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RESUMO 

 

MISALE, Guilherme Teno Castilho. Programas de Compliance à luz do ordenamento 

concorrencial brasileiro: instrumentos de conformidade para a política anticartel. 2019. 

395 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2019. 

 

A presente dissertação tem por objeto imediato a análise de instrumentos de conformidade 

no âmbito do ordenamento concorrencial brasileiro, com foco no programa de compliance 

concorrencial, para avaliar a abordagem dispensada a esses instrumentos por parte do órgão 

antitruste. Em específico, a finalidade principal consiste em averiguar a disciplina do tema 

do ponto de vista dos incentivos forjados para a implementação desses instrumentos, 

notadamente no que diz respeito à recompensa direta na forma de descontos punitivos. Para 

tal mister, avaliaremos em detalhe tanto o quadro normativo concorrencial brasileiro, como 

a jurisprudência da autoridade antitruste. A fim de sugerir reflexões no debate acadêmico e 

eventuais proposições no âmbito da política concorrencial brasileira no que concerne ao 

tema, também cotejaremos a experiência estrangeira, além do debate doutrinário. Não há 

consenso entre os reguladores antitruste acerca da questão. Trata-se de um debate que 

perpassa estratégias de política pública. A discussão doutrinária também é permeada por 

controvérsia. Na introdução apresenta-se brevemente o tema, explicitando a metodologia 

proposta. No primeiro Capítulo, são desenvolvidos os conceitos fundamentais do 

compliance sob uma perspectiva ampla. No segundo Capítulo, o foco recai particularmente 

para o ordenamento concorrencial brasileiro a fim de perquirir a disciplina do programa de 

compliance. Como suporte analítico, procede-se com a análise jurisprudencial. No terceiro 

Capítulo, é apresentado um panorama da experiência estrangeira na disciplina do tema. No 

quarto Capítulo, aprofunda-se o debate doutrinário. Uma síntese objetiva da investigação 

empreendida conclui o trabalho, apresentando um conjunto de reflexões.  

 

Palavras-chave: Direito Concorrencial. Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE). Programa de Compliance. Jurisprudência. Redução de multas. Enforcement 

anticartel. 

  



 

ABSTRACT 

 

MISALE, Guilherme Teno Castilho. Compliance Programs under the Brazilian 

competition framework: compliance tools for anticartel policy. 2019. 395 p. Thesis 

(Master’s Degree) – Faculty of Law, University of Sao Paulo, Sao Paulo, 2019. 

 

The immediate purpose of this thesis is to analyze compliance tools under the Brazilian 

competition framework with focus on antitrust compliance programs in order to assess the 

approach taken by the Brazilian antitrust authority on this matter. Specifically, the main goal 

is to ascertain such matter from the incentives offered for the adoption of such programs’ 

standpoint, notably with regard to direct rewards set in the form of fine reductions. To this 

end, we will evaluate in detail and consider both the Brazilian competition framework and 

the case law of the antitrust authority. In order to suggest considerations for academic debate 

and possible proposals to the Brazilian competition policy regarding this subject, we will 

also review both the international experience and the academic studies. There is no 

consensus amongst the antitrust regulators on the matter. It is a debate concerning public 

policy strategies. The doctrinal discussion is also permeated by controversy. In the 

introduction we briefly present the subject, explaining the proposed methodology. In the first 

chapter, we laid out a broad perspective of fundamental concepts of compliance. In the 

second chapter, the focus is particularly on the Brazilian competition framework in order to 

study the subject of the compliance program. As an analytical support, a case law review is 

undertaken. In the third chapter, an overview of the foreign experience in the subject matter 

is presented. In the fourth chapter, the doctrinal debate deepens. An objective synthesis of 

the study concludes the thesis, presenting a set of reflections.  

 

Keywords: Competition Law. Administrative Council for Economic Defense (CADE).  

Compliance Program. Case law. Fine reductions. Anticartel enforcement. 
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INTRODUÇÃO 

 

O compliance só tem sua função de ser se normas houver. Mas com elas não se 

confunde. O compliance instrumentaliza o cumprimento das normas, buscando ajustar 

comportamentos no sentido da conformidade. Cuida, então, por instrumentalizar o 

cumprimento normativo, criando estruturas conformadoras para tal fim, criando um sistema 

interno de cumprimento, particular para cada organização, mas geral em seu escopo. Dado 

que se está a falar de conformação de comportamento às normas, incentivos importam para 

orientar essa conformação. Não obrigatório em sua essência,1 o compliance é um meio 

voluntário para a organização melhor assegurar a conformação com as leis. Compliance é, 

assim, uma diligência para a governança empresarial. Procura uniformizar comportamentos 

no sentido da conformação ao derectum, aproximando a organização ao dever-ser, mas não 

o sendo. O compliance nem sempre implica o resultado que a conformação visa, pois inserto 

em uma realidade social de riscos, complexa e de motivações plúrimas. Ele facilita, mas não 

assegura que o resultado visado seja atingido. A limitação funcional é inerente às estruturas 

conformadoras, o que não as desnatura, porém. 

 

*** 

 

É com esses singelos e preliminares lineamentos - que serão desenvolvidos e 

refinados ao longo deste trabalho em um contexto maior - que introduzimos a presente 

dissertação, tocando no núcleo do compliance sob o enfoque jurídico.2 À primeira vista, uma 

leitura apressada poderia concluir que o cumprimento normativo se revela um truísmo no 

estado de Direito, de modo que discutir compliance soaria como uma tautologia, dado que a 

pressuposição de obediência ao Direito encerra o imperativo ínsito ao dever(-ser) jurídico.3 

                                                            
1 Considerando o contexto desta dissertação (ordenamento concorrencial brasileiro), cumpre registrar a não 

mandatoriedade da implementação do programa de compliance (i.e., medida voluntária), conforme será 

delineado em Capítulo apropriado. Todavia, a depender da disciplina jurídica, o programa de compliance pode 

ser compreendido como uma espécie de autorregulação regulada (corregulação) e, nesse caso, a depender da 

modalidade de autorregulação, pode constituir um dever jurídico imponível pela coerção estatal 

(administrativa, por exemplo), produzindo efeitos vinculantes e consequências jurídicas. Donde, relativiza-se 

a essencialidade voluntária do compliance nessa perspectiva (recentes diplomas legais no Brasil, por exemplo, 

começam a explicitar uma carga mandatória ao programa de compliance, matizando sua origem voluntária, de 

sorte a amplificar as consequências jurídicas desse instrumento). 
2 Para fins desta dissertação, “compliance” e “conformidade” serão tratados como sinônimos, logo, usados de 

maneira intercambiável. Explicação semântica detalhada acerca dos termos será feita no Capítulo 1. Por opção, 

quando for feita referência exclusiva ao termo compliance, empregar-se-á o tratamento no masculino.  
3  Conforme afirmado pelo professor Alamiro Velludo Salvador Netto, “a ideia de Compliance como 

observação do Direito pode parecer uma redundância, eis que a pressuposição de obediência ao Direito é algo 
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Conquanto não se trate de novo conceito, pertinente se faz uma leitura matizada no que se 

refere ao entendimento do compliance que ora se propõe, no sentido de compreendê-lo, a 

princípio, como um instrumento estabelecido voluntariamente pelas empresas 4 - 5  para 

conformar a atuação empresarial aos ditames legais. Isso significa, como aclarado acima, 

que o compliance não se confunde com a norma, mas se apresenta como um mecanismo 

viabilizador do cumprimento normativo ao criar meios para garantir um dever já 

estabilizado, lido como um instrumental para assegurar a conformidade com as leis. Se é 

assim, redundância não existe: há uma leitura complementar e interativa entre norma e 

compliance, não sendo este um fim em si mesmo.  

 

No arcabouço jurídico hodierno, constata-se o adensamento regulatório em face da 

expansão de riscos corporativos. Amplifica-se, pari passu, a exigência social para que as 

empresas pautem suas atividades de maneira socialmente responsável, sob o paradigma do 

comprometimento com a ética empresarial. Nessa perspectiva, a elaboração de instrumentos 

de autogovernança corporativa exsurge como mecanismo-chave para gestão de riscos e, mais 

além, para a transformação da cultura empresarial no sentido conformidade, traduzindo a 

roupagem nuançada que se acopla ao conceito de compliance. O quadro regulatório e as 

relações corporativas vivenciam a transição para um padrão de governança mais elevado e 

que acentua a necessidade de transparência, prestação de contas, ética, sustentabilidade e 

conformidade. Menosprezar esses aspectos pode significar, fatalmente, consequências 

devastadoras para o agente econômico. 

 

                                                            
ínsito ao fenômeno jurídico”. Ver: SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Responsabilidade Penal da 

Pessoa Jurídica. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 220. Em adição, Julianna Nunes Targino 

Barbosa observa que “O termo ‘compliance’, que pode ser traduzido para o português como ‘cumprimento’, 

revela semanticamente, a ideia de observância, atendimento. E esse é, realmente, o cerne de seu conteúdo: a 

busca pela observância das normas. Ainda que o termo compliance não seja exclusivo do Direito, nesse 

específico campo, que nos interessa, reflete o conceito de conformidade jurídica. Mas, no campo jurídico, a 

conformidade ao Direito é algo da sua própria essência (em especial no Direito Penal), de forma que, a primeira 

vista, o conceito não parece trazer uma definição própria. Afinal, buscar estar em conformidade ao Direito é 

algo íncito (sic) ao dever jurídico, de forma que toda pessoa, seja física ou jurídica, deve procurar. Bem por 

isso, o entendimento de compliance não se resume à busca por estar em conformidade ao Direito, mas sim, 

deve ser traduzido como um instrumento para estruturação empresarial de forma harmônica com o Direito”. 

Ver: BARBOSA, Julianna Nunes Targino. A Culpabilidade na Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. 

Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2014, p. 158.  
4 Para fins desta dissertação, “Empresa”, “Organização” (no sentido de organização empresarial), “Agente 

Econômico”, “Administrado” e “Sociedade” (no sentido de sociedade empresária) serão tratados como 

sinônimos, logo, usados de maneira intercambiável. Embora haja evidente diferença técnica entre os 

termos/conceitos, o objetivo é que seja dada amplitude para capturar diversas situações (relacionadas ao 

compliance). A amplitude semântica busca abranger qualquer meio de organização, independentemente de 

forma jurídica e de personalidade jurídica. Quando necessário, faremos a distinção.  
5 Vide nota introdutória sobre a questão da voluntariedade do compliance e de nosso enfoque. 
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Entrementes, para acompanhar novos e complexos fenômenos sociais na esteira da 

globalização econômica, o Estado passa a revisitar certos modelos e estratégias de 

intervenção. Gradualmente, passa-se a incentivar uma combinação de estilos e estratégias 

regulatórias com o condão de incrementar o cumprimento legal, tendo em conta a limitação 

da regulação tradicional para, sozinha, realizar a contento as suas funções. Reflete-se, nesse 

cenário, sobre abordagens de natureza mais cooperativa e dialógica entre reguladores e 

regulados, em um cenário de redistribuição dos papeis desses atores, em um ambiente que 

acentua a autorregulação privada para complementar a regulação pública, exortando a 

conformidade por meio do autocontrole empresarial. Nesse diapasão, objetiva-se incutir nos 

agentes econômicos a implementação de modelos ético-organizativos voltados ao objetivo 

estatal de controle de riscos. As empresas internalizam, com isso, os custos da não 

conformidade legal. Ao mesmo tempo que parcialmente translada aos agentes econômicos 

a concreção de interesses predeterminados, o Estado conserva seu poder de polícia para 

efetivá-los, em uma relação de complementaridade que compreende a implantação e 

execução de políticas públicas com a autorregulação privada. 

 

No capitalismo contemporâneo, a (falta de) conformidade empresarial assume traço 

de relevo, sobretudo nas três últimas décadas, tendo em vista episódios bastante adversos 

relacionados a mega escândalos corporativos, com grande tônica no âmbito da criminalidade 

empresarial. Com efeito, testemunhou-se nesse período consequências deletérias para os 

agentes econômicos que desafiaram preceitos éticos e legais. Contemporaneamente, na 

esteira de um mundo interconectado (que, na mesma medida, ventila consequências 

interconectadas), bem como do protagonismo exercido pelas empresas nas relações 

socioeconômicas, o mercado e a sociedade experimentam relações mais complexas e 

desafiadoras, que potencializam riscos variados. Uma das reações estatais nesse quadro foi 

paulatinamente enrijecer seus controles, editando uma miríade de legislações de cunho mais 

severo, que amplificou as bases da responsabilização punitiva.  

 

Esse macro cenário de adensamento regulatório repercutiu diretamente no direito 

concorrencial, com proliferação de legislações em diversos países, consolidando o combate 

aos cartéis como a priorização da política antitruste, que assistiu a um enforcement anticartel 

agressivo jungido a penalidades rigorosas. Não obstante, os cartéis continuaram a pulular 
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mundo afora, o que colocou em xeque6 a efetividade da regulação tradicional, baseada na 

lógica de comando e controle, para, sozinha, dissuadir consistente e efetivamente tal prática 

anticompetitiva. Nessa ambiência, como dito acima, discute-se a redistribuição dos papéis 

entre o Estado e os agentes econômicos, ganhando força o compliance concorrencial como 

forma alternativa de controle em um quadro regulatório tradicionalmente marcado pelo 

monopólio estatal na aplicação das leis.  

