebração dos 

Acordos 

Fase de Instrução 
(SG e Tribunal) 

Fase Após a Decisão 
Final pelo Plenário 

do Tribunal do Cade 
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•  Visão geral da Resolução:  
•  O que? 
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White list: sem proteção necessária 

Grey list: proteção temporária 

Black list: proteção total 
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Versões públicas do PA – Fase de 
instrução (SG e Tribunal) 

Versões públicas do PA – Após a 
decisão final pelo Plenário 

Não disponibilizadas, mesmo 
após o julgamento pelo 
Plenário! (Art. 2º) 



•  Visão geral da Resolução:  
•  A quem? (Art. 3º, § único) 
•  Propositura da ação de ressarcimento pelo MP? 
•  Entendimento do MPF/SP após audiências públicas 

•  Propositura pela ProCade? 
•  Discussões recentes 

•  Riscos à segurança jurídica do Programa de Leniência e de TCCs do Cade, 
em prejuízo da sua atratividade. 
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2.	  Public	  vs	  Private	  
Enforcement	  	  e	  incen3vos	  para	  
os	  Programas	  de	  Leniência	  e	  
TCC	  do	  Cade	  	  



•  Programa de Leniência: detecção e meio 
de obtenção de prova no início da investigação 

•  Programa de TCC: corroboração e 
ampliação das investigações 

•  “Regra de Ouro”: colaborador não ser 
colocado em uma posição mais prejudicial que 
os não colaboradores 

•  Public vs Private Enforcement 
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•  7 Justificativas para a instituição de um Programa de 
Leniência 
•  Detecção da infração 
•  Obtenção de provas 
•  Eficiência investigativa 
•  Cessação da infração 
•  Sanção aos infratores 
•  Reparação/Ressarcimento 
•  Dissuasão futura	  
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Obrigada!	  
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•  Primeira Consulta Pública CADE: 
http://www.cade.gov.br/noticias/cade-submete-a-consulta-publica-resolucao-sobre-procedimentos-de-acesso-a-documentos-
provenientes-de-investigacoes-antitruste 

•  NOTA TÉCNICA Nº 24/2016/CHEFIA GAB-SG/SG/CADE. Disponível em: 
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-
n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yMtfNw6RSaWBYnMIjZ1_bzRh-8Ikzt1-iNRyLL15IZf-3xQwsFz3fuho1cgx-
BuAiGIdXH0CI2pcjLZznRWZf0X 

•  Segunda Consulta Pública CADE: 
http://www.cade.gov.br/noticias/aberta-nova-consulta-publica-sobre-procedimentos-de-acesso-a-documentos-provenientes-de-
investigacoes-antitruste 

•  Versão final da Resolução: 
http://www.cade.gov.br/noticias/resolucao-que-regulamenta-procedimentos-de-acesso-a-documentos-de-investigacoes-antitruste-e-
aprovada-pelo-cade 

•  NOTA TÉCNICA Nº 2/2018/GAB-PRES/PRES/CADE: 
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-
n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOurkb8wgFafBkwCDdzDIult1v5dEGIjTkt1YECvc9YjVssVAwQKqlT1NK1CcJFk3r3YUN4Y9vKdMM
6eIrcF9g_ 

•  ATHAYDE, Amanda. FIDELIS, Andressa. MAIOLINO, Isabela. Da teoria à realidade: o acesso a documentos de acordos de leniência no Brasil. 
Mulheres no Antitruste – Vol. I. 2018. https://www.womeninantitrust.org/  
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