 

No cenário brasileiro em particular, com força adicional e determinante a partir da 

Lei 12.529/2011, somado ao contexto corporativo, o que se constatou foi um ambiente 

regulatório de fortalecimento de medidas, iniciativas e políticas institucionais propício para 

a promoção da autorregulação corporativa como ferramenta complementar à disciplina da 

regulação pública da concorrência. O programa de compliance privado7 exsurge, pois, como 

uma ferramenta complementar à política pública da concorrência. Nesse panorama, o 

regulador dá mais peso ao fomento de iniciativas empresariais orientadas à prevenção e 

detecção de condutas ilícitas, considerando diferentes estilos e formas de incentivos para 

promover a educação concorrencial. 

 

Diante desse pano de fundo, para os fins deste trabalho, miraremos para os incentivos 

indiretos, i.e., iniciativas de orientação (guias e outros materiais institucionais), em uma 

linhagem de advocacia da concorrência,8 e, de modo preponderante, para os incentivos 

diretos, em específico no que se refere à hipótese de atribuição de um “prêmio”,9 isto é, um 

                                                            
6 Trata-se de assunção que será explorada oportunamente. 
7 Programa de compliance concorrencial considerado um tipo de “enforcement alternativo”, conforme aduzido 

por Eva Lachnit, observando que “[…] compliance programmes […] are not strictly enforcement instruments 

for the competition authorities themselves, but rather tools for companies to secure compliance that have 

proven to have some interplay with the procedures at the authority level. In that sense […] compliance 

programmes are supplementary to the authorities’ other enforcement efforts”. Ver: LACHNIT, Eva. 

Alternative Enforcement of Competition Law. Haia: Eleven International Publishing, 2016, p. 268. 
8 Trata-se de uma interpretação extensiva do conceito de advocacy (advocacia da concorrência). Conforme 

esclarece a ICN, “Competition advocacy refers to those activities conducted by the competition authority 

related to the promotion of a competitive environment for economic activities by means of non-enforcement 

mechanisms, mainly through its relationships with other governmental entities and by increasing public 

awareness of the benefits of competition”. O estabelecimento da “cultura da concorrência” é considerado um 

dos principais objetivos das iniciativas de advocacy. Acerca da cultura da concorrência, a ICN a define como 

“the awareness of economic agents and the public at large about competition rules. This included the business 

community, other governmental agencies, academia and society as a whole”. Em estudo conduzido por grupo 

de trabalho da ICN (Advocacy Working Group (AWG)), a cultura da concorrência foi percebida como mais 

fraca em economias em desenvolvimento e transição. Ver: INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK. 

Advocacy Working Group. Competition Culture Project Report. 14th ICN Annual Conference. Sydney, 29 

abr./1 maio 2015. 
9 É possível antever uma conexão com a função promocional do Direito mediante o incentivo estatal para 

indução de programas de compliance, “premiando” os agentes a fim de atingir a mudança social desejada, 
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desconto punitivo (i.e., atenuante pecuniária)1011 para o agente econômico implicado no 

cartel, que implementou ou se comprometeu a implementar um programa de compliance 

concorrencial. É justamente nesse particular que reside o foco primário da presente 

investigação, consoante será explicitado ao logo do tópico sobre metodologia abaixo.  

 

Metodologia 

 

As considerações de ordem metodológica são apresentadas na sequência com o fito 

de delinear e tornar preciso o recorte temático, os pressupostos, o método e o problema que 

animam esta investigação. Também se destaca, ao final desta dissertação, uma explicação 

de ordem metodológica específica, relacionada à pesquisa jurisprudencial que foi 

empreendida. Este cuidado metodológico é posto no melhor interesse de uma pesquisa 

científica acurada e que intenciona contribuir para o desenvolvimento dos debates e das 

investigações acadêmicas à luz de um importante tema, cuja produção científica na literatura 

antitruste nacional se mostra incipiente até o momento. Espera-se que a presente 

investigação se faça útil e contribua para suscitar reflexões críticas e propositivas, 

fomentando ulteriores pesquisas acadêmicas que aprofundem e introduzam novas questões, 

desafios e inquietudes. 

 

Tema 

 

                                                            
consistente, nesse caso, na prevenção de condutas anticompetitivas e na maior disseminação da cultura da 

concorrência. Tal questão será pontuada ao longo da dissertação. Sobre função promocional do Direito, ver: 

BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função. Tradução de Daniela B. Versiani. Barueri: Manole, 2007. 
10  O foco desta dissertação resta centralizado sobre os incentivos diretos relacionados à atenuação da 

penalidade. Seria possível analisar outras formas de incentivo, como, por exemplo, a isenção da penalidade 

para empresas dotadas de programas de compliance robusto. Entretanto, tal exame extrapola o escopo de nossa 

análise, ainda que, por completude, sejam registrados apontamentos concisos nesse sentido ao longo desta 

dissertação. Outra forma de incentivar o compliance (incentivo negativo) seria por meio da agravante em vista 

da falta de estruturação de programa de compliance. Contudo, no âmbito da legislação concorrencial brasileira, 

não há obrigação de estruturar programas de compliance. Destarte, nesse caso, a conclusão é de que não é 

possível atribuir a agravante especificamente em razão da ausência do programa de compliance concorrencial. 

Todavia, seria possível, a depender da hermenêutica do intérprete, conferir a agravante na hipótese de uma 

empresa que emulou um programa de compliance, voltado exclusivamente a ludibriar a autoridade ou ocultar 

algum ilícito, prejudicando a Administração pública, bem como concorrentes, consumidores etc. Em princípio, 

a falta de estruturar o programa de compliance no bojo de um compromisso negociado com a Administração 

pública também poderia dar azo à penalidade (ou agravante). Trataremos dessa hipótese ao longo da 

dissertação.  
11  Ao longo da presente dissertação, “desconto punitivo”, “recompensa”, “prêmio”, “redutor de multa” 

referem-se à possibilidade da atenuante pecuniária no contexto do programa de compliance concorrencial. 

Quando necessário algum esclarecimento, faremos na ocasião apropriada. 
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O tema desta pesquisa versa sobre programa de compliance concorrencial. Na 

essência, o que se objetiva investigar à luz do tema enunciado diz respeito ao problema dos 

incentivos estabelecidos pela autoridade concorrencial brasileira, particularmente o 

incentivo relacionado ao desconto pecuniário (i.e., atenuante de multa), para o infrator que 

dispunha ou que se comprometeu a estruturar um programa de compliance. A forma e o 

método de explorar tal problema são detalhados abaixo. 

 

À guisa de observação, oportuno sublinhar a natureza específica do programa de 

compliance que será objeto deste exame (i.e., concorrencial), haja vista, naturalmente, a 

possibilidade de que o programa de compliance seja apreciado e formatado mediante 

distintos contornos temáticos (e.g., anticorrupção, bancário, antilavagem, tributário, 

proteção de dados, ambiental, consumerista, trabalhista, direitos humanos etc.). Consoante 

será detalhado em Capítulo apropriado, na realidade dos fatos, contudo, o usual (e esperado 

se se pretende construir um programa de compliance robusto e efetivo) é que o programa 

sirva como moldura geral, assentado em pilares estruturais, 12  que, por sua vez, são 

preenchidos por diferentes substâncias,13 de acordo com as especificidades de cada agente 

econômico em termos de necessidades, características e exposição a riscos. Portanto, a 

delimitação ora posta, i.e., analisar o programa de compliance sob a vertente concorrencial, 

se faz a propósito da melhor didática, não podendo descurar que, realisticamente, um 

programa de compliance efetivo abarca uma miríade de searas inter-relacionadas, à luz de 

uma abordagem holística e integrada. 

 

Outrossim, deve restar claro o recorte que subjaz à investigação do programa de 

compliance concorrencial. O foco do programa de compliance resta direcionado à conduta 

                                                            
12  Foge ao escopo desta dissertação destrinchar cada pilar em pormenor, avaliando suas repercussões, 

dimensionando efetividade etc. Ao revés, entendemos mais aconselhável que o leitor examine documentos 

elaborados nesse sentido, alguns deles da lavra dos próprios reguladores e de organizações internacionais, para 

além de existirem trabalhos voltados a esse fim. Sem embargo, tocaremos nos pilares do programa de 

compliance em termos gerais, com o condão de situar o debate e trazer uma perspectiva útil ao leitor. 
13  Relação de conteúdo/continente. Também é possível compreender o programa de compliance como o 

gênero, sendo que as áreas/vertentes desse programa seriam as espécies, sempre levando em conta uma visão 

holística, que integre, em um todo orgânico e concatenado, essas diversas áreas em prol da maior robustez e 

efetividade do programa. Para os efeitos desta dissertação, assume-se a equivalência entre os termos “programa 

de compliance”, “programa de conformidade” e “programa de integridade” (este último é considerado espécie 

do programa de compliance, levando-se em conta a Lei 12.846/2013). 
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de cartel14-15, especialmente porque se assume que se trata da conduta mais perniciosa, a 

mais grave lesão à concorrência.16 Nesse sentido, pressupondo uma conduta intrinsicamente 

                                                            
14 Conduta anticompetitiva considerada, por excelência, a mais deletéria para a concorrência, o cartel prejudica 

consumidores ao aumentar os preços e restringir a oferta, tornando os produtos e serviços mais caros ou 

indisponíveis, comprometendo a inovação da indústria e a competitividade da economia, com perda de bem-

estar social. Sinteticamente, trata-se de acordo entre concorrentes para, principalmente, fixar preços ou quotas 

de produção, dividir clientes e mercados de atuação. Explicitando detalhes sobre o cartel, vê-se em Guilherme 

Favaro Corvo Ribas que “[c]artéis são acordos entre concorrentes envolvendo variáveis sensíveis (preço, 

produção, oferta, clientes etc.), com aptidão para regular ou neutralizar, de maneira artificial, a dinâmica de 

competição nos mercados afetados”. Ver: RIBAS, Guilherme Favaro Corvo. Processo Administrativo de 

Investigação de Cartel. São Paulo: Editora Singular, 2016, p. 36. Nessa esteira, Flávia Chiquito dos Santos 

sintetiza que “cartel é, essencialmente, um grupo de vendedores ou compradores de bens ou serviços que, em 

vez de competirem livremente, unem-se para tentar eliminar a concorrência, visando maximizar seus lucros”. 

Cf. SANTOS, Flávia Chiquito dos. Aplicação de Penas na Repressão a Cartéis: uma análise da 

jurisprudência do CADE. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2016, p. 15. Destaca-se a feição secreta e 

clandestina do cartel, com seus participantes cientes do caráter ilícito da conduta (cf. RIBAS, p. 41). Podem 

ser viabilizados por meio de acordo expressos (explícitos) ou então por ausência de acordos expressos, logo, 

se fala em cartéis implícitos ou tácitos. Lidamos, em específico, com o cartel hard core, isto é, cartéis clássicos, 

integrais ou institucionalizados, marcados pelo caráter da institucionalização e perenidade da conduta, 

dispondo de ferramentas de monitoramento, detecção e punição (i.e., na essência, visam fixar preços, fraudar 

licitações, estabelecer restrições na produção ou quotas, ou dividir mercado por meio da alocação de clientes, 

fornecedores, territórios etc.). De outro lado, tem-se o que se convencionou chamar no Brasil por cartel soft 

core, ou seja, cartéis difusos, eventuais e não institucionalizados, tratando-se de uma coordenação cujo 

objetivo é similar ao do cartel hard core, porém é realizada de modo eventual, ocasional e/ou reativo a um 

evento externo ou oportunidade que afeta os membros do cartel (i.e., na essência, envolvem a troca de 

informações concorrencialmente sensíveis entre os participantes). Sob a perspectiva da gravidade, os cartéis 

hard core são mais graves do que os soft core. Para além disso, é possível desdobrar a análise da classificação 

de cartéis em (i) explícitos ou tácitos; (ii) nacionais ou internacionais; (iii) cartéis de compra ou de venda; (iv) 

cartéis de importação ou de exportação. Pontue-se, ademais, o cartel em licitação, que constitui um tipo 

particular de cartel de alocação de mercado, repercutindo de modo assente no campo penal. Ver: MARTINEZ, 

Ana Paula. Repressão a Cartéis: Interface entre Direito Administrativo e Direito Penal. São Paulo: Editora 

Singular, 2013, p. 41 et seq. Em síntese precisa sobre o conceito de cartel, a professora Paula Forgioni bem 

anota “os cartéis são acordos entre concorrentes, atuais ou potenciais, destinados a arrefecer ou neutralizar a 

competição entre eles e que têm seu objeto ou efeito tipificado nos incisos do art. 36, caput, da Lei 12.529 de 

2011”. Ver: FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do Antitruste. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2014, p. 341. Para aprofundamento sobre o assunto, referir às obras dos citados autores. 

Para os fins desta dissertação, é suficiente ter fixado os conceitos ora explicitados sobre o cartel (notadamente 

o cartel hard core), bem como pontuar brevemente a sua disciplina no ordenamento pátrio. No Brasil, para 

além de caracterizar um ilícito punível na esfera administrativa, o cartel é crime, passível de punição na esfera 

criminal. Na Lei 12.529/2011, a disciplina do cartel encontra-se prevista no art. 36, §3º, inciso I (cartéis 

clássicos) e inciso II (práticas facilitadoras), aqueles certamente mais graves que estes. Em termos de sanção, 

referida lei prevê, em seu art. 37, a imposição de multas como a principal sanção para os agentes infratores da 

ordem econômica. Para além das sanções de natureza pecuniária, no art. 38 são cominadas penalidades 

acessórias quando a gravidade dos fatos ou o interesse público geral assim exigir, penas essas que podem ser 

impostas isolada ou cumulativamente. De se notar, subjacentemente, a questão da territorialidade e dos efeitos 

no tocante à persecução do cartel. Isto é, apenas são perseguidas pela lei brasileira as práticas cometidas no 

todo ou em parte no território nacional ou que nele produzam ou possam produzir efeitos (art. 2º, caput, Lei 

12.529/2011). Por sua vez, na Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (que define os crimes contra a ordem 

tributária, econômica e contra as relações de consumo), conforme a atual redação, o cartel encontra-se 

tipificado no art. 4º, mais propriamente abarcado em seu inciso II (ainda que possa também ser enquadrado no 

inciso I, desde que comprovado o dano, cf. MARTINEZ), com pena de reclusão de dois a cinco anos e multa 

(cf. art 4º). Registre-se também que a Lei 8.666, de 21 de julho de 1993 (que institui normas para licitações e 

contratos da Administração pública), contempla o crime de cartel em licitações, cf. art. 90 (também com 

possibilidade de enquadramento nos arts. 95 e 96, cf. MARTINEZ - vale a leitura dessa autora, conforme obra 

citada, no que tange ao aparente conflito de normas ou concurso formal entre as Leis 8.137/1990 e Lei 

8.666/1993). Em paralelo, note-se ainda que, na esfera administrativa, no âmbito da Lei 12.846, de 1º de agosto 

de 2013 (dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra 

a administração pública, nacional ou estrangeira), prevê-se a possibilidade de punição pela prática colusiva no 
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ilícita, e, por conseguinte, dispensando exames detalhados no que se refere ao poder de 

mercado e demais variáveis, em princípio, em razão da objetividade da análise, o programa 

de compliance concorrencial seria mais efetivo para orientar os agentes econômicos na 

prevenção e detecção de cartel se comparado a condutas unilaterais e restrições verticais, já 

que essas últimas condutas exigem, necessariamente, uma análise minudente, ponderada à 

luz da regra da razão, para o cotejamento dos efeitos positivos e negativos derivados da 

prática. Sendo assim, não há um entendimento apriorístico e generalizante para lidar com 

tais condutas no bojo do programa de compliance, ainda que possam - e consideramos 

desejável - ser estipulados balizamentos gerais ao abordar determinadas condutas 

enquadráveis nessas categorias, mormente em vista de novos desafios posicionados ao 

direito antitruste na esteira da (r)evolução tecnológica e intensificação digital.  

 

Pressupostos 

 

O primeiro pressuposto para o desenvolvimento desta investigação considera que o 

enforcement anticartel não opera em nível ótimo, tanto da perspectiva mundial, quanto da 

perspectiva local, no que pertine à dissuasão dessa conduta anticompetitiva.17 Está fora do 

escopo desta dissertação investigar/mensurar qual seria o suposto nível de enforcement para 

                                                            
procedimento licitatório, a par do art. 5º, inciso IV, mais propriamente alínea “a”, tendo em vista o ato lesivo 

relacionado a uma atividade de interesse da Administração pública. As sanções na esfera administrativa estão 

disciplinadas no art. 6º da citada Lei, ao passo que as sanções por conta da responsabilidade na esfera judicial 

estão previstas no art. 19.  
15 Daí o subtítulo desta dissertação atribuir o qualificador anticartel à política concorrencial. 
16 Em complemento à nota anterior, pontue-se que o cartel hard core é considerado pelos reguladores antitruste 

como a mais grave infração concorrencial, gerando ineficiências de três ordens: alocativa, produtiva e 

dinâmica. Ver: CONNOR, John M.; LANDE, Robert H. Cartel Overcharges and Optimal Cartel Fines: 3 Issues 

in Competition Law and Policy. ABA Section of Antitrust Law, 2008, pp. 2203-2204. Sobre a perspectiva 

dos reguladores a respeito do cartel, como referência, nota-se: “[F]ighting cartels is one of the most important 

areas of activity of any competition authority and a clear priority of the Commission. Cartels are cancers on 

the open market economy, which forms the very basis of our Community. By destroying competition they 

cause serious harm to our economies and consumers. In the long run cartels also undermine the competitiveness 

of the industry involved, because they eliminate the pressure from competition to innovate and achieve cost 

efficiencies” (grifos nossos). Cf. UNIÃO EUROPEIA. EUROPEAN COMMISSION. MONTI, Mario. 

Fighting Cartels: Why and How? Why should we be concerned with cartels and collusive behaviour? 

SPEECH/00/295. III Nordic Competition Policy Conference. Estocolmo, 11-12 set. 2000. Nos EUA, no âmbito 

do caso Verizon Communications v. Law Offices of Curtis V. Trinko, 540 U.S. 398, 408 (2004), o cartel foi 

tratado como “the supreme evil of antitrust”. Para referências adicionais, ver: MARQUES, Nuno Castro. A 

Different Path to the Same Old Question: Why Should Cartels be Criminalised? Market and Competition 

Law Review. Universidade Católica Portuguesa, v. 1, n. 2, out. 2017. 
17 A título de exemplo, ver: RILEY, Anne; SOKOL, D. Daniel. Rethinking Compliance. Journal of Antitrust 

Enforcement. 25 ago. 2014; THÉPOT, Florence. Can Compliance Programmes contribute to effective 

antitrust enforcement? In: PAHA, Johannes (ed.). Competition Law Compliance Programs: An 

Interdisciplinary Approach. Suíça: Springer, 2016 (e-book); GERADIN, Damien. Antitrust compliance 

programmes and optimal antitrust enforcement: a reply to Wouter Wils. Journal of Antitrust Enforcement, 

v. 1, n. 1, 2013. 
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a dissuasão ótima de cartel (no mundo ou no Brasil).18  Nesse contexto, o pressuposto 

subjacente é de que a regulação tradicional (comando e controle) é insuficiente para tanto, 

jogando luz para alternativas regulatórias no intuito de complementar o enforcement 

tradicional, evocando o que foi delineado nesta Introdução. 

 

O segundo pressuposto desta dissertação, que se relaciona de maneira direta com o 

pressuposto anterior, considera, em linha com parte da literatura internacional,19  que o 

programa de compliance concorrencial é um instrumento oportuno para colaborar com o 

enforcement anticartel,20  na medida em que contribui tanto para prevenir, quanto para 

facilitar a detecção dessa conduta, oportunizando mais celeremente a denúncia e a 

remediação, de tal modo a complementar o eixo dissuasório, forjando uma cultura de 

respeito à legalidade e de padrões éticos, cultura essa que alcança o senso de moralidade, 

algo que a aplicação de sanções não consegue alcançar ao apenas precificar a violação.21 

Para além do enforcement crível, a estrutura de incentivos forjada no interior da 

organização22  exerce papel fulcral para a efetividade do programa de compliance e da 

consequente internalização da cultura competitiva.  

 

O terceiro e último pressuposto, que vem acoplado às nossas considerações, 

relativiza o olhar da teoria ortodoxa quando esta examina o comportamento do agente 

econômico, que baseia suas escolhas ponderando racionalmente os custos e benefícios entre 

cumprir ou deixar de cumprir as leis (homo oeconomicus).23 É importante matizar a visão da 

teoria econômica neoclássica para delinear uma apreensão mais realista face aos complexos 

                                                            
18 Trata-se de um assunto intrincado e complexo, não menos passível de inquietações na doutrina, sobretudo 

em termos de dados empíricos (in)disponíveis/limitados para proceder com tal cotejamento. Ver, por exemplo, 

HARRINGTON JR., Joseph E. Optimal Corporate Leniency Programs. The Journal of Industrial 

Economics, v. LVI, n. 2, 2008.; SOKOL, D. Daniel. Cartels, Corporate Compliance and What Practitioners 

Really Think About Enforcement. Antitrust Law Journal, v. 78, n. 1, 2012. 
19 Por todos, ver: THÉPOT, Florence, op. cit., Can Compliance Programmes… 
20 Para fins desta dissertação, a análise resta centralizada sobre o programa de compliance concorrencial, em 

que pese a possibilidade de considerar outras estratégias e incentivos para incrementar o enforcement anticartel. 

Como referência pontual, o adensamento da pena privativa de liberdade para o indivíduo infrator, o banimento 

das atividades profissionais, o melhor e maior incentivo para ações de reparação de danos, o incremento da 

transparência da atuação do regulador etc., são algumas possíveis ações para potencializar o enforcement 

anticartel na medida em que podem contribuir para a dissuasão dessa conduta.  
21 Ver RILEY, SOKOL, op. cit., p. 45. 
22 Havendo aqui, principalmente, questões relativas à cultura organizacional e a problemas de agência. 
23 Simplificadamente, ter-se-ia a premissa de que, na tomada de decisão, o agente econômico racional avalia 

os custos e benefícios esperados, e opta pela ação que maximiza sua própria utilidade (satisfação). Trata-se da 

premissa básica da teoria da escolha racional, também chamada de teoria da maximização da utilidade 

esperada, que emoldura a chamada “deterrence theory”. Aqui, do ponto de vista da teoria econômica do crime, 

por exemplo, o agente ponderaria, na decisão de praticar o ilícito, os potenciais ganhos versus as perdas da 

ação criminosa, considerando a severidade da pena e a probabilidade de ser pego e punido.  
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processos que ocorrem no interior das empresas, e que ajudam a compreender de forma mais 

crível o seu comportamento. Nesse particular, por exemplo, contribuições das ciências 

comportamentais revelam a influência de vieses, atalhos heurísticos e falhas de percepção 

na tomada de decisão, o que significa, de maneira objetiva, que as escolhas humanas são 

condicionadas, no mínimo, por uma racionalidade limitada (bounded rationality).24-25 O ser 

humano é um agente complexo e suas ações não necessariamente pressupõem uma coerência 

lógica entre os fins e os meios adotados.26 Uma pluralidade de fatores molda a cognição e 

repercute nas escolhas humanas. Se é assim, descontrói-se também a visão monolítica que 

aduz na empresa uma “caixa preta”,27 extrapolando-a para considerar as diferentes camadas, 

níveis e subníveis dessa complexa estrutura, 28  considerando, pois, as diferentes 

                                                            
24 Para além de outras limitações, como, por exemplo, a força de vontade limitada e o autointeresse limitado. 

Sobre o assunto, ver: KAHNEMAN, Daniel. Rápido e devagar: duas formas de pensar. São Paulo: Objetiva, 

2012; THALER, Richard. Misbehaving: the making of behavioral economics. Nova Iorque: W. W. Norton & 

Company, 2016; THALER, Richard. Unless you are spock, irrelevant things matter in economic behavior. The 

New York Times, 09 maio 2015.  
25 George Akerlof e Robert Shiller reconhecem a influência de diversas motivações no processo de decisão dos 

indivíduos - motivações econômicas e também não econômicas, que podem ser irracionais ou equivocadas. 

Aliás, os autores comentam que Adam Smith não teria levado em conta esse aspecto (motivações não 

econômicas a guiar os indivíduos) na sua análise, ao contrário do que teria feito John Maynard Keynes ao 

reconhecer a importância do “animal spirits”. Nesse sentido, “[T]he thought experiment of Adam Smith 

correctly takes into account the fact that people rationally pursue their economic interests. Of course they do. 

But this thought experiment fails to take into account the extent to which people are also guided by 

noneconomic motivations. And it fails to take into account the extent to which they are irrational or misguided. 

It ignores the animal spirits. In contrast, John Maynard Keynes sought to explain departures from full 

employment, and he emphasized the importance of animal spirits. He stressed their fundamental role in 

businessmen’s calculations”. Esclarecendo o sentido do termo “animal spirits” no atual contexto econômico, 

Akerlof e Shiller assinalam: “[...] in modern economics animal spirits has acquired a somewhat different 

meaning; it is now an economic term, referring to a restless and inconsistent element in the economy. It refers 

to our peculiar relationship with ambiguity or uncertainty. Sometimes we are paralyzed by it. Yet at other times 

it refreshes and energizes us, overcoming our fears and indecisions”. Para os autores, em suma, padrões de 

pensamento que “animam” as ideias e sentimentos dos indivíduos formam o “espírito animal”. Há, em suma, 

cinco diferentes aspectos do espírito animal que afetam as decisões econômicas, quais sejam, “confidence, 

fairnesss, corruption and antissocial behavior, money ilusion and stories”. Ver: AKERLOF, George A.; 

Shiller, Robert J. Animal Spirits: how human psychology drives the economy, and why it matters for global 

capitalism. Princeton University Press, 2010, p. 3 et seq. 
26  Ver, por exemplo, investigação levada a cabo por Eugene Soltes ao analisar os determinantes que 

influenciaram a prática de crimes de colarinho branco. Após pesquisas de mais de sete anos, que incluíram 

entrevistas com cerca de cinquenta executivos que haviam praticado o ilícito corporativo, o autor diagnosticou 

que, usualmente, o comportamento ilícito não derivou de um cálculo de custo/benefício. Em apertado resumo, 

verificou-se que os executivos não tomaram ações ante uma análise racional de custos e vantagens, ponderando 

as consequências de suas ações, mas fundamentalmente as ações foram baseadas no senso de intuição (“gut 

feelings”). Ver: SOLTES, Eugene. Why They do it: Inside the Mind of the White-Collar Criminal. Nova 

Iorque: PublicAffairs, 2016. 
27  Ver: KOTZIAN, Peter et al. Reducing Antitrust Violations: Do Codes of Conduct and Compliance 

Training Make a Difference? In: PAHA, Johannes (ed.). Competition Law Compliance Programmes: an 

interdisciplinary approach. Suíça: Springer, 2016 (e-book), p. 60. 
28 Como pontuam Rosa Abrantes-Metz e Daniel Sokol, “a firm is not merely a single entity in its actions. 

Rather, a firm is made up of a number of various components, each of which has its own incentives that shape 

firm behavior”. Cf. ABRANTES-METZ, Rosa M.; SOKOL, D. Daniel. Antitrust Corporate Governance and 

Compliance. In: BLAIR, Roger D.; SOKOL, D. Daniel. (ed.). Oxford Handbook of International Antitrust 
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idiossincrasias que revestem o seu interior (indivíduos).29 Nesse passo, dentre outros fatores 

que condicionam comportamentos e decisões no interior da empresa, pontua-se a cultura da 

ética organizacional,30 levando em consideração, dentre uma miríade de aspectos, valores, 

ambiente interno da empresa, ética coletiva, estilo de liderança, força do exemplo da alta 

administração, regras formais e informais etc. 

 

Problema 

 

O problema basilar desta dissertação incide sobre a política de defesa da concorrência 

brasileira no concernente ao tratamento normativo e jurisprudencial dispensado ao 

programa de compliance concorrencial em matéria de incentivos, particularmente do ponto 

de vista dos incentivos diretos estabelecidos pelo regulador no contexto da dosimetria da 

pena, leia-se, redutor de multa,31 acompanhando uma discussão contemporânea na realidade 

antitruste mundial, seja sob o prisma dos reguladores, seja sob o prisma acadêmico.  

 

Como subsídio para investigar esse problema, são derivados quatro eixos 

correlacionados: (a) se o CADE disciplina e incentiva a implementação de programas de 

compliance concorrencial; (b) no caso de resposta afirmativa, (b.1) como o CADE disciplina 

e incentiva a implementação dos referidos programas; (b.2) se a abordagem adotada pelo 

CADE está alinhada ao que se observa nas principais jurisdições antitruste; (b.3) se seria 

conveniente e oportuno refinar algum aspecto da política concorrencial brasileira em matéria 

de programa de compliance a fim de tornar mais atrativos os incentivos para implementação 

desses programas.  

 

Método 

 

                                                            
Economics. Oxford University Press (no prelo). Minnesota Legal Studies Research Paper n. 13-18, (08 abr. 

2013), p. 1. 
29 Ver: INTHAVISAY, Caroline; PIERI, Simone. Business helping business to comply with the law: ICC 

Antitrust Compliance Toolkit. Concurrences, Revue, n. 1, 2016, p. 6.  
30 Cf. PARUZEL, Agnieszka et al. Psychological Contributions to Competition Law Compliance. In: PAHA, 

Johannes (ed.). Competition Law Compliance Programmes: an interdisciplinary approach. Suíça: Springer, 

2016 (e-book). 
31 Nas entrelinhas, também se investiga o reverso da moeda, isto é, a hipótese da agravante pecuniária. A 

hipótese da isenção de responsabilidade corporativa em função do programa de compliance concorrencial não 

é examinada em profundidade neste trabalho, vez não constituir seu foco. 
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À vista do problema que se objetiva responder, foram empregados, primordialmente, 

dois métodos no âmbito desta pesquisa, a saber, (i) revisão bibliográfica; e (ii) análise 

jurisprudencial. 

 

A revisão bibliográfica diz respeito à varredura e análise de pesquisas, trabalhos, 

artigos e publicações científico-acadêmicas sobre o tema programa de compliance 

concorrencial, considerando o enfoque temático dado a este trabalho. Nesse sentido, a 

literatura internacional se mostrou mais expressiva comparativamente à literatura nacional, 

que, apenas mais recentemente, começou a aprofundar a discussão e trazer contribuições 

sobre o assunto. Em geral, a doutrina estrangeira relata a carência de estudos mais 

minudentes sobre programa de compliance concorrencial, especialmente do ponto de vista 

empírico.32 Nesse tocante, ilumina-se o fato de que a análise contrafactual do programa de 

compliance concorrencial não se mostra trivial, notadamente pela dificuldade empírica ínsita 

ao exame (e.g., e se não fosse o programa de compliance, o cartel teria ocorrido? E se fosse 

o programa de compliance, o cartel teria deixado de ocorrer?).33  

 

A análise jurisprudencial diz respeito ao cotejamento da base de dados do CADE, 

conforme acervo publicamente34 disponível no website da autoridade antitruste brasileira,35 

visando mapear precedentes que versaram diretamente sobre programas de compliance 

concorrencial na experiência antitruste, tanto sob a égide da Lei 8.884/1994,36 quanto sob a 

                                                            
32 Ver: STEPHAN, Andreas. Hear no Evil, See no Evil: Why Antitrust Compliance Programmes May be 

Ineffective at preventing cartels. The Company Lawyer, v. 31, ESRC CCP Working Paper n. 09-09, 10 jul. 

2009, pp. 231-239; MURPHY, Joseph, BOEHME; Donna. Fear No Evil: A Compliance and Ethics 

Professionals’ Response to Dr. Stephan, 28 nov. 2011; RILEY; SOKOL, op. cit.; WILS, Wouter P. J. Antitrust 

compliance programmes and optimal antitrust enforcement. Journal of Antitrust Enforcement, v. 1, n. 1, 

2013, pp. 14-15; GERADIN, op cit., p. 8. 
33 Ver: WILS, op. cit.; GERADIN, op. cit.  
34  Sublinhe-se a natureza pública da integralidade dos dados utilizados para consulta. A título de rigor 

acadêmico e também por questões de sigilo profissional, informa-se que não foi utilizada, para efeitos da 

presente investigação, qualquer informação de cunho confidencial e de natureza restrita, mas tão somente 

informações de acesso público, conforme franqueadas a quaisquer terceiros na base de dados do CADE, que 

se encontram disponíveis para consulta no sítio eletrônico da autoridade (<http://www.cade.gov.br/>).  
35 A título de ressalva e clareza acadêmica, ainda que este pesquisador tenha envidado amplos esforços no 

sentido de proceder com um cotejamento abrangente (e tentativamente exauriente), não se descarta a eventual 

hipótese de não ser tal cotejamento 100% exaustivo. É preciso levar em conta as limitações de pesquisa no 

website do CADE, informações confidenciais etc. Nada obstante, acredita-se que o mapeamento realizado é 

bastante crível, fidedigno e abrangente o suficiente para capturar senão a totalidade, os principais 

desenvolvimentos do assunto, servindo de suporte material válido para os fins desta dissertação.  
36 Lei 8.884, de 11 de junho de 1994. 
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égide da Lei 12.529/2011,37  com foco direcionado para o controle de condutas.38  Para 

amparar a análise jurisprudencial, fez-se necessário empregar uma lente de cunho indutivo 

ao proceder com o cotejamento dos resultados. Visando facilitar a consulta do material 

compulsado, ao final desta dissertação foram consolidados quatro Apêndices e uma nota de 

explicação metodológica, conforme será esclarecido em Capítulo oportuno.  

 

A par da análise jurisprudencial, conjugada com a revisão bibliográfica, esta 

dissertação procura delinear os principais desenvolvimentos, tendências e conclusões, bem 

como ventilar contribuições propositivas no que se refere à disciplina do programa de 

compliance concorrencial no Brasil, com o fito de proporcionar uma reflexão mais profunda 

sobre possíveis aspectos a serem debatidos e refinados na política antitruste brasileira acerca 

desse tema, endereçando o problema enunciado.39  

 

Dito isso, apresentamos a seguir rápidos esclarecimentos sobre alguns métodos em 

que esta dissertação não se baseia. 

 

Esta dissertação não se baseia no método comparatístico, em que pese uma concisa 

incursão na experiência comparada que é realizada. O olhar comparado neste trabalho é 

ancilar para averiguar a evolução temática em determinadas jurisdições antitruste, de modo 

a apresentar um delimitado referencial do evolver da discussão no quadro internacional, 

avaliando compactamente como o Brasil se posiciona nesse ambiente. Para esse exame, uma 

lente de cunho dedutivo foi empregada. 

 

Esta dissertação também não se arvora no método histórico. Em verdade, 

acessoriamente, percorre-se de modo panorâmico a evolução do tema sob a égide da Lei 

8.884/1994 e da Lei 12.529/2011, delineando genericamente o contexto dos referidos 

                                                            
37 Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011. Trata-se da atual lei de defesa da concorrência brasileira (antitruste). 
38 Em que pese o foco centralizado sobre o controle de condutas, referencialmente, sem pretensão exaustiva, 

será feita menção a alguns julgados do CADE no âmbito do controle de estruturas para ilustrar que, em ambas 

as funções, repressiva e preventiva, o programa de compliance concorrencial foi/é excogitado pelo regulador 

antitruste brasileiro. 
39 Com base no melhor conhecimento deste pesquisador, ao tempo de depósito desta dissertação, não havia 

trabalho acadêmico na literatura nacional (ou internacional) que tenha enveredado por rumos semelhantes e 

conduzido levantamento sistemático tal como realizado na presente ocasião, bem como expandido os seus 

resultados no intuito propositivo. Como consequência, este cotejamento representa, a nosso ver, uma 

contribuição de caráter inovador e de valia para investigações ulteriores, sintetizando a memória institucional 

do órgão antitruste na temática, conjuntamente com um olhar propositivo. 
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normativos, mapeando documentos e materiais relacionados ao tema, considerando o recorte 

temático.  

 

Para situar o contexto institucional do país que impulsionou a discussão do 

compliance de modo mais substantivo e consistente, secundariamente, esta dissertação 

apresenta brevíssimas e singelas notas sobre a operação Lava Jato,40 bem como tangencia 

considerações de ordem geral sobre o “momento” do compliance no Brasil. O objetivo com 

isso é de proporcionar ao leitor uma visão realista e multifocal de algumas dimensões do 

compliance que dialogam com esta dissertação. Ademais, para subministrar nossas 

investigações, limitadamente, apresentamos ao longo deste trabalho determinadas 

considerações que transcendem às raias do direito concorrencial, mas que a elas procuramos 

inter-relacionar com o intuito de trazer ao leitor uma perspectiva útil das discussões 

desenvolvidas.  

 

Finalmente, à luz das notas explicativas relacionadas ao método deste trabalho, 

esclarecemos, por oportuno, a ausência de hipótese. O objetivo imediato é investigar o tema 

a partir da análise de materiais que consideramos mais significativos na literatura dentro do 

recorte estipulado, conjugado com a análise jurisprudencial e a breve incursão comparada, a 

fim de avaliar o estágio brasileiro na disciplina temática, e, a partir disso, ventilar aspectos 

propositivos para reflexão visando fornecer subsídios para o amadurecimento das 

investigações acadêmicas e para o refinamento da práxis concorrencial brasileira relacionada 

à disciplina do programa de compliance concorrencial. Face a esse objetivo, especificamente 

para o recorte estipulado, eventuais hipóteses formuladas poderiam encontrar dificuldades 

práticas e empíricas de serem testadas. Com efeito, os resultados que identificamos na 

análise jurisprudencial contribuem para extrair uma percepção geral sobre como o tema está 

sendo manejado no Brasil, de modo a subsidiar nossas reflexões e contribuições para o 

desenvolvimento de ulteriores pesquisas. 

 

Estrutura 

 

                                                            
40 Novamente, repisa-se que esta análise, assim como qualquer outro cotejamento analítico ao longo da presente 

dissertação, se valeu apenas e tão somente de informações e materiais publicamente disponíveis.  



29 

Sinteticamente, em termos de estrutura, após esta Introdução que apresenta o tema e 

delimita seu recorte de investigação, segue o Capítulo 1, que introduz o conceito de 

compliance, esclarece a compreensão do programa de compliance e detalha seus contornos 

práticos, tocando em seus pilares estruturais. Nesse Capítulo, também se apresenta um 

panorama do contexto regulatório que oportunizou maior atenção aos instrumentos de 

conformidade, para além de jogar luz sobre a interface do compliance com a governança 

corporativa, tangenciando brevemente determinados aspectos societários e institucionais 

associados ao compliance à luz do quadro fático nacional. No Capítulo 2, a investigação é 

orientada para o ordenamento concorrencial brasileiro, desnudando o programa de 

compliance sob a égide da Lei 8.884/1994 e da Lei 12.529/2011. Nesse Capítulo, espinha 

dorsal para se aproximar do problema investigado, procedemos com uma minudente 

pesquisa jurisprudencial, cotejando o tratamento dispensado ao tema, para além de 

apresentar ponderações iniciais. No Capítulo 3, de modo a proporcionar uma visão 

comparada, ainda que concisa, avança-se para o exame do tema em outras jurisdições de 

referência. Com base na análise empreendida, ganha-se senso comparativo para as reflexões 

da disciplina do assunto no Brasil. No Capítulo 4, aprofunda-se no debate doutrinário a fim 

de conferir densidade teórica ao tema em estudo. Arremata-se com uma síntese conclusiva, 

sumariando aspectos-chave da investigação, para além de apresentar questões e aspectos 

propositivos para meditação e encorajar ulteriores pesquisas acadêmicas. 
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SÍNTESE CONCLUSIVA 

 

A investigação realizada neste trabalho não se reduziu a um restrito debate versando 

sobre um possível “desconto ou não desconto ao programa de compliance, eis a questão”. 

Com efeito, foram apresentadas diversas questões que perpassam a esse multifacetado tema 

que é o compliance, e que, por inúmeras razões, começa a ganhar mais atenção no Brasil, na 

esteira do debate mundial. Em particular, este trabalho buscou explorar, com maior 

substância, a realidade concorrencial brasileira no tocante ao programa de compliance, 

porém apresentando perspectivas ampliadas para examinar o tema, com uma forte carga de 

reflexão propositiva. Embora o aspecto do desconto tenha merecido atenção mais imediata 

à luz do problema deste trabalho, não se descurou, ainda que delimitadamente, de uma 

análise multifocal do compliance.  

 

Em particular, quanto à questão do desconto, conquanto se trate de assunto 

importante do ponto de vista de políticas públicas em face de um novo quadro regulatório 

que se mostra propício para discutir estratégias de compliance, com efeito, entendemos que 

essa discussão deve se dar à luz de um horizonte mais amplo, explorando implicações e 

interfaces dessa medida. Foi com essa intenção que delineamos alguns aspectos propositivos 

para incitar a reflexão teórico-acadêmica e também estimular a discussão prática, 

notadamente daqueles que vivenciam o dia a dia do direito concorrencial brasileiro de uma 

maneira geral. Tais aspectos são concisamente apresentados para reflexão mais adiante, 

somando-se às variadas reflexões externadas ao longo da presente dissertação. Evitamos 

repetir conceitos tratados e ressaltados no curso da investigação a fim de tornar a conclusão 

objetiva, indo direto ao problema enunciado no introito, sem prejuízo de pontuar alguns 

desdobramentos necessários para o presente desfecho. Apenas reforçamos o seguinte 

entendimento, que vem como pano de fundo, antes de delinear os apontamentos conclusivos:  

 

1. O objetivo imediato do programa de compliance consiste na conformação do 

comportamento empresarial às leis. Complementarmente, o compliance potencializa a 

mudança de cultura em prol do paradigma normativo, cujo tracejado ético ganha força e deve 

acompanhar. Tomando por base essa premissa, o programa de compliance se volta, 

primeiramente, à prevenção de ilícitos, o que significa a prevenção de comportamentos 

desviantes do standard da conformidade, tendo por referência as normas internas e externas. 

Para tanto, criam-se estruturas e incentivos para orientar o agente econômico no sentido da 



306 

conformação ao derectum. Com a prevenção, poupam-se custos da não conformidade 

relacionados a danos financeiros, morais e reputacionais. A prevenção, entretanto, pode não 

ser absoluta, haja vista, naturalmente, uma realidade social instável e complexa, marcada por 

riscos e por motivações plúrimas no bojo da organização. A prevenção minimiza, mas não 

afasta em definitivo, o risco de que ilícitos se concretizem. Ladeando os mecanismos 

preventivos, o programa de compliance instrumentaliza meios para detecção e resposta ante 

a concretização do risco e do eventual dano. Ao facilitar a identificação do risco e a 

respectiva resposta/remediação do dano, esses meios encorajam a resiliência empresarial 

para a conformidade: com os incentivos adequados, o resultado esperado é a modificação da 

cultura organizacional assentada nos pilares da legalidade e da ética empresarial, como parte 

de uma reforma profunda no interior da empresa. O programa, por essa ótica, não encerra 

um fim em si mesmo. Antes, trata-se de ferramenta para a concreção de um fim maior: a 

prevenção em primeiro lugar, que pavimenta caminho para incrustar a cultura da 

conformidade no seio corporativo. No horizonte antitruste, esse raciocínio evoca a 

perspectiva da sensibilização da cultura concorrencial, traduzida na internalização do 

paradigma pró-competitivo como valor que conforma a atuação da empresa e que engendra 

a conscientização sobre a cultura anticartel. Tal é o valor intrínseco do programa de 

compliance concorrencial: a possibilidade aumentada de inculcar na organização a cultura 

da concorrência e assegurar o cumprimento das leis em primeiro lugar, minorando as 

chances de práticas anticompetitivas e amplificando o nível de bem-estar. 

 

2. Sob esse pano de fundo, a pedra angular deste trabalho restou fixada, de modo 

mais imediato, na análise jurisprudencial da autoridade antitruste brasileira, com foco no 

controle de condutas, no intuito de averiguar o tratamento dispensado pelo CADE ao 

programa de compliance concorrencial, especialmente quanto às suas implicações práticas 

na seara punitiva, em particular no que diz respeito à possibilidade de considerar a 

implementação do programa de compliance como fator atenuante na dosimetria. Em 

princípio, no âmbito do ordenamento concorrencial brasileiro, a adoção de tais programas 

não é medida obrigatória para os agentes econômicos. Como passo anterior e necessário para 

proceder com a análise de jurisprudência, mapeamos e averiguamos toda disciplina 

“normativa” que o CADE conferiu ao assunto desde a Lei 8.884/1994. De forma adicional, 

miramos para a experiência comparada e para a discussão doutrinária a fim de ventilar 

reflexões e possíveis proposições à sistemática brasileira em termos de refinamento. Em 
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particular, para fins da pesquisa jurisprudencial, as seguintes questões-problema foram 

formuladas para iluminar a investigação: 

 

(a) se o CADE disciplina e incentiva a implementação de programas de compliance 

concorrencial; (b) no caso de resposta afirmativa, (b.1) como o CADE disciplina e incentiva 

a implementação dos referidos programas; (b.2) se a abordagem adotada pelo CADE está 

alinhada ao que se observa nas principais jurisdições antitruste; e (b.3) se seria conveniente 

e oportuno refinar algum aspecto da política concorrencial brasileira em matéria de programa 

de compliance a fim de tornar mais atrativos os incentivos para implementação desses 

programas. 

 

A par dos resultados obtidos no cotejamento da jurisprudência, em primeiro lugar, 

concluiu-se que atualmente (e também no passado, porém de forma muito rudimentar quanto 

à repercussão do incentivo, principalmente por conta do contexto institucional) o CADE 

disciplina e incentiva o programa de compliance, adotando uma postura que considera a 

possibilidade de premiar instrumentos de conformidade mediante o incentivo direto na 

forma de desconto pecuniário, refletindo a postura de certos reguladores em outras 

jurisdições. Nenhuma outra repercussão (agravante ou afastamento da multa, por exemplo) 

foi verificada em razão do programa de compliance no âmbito de nossa análise.962 De toda 

maneira, e sob um ângulo mais detalhado, constatamos que o tema se mostra incipiente na 

realidade do órgão concorrencial brasileiro, com discussões que precisam ser travadas e 

amadurecidas. Explica-se: apenas mais recentemente é que se constatou uma fagulha de 

discussão, porém sem o necessário rigor e aprofundamento para extrair balizas mais firmes 

e consistentes sobre importantes questões que rodeiam o tema, de modo que 

posicionamentos e refinamentos são desejáveis a fim de enfrentar questões que tendem a 

surgir. Vale destacar, em paralelo, que assim como o órgão antitruste brasileiro dispensou 

até aqui pouca atenção às implicações do programa de compliance no âmbito de seus 

julgados, também se constatou escassez de trabalhos acadêmicos e de discussões 

doutrinárias no plano nacional especificamente voltados para esse ângulo temático. Apenas 

mais recentemente é que o tema parece que vem ganhando maior tração na esfera acadêmica, 

possivelmente como reflexo dos debates que parecem querer ganhar substância na práxis do 

                                                            
962 Ainda que não tenha consistido no foco imediato, ao longo da análise jurisprudencial checamos se alguma 

referência expressa a essas possibilidades havia sido feita quando dos casos versando sobre programa de 

compliance. 
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CADE, em conjunto com contribuições de outras searas e do evolver das discussões 

internacionais. 

 

Em linhas gerais, os resultados da jurisprudência, ainda que limitados 

quantitativamente (e também qualitativamente), sinalizam que o CADE é coerente com suas 

diretrizes no tocante às repercussões práticas do programa de compliance, isto é, considera 

a possibilidade de conceder desconto em virtude da implementação desse tipo de programa. 

Cumpre observar que esse aspecto é abordado de forma bastante genérica por meio de 

diretrizes orientativas no âmbito de guias (soft law). Na prática jurisprudencial, foi possível 

inferir, especialmente no cenário mais recente, divergência do Plenário do órgão acerca das 

implicações materiais do programa na perspectiva do prêmio estatal, ainda que prevaleça 

uma visão favorável à possibilidade do desconto em face de determinadas circunstâncias 

concretas. De toda maneira, como afirmado, carecem debates mais aprofundados para extrair 

sinalizações mais claras e objetivas. Em paralelo a isso, praticamente se silencia sobre 

questões e características relacionadas à segurança e à previsibilidade que julgamos de 

enorme valia para promover e difundir o tema de modo mais consistente, efetivo e seguro. 

 

Nesse diapasão, para além da generalidade que prevalece sobre o tema do desconto 

pecuniário, sob um enfoque mais abrangente verifica-se a ausência de discussão (ou 

discussão deficitária ou insuficiente) sobre uma série de aspectos colaterais e instigantes que 

circunda o programa de compliance concorrencial963 e que pode vir à tona. Nesse sentido, à 

guisa de exemplo, e buscando enriquecer as contribuições, enumeramos, sintética e 

propositivamente, os seguintes aspectos para reflexão:964 

 

(i) impactos na gradação da dosimetria vis-à-vis o momento de estruturação do 

programa (ex-ante factum ou ex-post factum);965  

 

                                                            
963 Para cada aspecto, uma nota de rodapé objetiva, com reflexão exemplificativa, acompanha. Essencialmente, 

a reflexão a ser levada em conta diz respeito à conveniência dos aspectos (perpassando, em algumas hipóteses, 

juízo de legalidade e proporcionalidade). 
964 O que não significa, sublinhe-se, que este pesquisador concorda com todos os aspectos listados. 
965 Reflexão sobre momento do incentivo, efeitos indesejados e objetivos da política preventiva do compliance 

concorrencial. 
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(ii) possibilidade de agravar a pena para o infrator que, eivado de má-fé, 

mimetizou um programa de compliance, servindo de ardil para ludibriar e 

induzir a erro a autoridade, ou mesmo para facilitar determinada infração;966 

 

(iii) circunstâncias que afastariam ou diminuiriam eventuais descontos (ou, no 

limite, agravariam a pena) em face do compliance. Como exemplo: (iii.1) o 

envolvimento da alta direção no cartel (ou mesmo uma “tolerância 

consciente” dos executivos ao ilícito);967 (iii.2) a reincidência do infrator com 

programa de compliance previamente recompensado pela autoridade;968 

 

(iv) obrigatoriedade de implementar o programa de compliance no bojo de 

decisões condenatórias (espécie de sanção não-pecuniária), 969  e, em 

determinadas circunstâncias mais gravosas, a imposição de monitor externo 

e independente para acompanhar a evolução das práticas de conformidade 

durante determinado período de supervisão;970 

 

(v) reforma legal para tornar obrigatória a implementação de programas de 

compliance concorrencial,971 ou, mais temperadamente, reforma legal para 

estabelecer a obrigatoriedade de que agentes com atuação em setores e 

indústrias mais sensíveis a riscos de cartelização ou com histórico de 

condenação implementem sistemas de conformidade concorrencial, 

comprovando os resultados do programa;  

 

(vi) reforma legal para estabelecer, como pré-requisito à celebração do acordo de 

leniência, a existência do programa de compliance, ou então o compromisso 

                                                            
966  Reflexão sobre a disciplina do programa de fachada e suas implicações. Preocupação decorrente do 

princípio da legalidade estrita vis-à-vis ausência de critério na dosimetria (possível construção hermenêutica a 

partir da ausência de boa-fé). Reflexão sobre a não obrigatoriedade de estruturar o programa de compliance 

vis-à-vis punição do programa de fachada. 
967 Aqui vale sublinhar, conforme reportado pela doutrina, que quase sempre a alta direção ou indivíduos com 

poderes decisórios ou delegação substantiva estão envolvidos no cartel. 
968  Reflexão sobre incentivos e objetivos da política preventiva do compliance concorrencial. Reflexão 

adicional à luz do princípio da legalidade estrita e da proporcionalidade. 
969 Reflexão sobre o alcance normativo do art. 38, VII da Lei 12.529/2011 vis-à-vis sua amplitude semântica, 

considerando e.g., princípios da legalidade estrita e da proporcionalidade. 
970 Idem supra. 
971 Reflexão que remete à modalidade específica de autorregulação regulada, a qual obriga o agente privado a 

implementar o programa de compliance concorrencial, possivelmente punindo, como infração administrativa, 

a conduta omissiva de deixar de implementá-lo. 
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de estruturar tal programa como requisito adicional para a assinatura do 

acordo (a mesma lógica replicável no âmbito dos TCCs, quando também se 

cogitaria, para casos mais graves, a imposição de monitores externos e 

independentes para acompanhar a evolução das práticas de conformidade 

durante determinado período de supervisão);972  

 

(vii) isenção da responsabilidade da empresa dotada de programa de compliance 

robusto e que tenha envidado esforços adequados de conformidade, a 

despeito do ilícito praticado pelo executivo e/ou empregado desonesto,973 

transladando a sanção para esses indivíduos (e uma sanção que não se 

restringisse ao escopo meramente pecuniário, mas sim que adicionasse algum 

aspecto moral); 

 

(viii) isenção de responsabilidade da empresa-mãe pelo ilícito praticado por sua 

controlada se demonstrados esforços robustos e adequados de conformidade 

empreendidos pela empresa-mãe;974  

 

(ix) coordenação entre reguladores para o cotejamento de programas de 

compliance, de modo a estipular critérios alinhados e isonômicos de 

avaliação, considerando a interface do programa de compliance concorrencial 

com outras searas em face de ilícitos justapostos, (e.g., antitruste e 

anticorrupção);975 

 

(x) estruturação de um setor específico no CADE, com recursos, pessoal e 

capacitação técnica, para avaliação do programa de compliance;976 

 

                                                            
972 Reflexão sobre incentivos, princípios da legalidade estrita e da proporcionalidade, efeitos indesejados e 

objetivos da política preventiva do compliance concorrencial. 
973 Reflexão sobre a teoria do defeito da organização (em contraposição ao regime da heterorresponsabilização) 

e também reflexão sobre a extinção de culpabilidade com base na inexigibilidade de conduta diversa no Direito 

Administrativo Sancionador. 
974 Reflexão sobre o alcance da responsabilidade solidária e estrita legalidade. 
975 Reflexão sobre aproximações normativas, considerando a disciplina objetiva do tema no âmbito de Lei 

Anticorrupção e de possíveis ilícitos que se justapõem às searas concorrencial e anticorrupção (e.g., cartéis em 

licitação). Ponderação de prós e contras e sinalizações proporcionais (e.g., que uma esfera não obnubile os 

incentivos de compliance da outra). 
976 Reflexão sobre possível medida para evitar risco de seleção adversa. Preocupação com captura regulatória 

e formas de minorar a exposição do regulador ao jogo de barganha do administrado. 
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(xi) lineamento sobre os parâmetros materiais de avaliação do programa de 

compliance,977 sendo sensível às diferentes estruturas empresariais; 

 

(xii) orientação hermenêutica sobre a boa-fé na dosimetria para extrair o sentido 

(normativo?) do compliance,978 e.g., balizar a dimensão objetiva da boa-fé e 

seu alcance em face do programa de compliance; 

 

(xiii) certificação de programas de compliance concorrencial, considerando uma 

sistemática que não torne a eventual certificação custosa para a autoridade 

(eventualmente delegando a atividade para credenciadores pré-aprovados), 

nem potencialize incentivos perversos;979 

 

(xiv) publicização de listas com exemplos positivos e negativos de empresas no 

âmbito do programa de compliance concorrencial, servindo como ferramenta 

de screening adicional da autoridade para incentivar comportamentos 

desejados;980 

 

(xv) estabelecimento de um protocolo de monitoramento pelo CADE, que permita 

acompanhar e analisar o impacto da política de descontos ao compliance,981 

com prestação de contas para os administrados etc. 

 

Com efeito, consideramos, da perspectiva dos administrados, que maior grau de 

concretude é desejável no que concerne aos aspectos propositivos enumerados para reflexão, 

bem como que ponderação detida por parte da autoridade e investigação acadêmica 

aprofundada são medidas necessárias para bem compreender os efeitos - positivos, negativos 

e/ou neutros - de tais aspectos, conduzindo a um ganho de massa crítica para refinar as 

estratégias de compliance concorrencial. Alguns desses aspectos poderiam ser aclarados 

                                                            
977 Reflexão sobre aumento de segurança jurídica e previsibilidade. Necessidade adicional de se refletir sobre 

o alcance semântico do termo “robusto”, conforme termo utilizado pelo CADE em seu Guia de Compliance ao 

se referir ao programa de compliance passível de fazer jus à recompensa. Reforço do senso orientativo no que 

tange aos parâmetros de avaliação (não checklist, mas aumento da previsibilidade com mais sinalização). 
978 Reflexão à luz do princípio da legalidade estrita vis-à-vis a generalidade do dispositivo (carga polissêmica 

atrelada à boa-fé). 
979 Reflexão sobre incentivos perversos e risco de captura. 
980 Reflexão sobre formas adicionais de ampliar a dissuasão e de incrementar o comprometimento moral com 

a cultura da conformidade concorrencial. 
981 Reflexão sobre formas para minimizar o risco de predação regulatória. 
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mais objetivamente pela autoridade mediante diretrizes complementares e também em seus 

julgados, enquanto outros, para efetivação, demandariam a disciplina no bojo legal ou 

infralegal, traduzindo questões de lege ferenda para o legislador ou, a depender, para o 

próprio regulador.  

 

Cumpre advertir que, se por um lado, determinados aspectos podem ser de valia 

dentro do macro contexto de enforcement anticartel, em particular para servir de incentivo 

adicional à implementação desses programas e, subsidiariamente, alavancar a cultura da 

concorrência no país - sublinhando, aqui, de forma mais amplificada, a importância dessa 

medida ante o histórico institucional brasileiro de economia fechada, estrutura empresarial 

concentrada e forte intervenção estatal -, por outro lado é fundamental cotejar os trade-offs 

existentes, tendo em conta a lente discricionária da Administração pública, que deve ser 

equilibrada sob um enfoque global de proporcionalidade, isonomia e razoabilidade. 

Subjacentemente à essa discussão, também vem à tona um recente normativo no arcabouço 

jurídico nacional que acentua a importância da segurança jurídica (i.e., nova LINDB). 

Destarte, é imperativo que a autoridade reflita com acuidade quanto à extensão e aos 

impactos da proposição que pugna pela maior objetividade na disciplina do tema, cotejando 

seus prós e contras, pois ao mesmo tempo que se busca forjar incentivos para exponenciar a 

taxa de conformidade concorrencial e complementar o enforcement anticartel por intermédio 

da difusão segura e consistente do programa de compliance, também se faz necessária a 

cautela para não desvirtuar incentivos postos para outros instrumentos de enforcement (e.g., 

multas, leniência, acordos), bem assim para não ensejar incentivos perversos que 

desemboquem em programas de fachada, dando azo a efeitos indesejados, como a seleção 

adversa e a predação regulatória, ou mesmo que derivem em risco moral. 

 

3. O debate mais acalorado e que ensejou contribuições mais férteis em torno do tema 

resulta de discussões provenientes de fora do país. No exterior, não apenas a doutrina 

especializada vem se debruçando com afinco no estudo do tema, inclusive com perspectivas 

interdisciplinares que se expandem e trazem resultados que desafiam métodos mais 

tradicionais de análise (e.g., polinização cruzada do antitruste com análises comportamentais 

associadas à economia, ética, psicologia), como também algumas autoridades demonstram 

interesse ativo em aprofundar o entendimento sobre as implicações práticas do programa de 

compliance concorrencial. O ambiente institucional está mais propício para descortinar o 

tema, influenciado, sobretudo, pelo momento do antitruste ao redor do globo, que 
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experimenta um arcabouço regulatório marcado pela proliferação de legislações severas, 

perfectibilizadas por um enforcement rigoroso, com pesadas condenações para os infratores 

(e.g., sanções financeiras e morais, incluindo a pena de prisão em determinadas jurisdições) 

e, a despeito disso, sem sinais aparentes de arrefecimento de cartéis.982 A esse cenário se 

adiciona, pois, o adensamento reflexivo quanto às estratégias de antitrust policy visando 

alavancar o enforcement anticartel por meio de outros instrumentos que não apenas a 

abordagem sancionatória, a qual sugere aparente limitação para internalizar o cumprimento 

normativo e modificar a cultura empresarial. No entremeio, verificam-se iniciativas de 

compliance de outras searas sendo ponderadas, e algumas valorizadas (e.g., anticorrupção e 

criminal compliance), bem como uma sociedade mais crítica, bem informada e exigente, 

preocupada com comportamentos éticos, transparentes e responsáveis das empresas em face 

dos contornos mais complexos que caracterizam as relações hodiernas. O movimento de 

cidadania corporativa e de responsabilidade social corporativa vêm alimentando a demanda 

por estruturas de conformidade e comportamentos íntegros e hígidos. O programa de 

compliance concorrencial é parte desse buliçoso quadro e se insere como um tema 

contemporâneo na agenda dos reguladores antitruste globais, cuja tendência é de crescente 

visibilidade, analisado agora por ângulos mais nuançados. 

 

4. Basicamente, não há dissenso entre os reguladores antitruste no que toca ao apoio 

e ao encorajamento de iniciativas de compliance vis-à-vis os inúmeros benefícios que tais 

iniciativas acarretam para o bem-estar econômico e social. Mais amplamente, sublinhe-se 

que a promoção de uma agenda de compliance concorrencial por meio de iniciativas de 

advocacy é uma medida positiva e oportuna para conscientização e disseminação da cultura 

da concorrência. Nessa esteira, a transparência das ações de enforcement estatal, juntamente 

com o papel da imprensa no reforço e disseminação de conteúdo crítico, afetam o senso de 

estigmatização social das infrações antitruste. Esse fato é deveras importante, em especial 

porque, aparentemente, como reporta a doutrina, os agentes econômicos percebem a infração 

antitruste (i.e., cartel) como sendo menos séria ou de menor gravidade quando comparada 

com outros ilícitos corporativos (e.g., corrupção), de modo que se teria um “sentimento 

social” mais frouxo em relação ao perigo e à reprovabilidade dos ilícitos concorrenciais. 

Destarte, iniciativas de advocacy, complementadas pela transparência ostensiva às ações de 

enforcement do órgão concorrencial, contribuem para agregar juízo crítico do ponto de vista 

                                                            
982 Aqui é importante considerar os pressupostos da pesquisa. 
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moral, reforçando a consciência social sobre a ilicitude e os prejuízos derivados dos cartéis, 

redundando no aumento do custo social desse ilícito. Nessa perspectiva, a carência ou o 

baixo nível da cultura da concorrência no país tende a minimizar a reprovabilidade social do 

cartel, impactando a agenda de cumprimento normativo. Subjacentemente, deve-se ter em 

vista que o direito antitruste não é matéria de apreensão óbvia ou trivial para o senso comum, 

podendo ser percebido, inclusive, como “esotérico” ou hermético, de modo que iniciativas 

de advocacy em linhas amplas contribuem para diminuir o hiato de conhecimento e 

exponenciar a cultura da concorrência, iluminando, pois, um círculo virtuoso de 

conformidade.  

 

O programa de compliance é um instrumento que se insere nesse cenário e tem o 

potencial de desempenhar um importante papel para o sucesso do mencionado círculo 

virtuoso. Sendo assim, a promoção desse instrumento impulsiona a cultura da concorrência, 

de tal forma a também impulsionar a conscientização sobre práticas anticompetitivas, 

fortificando uma genuína cultura preventiva junto aos agentes econômicos. Aqui, em 

particular, o objetivo consiste em alterar padrões de comportamento em prol de uma atuação 

empresarial orientada pelos standards da ética empresarial e da conformidade concorrencial. 

A efetividade dessa medida é diretamente dependente da forma como o agente econômico 

as internaliza e, essencialmente, da maneira como incentivos são formulados e determinados 

no interior da organização para motivar comportamentos. Por conseguinte, isso implica, 

necessariamente, um olhar que adentre às estruturas internas da empresa, indo além da “caixa 

preta”, para explorar os seus matizes. Na essência, estrutura, cultura e agência conformam o 

tripé que pavimenta os incentivos e as estratégias de atuação empresarial. Ressalte-se, nesse 

caso, o aspecto desafiador do cartel, na medida em que, em linhas gerais, o ilícito é benéfico 

tanto para o indivíduo infrator (geralmente implicando envolvimento do alto escalão, 

responsável por ditar o tom da cultura corporativa), quanto para a empresa, de modo que 

incentivos internos podem ser orientados para instigar esse ilícito, desvirtuando a lógica da 

conformidade e arrefecendo o potencial de instrumentos preventivos.  

 

Tendo em conta esse contexto, a controvérsia que impera entre os reguladores não 

diz respeito ao incentivo indireto de indução ao compliance, caracterizado, dentre outras 

formas, nas iniciativas institucionais de advocacy, mas sim o imbróglio se situa, 

substantivamente, no âmbito do incentivo direto relacionado às repercussões práticas do 

programa de compliance concorrencial para efeitos de dosimetria pecuniária. Nesse 
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particular, a divergência se divide em duas principais vertentes:983 (a) de um lado, situam-se 

as autoridades consideradas “neutras” em relação ao programa de compliance, isto é, o 

programa de compliance concorrencial é indiferente no tocante à dosimetria da pena, seja 

como fator atenuante ou agravante. O programa de compliance aqui é interpretado como 

medida de autogovernança da empresa, o agente já implementaria o programa 

independentemente da recompensa. A existência do ilícito seria a comprovação de um 

programa falho, que em nada alteraria a realidade da infração, afastando qualquer argumento 

nos moldes da recompensa, pois se fosse assim ter-se-ia a mensagem de que o ilícito é em 

parte custeado pelo regulador (i.e., subsídio estatal que faz do programa uma espécie de 

“seguro barato”), desestimulando o paradigma preventivo em primeiro lugar. Os benefícios 

derivados do programa de compliance são, por essa lógica, conaturais e decorrem da 

prevenção. Afora isso, existe ainda a possibilidade da leniência e acordos, indutores mais 

que suficientes à estruturação desses programas. A aplicação rigorosa da lei, nessa visão, é 

o principal incentivo ao compliance. De outro lado, (b) situam-se as autoridades que são 

favoráveis a recompensar o infrator de boa-fé que dispõe ou adota um programa de 

compliance concorrencial efetivo, considerando as externalidades positivas abrangentes que 

o investimento extraordinário em robustos sistemas de conformidade acarretam para a 

sociedade, para além de contribuir diretamente com a autoridade na fiscalização do 

comportamento do mercado, diminuindo seus custos e, assim, suplementando a (limitada) 

função estatal. Não se ignora que a aplicação da lei é fundamental para incentivar o 

compliance, mas se acresce aqui que o investimento no sistema de compliance extrapola os 

limiares legais, demandando custos não desprezíveis para o agente econômico, sendo 

razoável o incentivo adicional na forma de recompensa tendo em conta os benefícios 

alargados dessa estrutura de autorregulação para a transformação da cultura empresarial e, 

acima de tudo, tendo em vista os seus reflexos sobre os padrões de conformidade do 

mercado. Também se argumenta que eventual falha não significa, per se, que o programa 

não é efetivo e robusto, podendo se tratar de incidente pontual e que não representa a cultura 

consolidada da organização. Ainda desse lado do espectro, há uma subdivisão entre aqueles 

que consideram a recompensa para o programa de compliance adotado antes da infração, 

após a infração ou em ambas as hipóteses, podendo atribuir diferentes pesos de desconto a 

depender dos cenários. Da mesma forma que consideram a possibilidade de recompensar o 

programa de compliance sob determinadas circunstâncias, os reguladores desse lado do 

                                                            
983 Considerando apenas a hipótese de conceder ou não o desconto. 
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espectro são sensíveis à possibilidade de, excepcionalmente, agravar a multa da empresa em 

virtude de um programa emulado, que ludibrie a autoridade e cause prejuízos.  

 

5. Em última análise, tem-se uma discussão - que referimos metaforicamente como 

“nó górdio” - relacionada a questões de antitrust policy. Fundamentalmente, trata-se de uma 

questão de escolha do ente estatal, com base em sua discricionariedade, dentro de suas 

estratégias regulatórias, para a persecução de políticas públicas, elegendo as ferramentas e 

os incentivos que entende mais convenientes e oportunos para tanto - e que não são 

imutáveis, pontue-se. Diante dessa lógica, recompensar o programa de compliance pode ser 

visto como parte de uma estratégia estatal que busca forjar indutores adicionais para o 

cumprimento normativo e para o fortalecimento da cultura da concorrência no país. Grande 

parte da doutrina analisada sublinha a importância do incentivo direto ao programa de 

compliance como forma de induzir mais diretamente a adoção do programa, gerar 

conscientização crítica e incrementar o potencial do enforcement anticartel, sob a premissa 

de que o modelo tradicional de regulação baseado no comando e controle estrito, ante uma 

lógica eminentemente coercitiva, atingiu os seus limites, não sendo suficiente para, sozinho, 

gerar o necessário nível de comprometimento normativo para a mudança de normas e valores 

sociais, posto que, em última análise, o que faz é precificar a desconformidade. Assim, no 

contexto regulatório contemporâneo, dentre outras estratégias, emerge a possibilidade de os 

reguladores incorporarem abordagens mais flexíveis e cooperativas no âmbito de sua caixa 

de ferramentas, destacando-se, por exemplo, o incentivo ao programa de compliance, o que, 

concomitantemente, espelha uma crescente demanda social por padrões éticos e 

responsáveis no mercado.  

 

Em que pese a inclinação favorável para esse tipo de medida no tocante à 

recompensa, sugere-se parcimônia e devido cuidado do Estado na administração do desconto 

ao compliance, mormente para não ensejar incentivos perversos e efeitos indesejados sobre 

o bem-estar econômico e social, desnaturando o potencial virtuoso da relação público-

privada. A possibilidade do desconto como estratégia para encorajar o incremento da taxa 

de conformidade requer suas calibrações: dosagem cautelosa na dosimetria da atenuante 

pecuniária (ou eventual agravante) é fundamental para evitar o contraincentivo da medida, 

que poderia redundar em impacto para o enforcement inibindo a dissuasão da sanção, por 

exemplo, além de propiciar um ambiente povoado por programas cosméticos, assim como é 

importante que haja preparo e capacitação técnica do regulador quando da avaliação do 
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programa de compliance concorrencial, cujos efeitos concretos devem ser demonstrados 

pelo agente econômico, evidenciando que a violação foi casual e não se coaduna com a 

cultura consolidada da organização. Nessa interface mais estreita entre ambos os atores, é 

indispensável que a atenção esteja redobrada, principalmente para evitar riscos de captura e 

de predação regulatória que poderiam prejudicar o enforcement regulatório. A finalidade 

aqui é encorajar justamente o contrário: intenciona-se exortar uma relação de cooperação 

positiva entre setores público e privado, de maneira a robustecer o quadro regulatório, em 

um cenário no qual enforcement estatal e compliance privado mutuamente se reforcem, 

complementando-se, de tal sorte a encorajar comportamentos orientados sob os ditames da 

legalidade, forjando um círculo virtuoso para o ambiente de defesa da concorrência, de modo 

a proporcionar, por via de consequência, benefícios espraiados para a coletividade e para a 

economia.  

 

Trata-se do novo estado da arte que decorre da redistribuição dos papéis entre 

Administração pública e setor privado, engendrando uma forma alternativa de controle por 

meio da cooperação regulatória. Aquela, sempre detentora do monopólio estatal na aplicação 

das regras concorrenciais, vê o “compartilhamento” da disciplina concorrencial com os 

agentes privados, minorando assimetria de informações e elevando confiança, em uma 

abordagem propícia para gerar ganhos de escala regulatória e fortificar o ambiente 

concorrencial uma vez mantidos os incentivos adequados. Nessa relação de cooperação, a 

autorregulação privada preenche e vem a suplementar a regulação pública, tornando-a mais 

eficiente e robustecida em seu enforcement, que, por sua vez, induz mais eficazmente a 

internalização da cultura competitiva no seio dos regulados. Assim, ao complementar a 

regulação estatal, a autorregulação privada fortalece as políticas públicas de defesa da 

concorrência, tornando-as mais efetivas e transparentes, contribuindo para minorar a 

incidência de ilícitos. Nesse contexto, uma leitura possível seria aquela que vislumbra no 

arranjo regulatório de cooperação entre Estado e agentes econômicos a perspectiva voltada 

ao interesse comum, que objetiva preservar a instituição concorrência em primeiro lugar, de 

modo que ambos os atores se tornam “corresponsáveis” na finalidade de tutelar a livre 

concorrência e diligenciar contra o abuso de poder econômico, considerando princípios e 

comandos constitucionalmente previstos na realidade brasileira. 

 

6. O agente econômico que vislumbra a adoção do programa de compliance 

concorrencial ante uma perspectiva eminentemente estratégica em razão da possível 
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recompensa (i.e., perspectiva lucrativa do compliance em face da possibilidade de redução 

da multa) tende a comprometer a efetividade e a sustentabilidade desse instrumento no que 

se refere à transformação do paradigma organizacional em termos de uma autêntica cultura 

de compliance concorrencial, para além de problemas colaterais que podem derivar no 

âmbito da cooperação regulatória. O agente que mira precipuamente para o desconto 

punitivo fragiliza as bases do comprometimento empresarial, alavancando incentivos 

perversos. Antes de mais nada, a estruturação do programa de compliance pelo agente 

econômico deve se dar como parte de um compromisso (social) maior: a responsabilidade 

com o meio em que atua, sensibilizado pela importância normativa de pautar o 

comportamento organizacional alinhavado aos valores da concorrência vis-à-vis benefícios 

amplos e perenes da cultura pró-competitiva, que transcendem o escopo meramente 

individual e desaguam no todo coletivo. Trata-se, na essência, de um comprometimento 

normativo-valorativo com a edificação do paradigma do compliance concorrencial como 

parte da cultura da empresa, que, por sua vez, cria condições propícias para a consolidação 

de um ambiente concorrencial íntegro, forte e sadio, força motriz para uma economia mais 

competitiva e dinâmica, que fomente inovação, eficiência, produtividade e crescimento 

sustentado e sustentável, maximizando o bem-estar social. Se é assim, soa-nos no mínimo 

contraintuitivo que o agente econômico focalize tão estreitamente no desconto punitivo, 

como se o programa fosse um “seguro barato” para minimizar a sua responsabilização, 

entrando no cálculo de custo/benefício de cometer o ilícito, internalizando essa premissa em 

seu modus operandi.  

 

A hipótese de conceder o desconto para o agente econômico não é descartada, mas é 

vista residualmente e com cautela: pode ser um incentivo positivo em determinadas 

circunstâncias, um fator sinalizador e de reconhecimento das boas práticas. É dizer, 

incentivos externos bem dosados, que reconheçam o comprometimento empresarial com as 

regras do jogo e com a edificação de uma cultura de conformidade, postos ancilarmente, 

podem ser convenientes face a um contexto interativo das ferramentas estatais que se 

matizam com estratégias indutoras de compliance para mudança de comportamentos. A seu 

turno, repise-se que o comprometimento empresarial está diretamente relacionado aos 

incentivos forjados no seio da organização: esses são determinantes e devem estar alinhados 

em direção à cultura da conformidade. Considerando as particularidades do cartel, a 

importância da adequada formatação e apreensão dos incentivos é magnificada. Sem dúvida, 

compliance no vácuo, sem uma apropriada estrutura de incentivos para motivar a 
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reformulação de normas e valores sociais mais profundos, e, daí, sem o comprometimento 

normativo-valorativo da organização, que exala mensagens ambíguas e rarefeitas de 

conformidade com olhar oblíquo para a ética, tal qual uma bandeira retórica, é instrumento 

estéril, o contrassenso do seu potencial transformador.  

 

7. Com isso, retomamos e fechamos o raciocínio principal que norteia os 

pressupostos deste trabalho: o enforcement vigoroso, que considera a aplicação crível das 

leis, com um mix de sanções suficientemente dissuasórias, combinadas com outras 

ferramentas na cesta do regulador (e.g., leniência, acordos, e também ações de advocacy), é 

essencial para incentivar um compliance efetivo, pavimentando caminho para a consolidação 

da cultura da concorrência, que, por sua vez, é de suma importância para amplificar a taxa 

de conformidade concorrencial. É com base nesse amálgama positivo entre enforcement 

estatal e compliance privado, assentado em um quadro regulatório cooperativo e dialógico 

entre Estado e agentes econômicos, que se traduz em maior confiança entre as partes, que 

vislumbramos uma maior efetividade, legitimidade, sustentabilidade e consistência da 

política anticartel na defesa da concorrência. É imperativo desestruturar o “falso 

compliance” que anima as engrenagens dos cartéis - i.e., a conformação dos cartelistas para 

com as regras ilícitas de funcionamento do esquema criminoso - com o verdadeiro 

compliance alavancado pelo enforcement vigoroso! Urge, pois, considerar o compliance no 

âmbito da autorregulação privada face a esse panorama interativo, levando em conta uma 

agenda de ferramentas e incentivos igualmente interativos para robustecer as políticas 

públicas de defesa da concorrência. A consolidação e o sucesso dessa agenda dependem não 

apenas da imprescindível função estatal, mas engloba também o necessário e fundamental 

engajamento dos agentes econômicos e da sociedade civil. 
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APÊNDICES 

 

Na sequência é apresentada uma explicação metodológica para que o leitor possa 

averiguar o procedimento utilizado para fins de pesquisa jurisprudencial, servindo de proxy 

para possíveis testes, novas pesquisas e refinamentos. Ato contínuo, são apresentados quatro 

Apêndices contendo os excertos que selecionamos no âmbito da pesquisa jurisprudencial, 

tendo em vista a delimitação deste trabalho. Optamos por consolidar a pesquisa nos 

Apêndices por dois principais motivos: tanto para conveniência da análise do leitor, 

poupando esforços de consulta no website do CADE, que não disponibiliza os resultados da 

forma que sistematizamos neste trabalho, quanto para preservar a memória do material 

consultado, garantido a consulta em caso de eventual indisponibilidade no website do 

CADE. 
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EXPLICAÇÃO METODOLÓGICA 

 

1. A análise jurisprudencial tomou como fonte exclusiva o website do CADE: 

<http://www.cade.gov.br/>.  

2. O material analisado foi exclusivamente público, isto é, nenhuma informação 

consultada decorre de base confidencial ou de acesso restrito. 

3. A análise se pautou pela consulta de fontes primárias.  

4. O material consultado compreende um universo de julgados, pareceres, votos, 

decisões, notas técnicas, despachos, e-mails, atas de sessão etc., conforme disponibilizados 

nos autos públicos. 

5. Quanto ao caminho de busca percorrido no website do CADE para se chegar aos 

resultados, foi selecionado o campo “pesquisa processual” na página principal, que remete 

para o ambiente “pesquisa pública” dentro do sistema Sei! 3.0.15. Nesse ambiente, como 

entrada de pesquisa, foram utilizadas uma série de palavras-chave, objetivando obter 

amplitude e representatividade em termos de resultado à vista do tema da investigação.  

6. As seguintes palavras-chave foram utilizadas nos campos “pesquisa livre”, 

selecionando “processos”, “documentos gerados” e “documentos externos”:984 

 

Palavras-chave 

compliance, programa de compliance, programa de compliance concorrencial, programa de compliance 

antitruste, programa de prevenção de infrações à ordem econômica, programa de ética e compliance, 

programa de ética e conformidade, programa de ética, integridade, programa de integridade, programa 

de integridade concorrencial, programa de conformidade, programa de conformidade concorrencial, 

programa de conformação, programa anticorrupção e boas práticas concorrenciais.  

 

7. Também foi consultado individualmente todos os itens no campo “tipo de 

documento”. Por exemplo, “Voto”, “Termo de Compromisso de Cessação – TCC”, “Nota 

Técnica”, “Ata de Sessão de Julgamento” etc., sem explicitar o período, para dupla validação 

de resultados, conforme escopo da investigação. 

                                                            
984 Esses campos foram selecionados tanto individualmente, quanto conjuntamente, sem explicitar período, de 

modo a obter um universo abrangente de resultados, posteriormente refinados conforme pertinência temática 

aos limites da investigação. Assim, os resultados consolidados nos Apêndices representam discussões que 

guardam alguma ordem de relevância para os fins desta pesquisa. Eventuais menções esparsas e sem nexo 

material não foram consolidadas. Dentro desse recorte, foram priorizados votos (Tribunal/Plenário), notas 

técnicas (SG) e TCCs. 
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8. Ressalva-se a possibilidade de que, não obstante a amplitude dos termos de 

consulta, eventualmente algum precedente pode não ter sido capturado em razão da limitação 

técnica do sistema processual do CADE, ou por não corresponder às palavras-chave 

selecionadas. 

 

COMENTÁRIO SOBRE OS APÊNDICES 

 

Foram elaborados quatro Apêndices para organizar e sistematizar a análise. Os 

Apêndices foram divididos de acordo com critério temático (i.e., decisões condenatórias e 

homologação de TCC) e critério temporal (i.e., sob a égide da Lei 8.884/1994 e sob a égide 

da Lei 12.529/2011) no contexto do programa de compliance concorrencial. Nesse sentido, 

os Apêndices foram assim ordenados: 

 

• Apêndice I - Lei 8.884/1994: Programa de compliance em decisão condenatória; 

• Apêndice II - Lei 8.884/1994: Programa de compliance em TCC; 

• Apêndice III - Lei 12.529/2011: Programa de compliance em decisão condenatória; 

• Apêndice IV - Lei 12.529/2011: Programa de compliance em TCC. 

 

Apêndices | Decisão Condenatória 

Para os Apêndices que analisaram o programa de compliance no âmbito de decisões 

proferidas pelo Plenário do CADE (Apêndices I e III), foram consideradas apenas as 

decisões que resultaram em condenação.  

 

Apêndices | TCC 

Para os Apêndices que analisaram o programa de compliance no âmbito de TCCs 

(Apêndices II e IV), foram considerados apenas os TCCs homologados pelo Plenário do 

CADE. 
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Recorte temporal 

Para todos os Apêndices, o objetivo foi realizar uma consulta ampla, sem limitar por 

período no campo de busca processual. A limitação foi apenas a data de corte da pesquisa, 

que foi finalizada em 05 de dezembro de 2018, por razões de depósito da dissertação. Esse 

corte temporal foi abrangente o suficiente para englobar toda a jurisprudência do CADE 

disponível publicamente em seu website até a última sessão de julgamento de 2018.  

 

Padronização estética e formatação 

Nos Apêndices, eventuais grifos da versão original foram intencionalmente 

excluídos. Foram mantidos apenas os grifos nos termos em inglês/latim. Grifos nossos foram 

feitos para identificar o material (nota técnica/TCC/voto) objeto de análise. Nossas notas 

(“nota do pesquisador”) foram limitadas para eventuais esclarecimentos.  
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APÊNDICE I - Lei 8.884/1994: Programa de compliance em decisão 

condenatória 
 

Sumário do caso Excertos relacionados ao programa de compliance 

•Processo Administrativo nº 

08012.009088/1999-48. 

•Representante: Conselho Regional de 

Farmácias do Distrito Federal - CRF/DF. 

•Representadas:  

Abbott Laboratórios do Brasil Ltda., Eli Lilly 

do Brasil Ltda., indústria Química e 

Farmacêutica Schering Plough S/A, Produtos 

Roche Quimica e Farmacêutica S/A, 

Pharmacia Brasil Ltda. (sucessora de Searle 

do Brasil Ltda. e, posteriormente, Monsanto 

do Brasil Ltda.) e outras. 

•Ementa: Fixação, em acordo com os 

laboratórios concorrentes, de condição de 

venda aos distribuidores de medicamentos, 

consubstanciada na exigência de que estes 

não trabalhassem com genéricos; limitação 

ao acesso de novas empresas ao mercado; 

criação de dificuldades ao funcionamento ou 

desenvolvimento dos distribuidores de 

medicamentos; recusa de venda de bens 

dentro das condições de pagamento normais 

aos usos e costumes comerciais.  

Dentre as penalidades e sugestões estipuladas 

pelo Plenário, destaque-se, por unanimidade, 

a sugestão das representadas à adesão a um 

programa de compliance antitruste.  

•Julgamento final em 13 de outubro de 2005 

(359ª sessão ordinária). Embargos de 

declaração apreciados em sessão de 07 de 

novembro de 2007. 

Voto-vista do Conselheiro Luís Fernando Rigato 

Vasconcellos: 

Recomendo ainda às Representadas a adesão a um programa de 

antitrust compliance tal qual recomendado pelo Ministério 

Público Federal e no voto do i. Conselheiro-Relator. 

 

Voto do Conselheiro Luís Fernando Rigato Vasconcellos no 

âmbito de Embargos de Declaração: 

3.8. Dúvida quanto ao programa de compliance 

A Astrazeneca indaga a quem se destina a recomendação de 

aderir ao programa de compliance antitruste, uma vez que ela já 

possui o seu próprio programa. Os embargos não se prestem a 

esclarecer meras dúvidas, consoante salientou a douta 

Procuradoria deste Conselho. Todavia, visando, eliminar 

qualquer insegurança do provimento da decisão, esclareço que é 

certo que a recomendação serve para todas as Representadas, já 

que não há ressalvas constantes no texto do acórdão. Quanto à 

situação de cada Representada quanto a esse ponto especifico, é 

pormenor que não foi contemplado na recomendação, ficando a 

critério de cada laboratório a adequação da recomendação à sua 

situação particular, até porque não se trata de uma imposição, 

mas, como dito, de uma recomendação. 
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APÊNDICE II - Lei 8.884/1994: Programa de compliance em TCC  
 

Sumário do caso Excertos relacionados ao programa de compliance e medidas correlatas 

•Requerimento nº 

08700.002906/2007-68. 

•Compromissária: JBS S/A 

(antiga Friboi Ltda.). 

•TCC celebrado no âmbito do 

Processo Administrativo nº 

08012.002493/2005-16, que 

apurava suposto acordo entre 

empresas frigoríficas com a 

finalidade de restringir e 

prejudicar a livre concorrência 

no setor de abate de gado 

bovino em várias regiões do 

país.  

•TCC homologado pelo 

Plenário, por maioria, em 28 de 

novembro de 2007. 

TCC:  

Cláusula Terceira - Das Obrigações da COMPROMISSÁRIA 

3.1. Adoção de Programa de Compliance - A COMPROMISSÁRIA 

compromete-se a implementar regras internas de prevenção a infrações 

concorrenciais e em adotar programa de Compliance concorrencial, o qual 

deverá nortear e restringir todo e qualquer ato, externo ou interno, da 

Companhia e seus empregados e prepostos perante quaisquer terceiros, mas em 

especial perante fornecedores, clientes, empresas concorrentes e associações de 

classe. 

3.1.1. A COMPROMISSÁRIA deverá apresentar o referido programa de 

Compliance concorrencial ao CADE no prazo de 30 dias após a assinatura do 

presente termo. 

3.1.2. A COMPROMISSÁRIA se obriga a efetuar a divulgação do Programa 

de Compliance concorrencial, bem como a executar o treinamento efetivo de 

todos os funcionários direta ou indiretamente ligados à atividade operacional e 

comercial, os quais igualmente restam obrigados às regras estabelecidas no 

referido programa, sob pena de sanções disciplinares por violação. 

[...] 

Cláusula Sexta - Do Descumprimento do Termo de Compromisso e das Multas  

[...] 

6.2. Uma vez constatado pelo Plenário do CADE o descumprimento do presente 

Termo de Compromisso, o Processo Administrativo n° 08012.002493/2005-16 

contra a COMPROMISSÁRIA para apuração de infração da ordem econômica, 

nos termos dos artigos 20 e 21 da Lei 8.884/94 voltará ao seu curso investigativo 

regular, sendo-lhe garantido o mais amplo e irrestrito direito de defesa. 

6.3. Em caso de constatação pelo Plenário do CADE do descumprimento das 

obrigações principais assumidas neste Compromisso, a COMPROMISSÁRIA 

ficará ainda sujeita à multa diária, enquanto perdurar eventual descumprimento, 

no valor de 5.000 (cinco mil) UFIR, equivalente a R$ 5.320,50 (cinco mil e 

trezentos e vinte reais e cinqüenta centavos), nos termos do artigo 53, §1°, II, 

c/c artigo 25, ambos da Lei 8.884/94. 

6.4. O atraso, injustificado ou sem consentimento prévio, na entrega dos 

relatórios e informações ao CADE, será apurado pelo CADE, respeitado o 

direito de defesa. Constatado pelo Plenário do CADE o descumprimento do 

presente Termo de Compromisso, o COMPROMISSÁRIO estará sujeito à 

multa diária de 5.000 (cinco mil) UFIR, equivalente a R$ 5.320,50 (cinco mil e 

trezentos e vinte reais e cinqüenta centavos). 

 

Parecer ProCADE:  

Ateste do cumprimento integral das obrigações contidas no TCC, 

recomendando o arquivamento do feito (10 de setembro de 2009). No mesmo 

sentido o despacho do Conselheiro-Relator Paulo Furquim de Azevedo (15 de 

setembro de 2009). Homologado pelo Plenário. 

 

Nota do pesquisador:  

Constam dos autos documentos elaborados para atender aos compromissos de 

compliance (cláusulas 3.1 e seguintes do TCC). 

Sumário do caso Excertos relacionados ao programa de compliance e medidas correlatas 

•Requerimento nº 

08700.004221/2007-56. 

•Compromissária: Lafarge 

Brasil S/A. 

•TCC celebrado no âmbito do 

Processo Administrativo nº 

08012.011142/2006-79, que 

TCC: 

Cláusula Terceira - Das Obrigações da COMPROMISSÁRIA 

3.1. Adoção de Programa de Compliance - A COMPROMISSÁRIA 

compromete-se a incrementar as regras internas de prevenção a infrações 

concorrenciais e em adotar o programa de Compliance concorrencial anexo 

(Anexo II)*, o qual deverá nortear e restringir todo e qualquer ato, externo ou 

interno, da Companhia e seus empregados e prepostos perante quaisquer 

terceiros, mas em especial perante fornecedores, clientes, empresas 
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apurava suposta prática de 

cartel entre 

empresas atuantes no mercado 

de cimento e concreto no 

Brasil.  

•TCC homologado pelo 

Plenário, por maioria, em 28 de 

novembro de 2007. 

concorrentes e associações de classe. 3.1.1. A Compromissária se obriga a 

efetuar a divulgação do Programa de Compliance concorrencial anexo, bem 

como a executar o treinamento efetivo de todos os funcionários direta ou 

indiretamente ligados à atividade operacional e comercial, os quais igualmente 

restam obrigados às regras estabelecidas no referido programa, sob pena de 

sanções disciplinares por violação. 

3.2. Obrigação de Livre Acesso e Cooperação - Independentemente da 

existência de processo administrativo, ordem judicial ou aviso prévio e, sendo 

certo que o presente Termo de Compromisso não implica na celebração de 

qualquer acordo de leniência, reconhecimento de culpa ou de qualquer ilicitude, 

a COMPROMISSÁRIA se obriga: 

[...] 

Cláusula Quarta - Da Obrigação de Informação e Relatório ao CADE 

4.1. De forma a permitir a fiscalização do cumprimento integral deste Termo de 

Compromisso, a COMPROMISSÁRIA se obriga a enviar ao CADE, a cada 6 

(seis) meses e até o final do Termo de Compromisso, contados da assinatura do 

presente instrumento, relatório informando o desenvolvimento e o 

acompanhamento de todas as obrigações assumidas neste Termo de 

Compromisso, em particular a obrigação de Adoção de Compliance e regular 

recolhimento da Contribuição Pecuniária assumida. 

[...] 

Cláusula Oitava - Do Descumprimento do Termo de Compromisso e das Multas 

[...] 

8.2. Uma vez constatado pelo Plenário do CADE o descumprimento do presente 

Termo de Compromisso, o Processo Administrativo n° 08012.011142/2006-79 

contra a COMPROMISSARIA voltará ao seu curso investigativo regular, 

sendo-lhe garantido 

direito de defesa nos termos da lei. 

8.3. Em caso de constatação pelo Plenário do CADE do descumprimento das 

obrigações principais assumidas neste Compromisso, a COMPROMISSÁRIA 

ficará ainda sujeita à multa diária, enquanto perdurar eventual descumprimento, 

no valor de 25.000 (vinte e cinco mil) UFIR, equivalente a R$ 26.602,50 (vinte 

e seis mil e seiscentos e dois reais e cinqüenta centavos), nos termos do artigo 

53, §1°, II, c/c artigo 25, ambos da Lei 8.884/94. 

8.4. O atraso, injustificado ou sem consentimento prévio, na entrega dos 

relatórios e informações ao CADE, será apurado pelo CADE, respeitado o 

direito de defesa. Constatado pelo Plenário do CADE o descumprimento do 

presente Termo de Compromisso, a COMPROMISSÁRIA estará sujeita à 

multa diária de 5.000 (cinco mil) UFIR, equivalente a R$ 5.320,50 (cinco mil e 

trezentos e vinte reais e cinqüenta centavos). 

 

* Nota do pesquisador (1):  

O programa de compliance foi apresentado e consta dos autos. A versão em 

inglês também foi apresentada.  

 

Parecer ProCADE: 

Ateste do cumprimento integral das obrigações contidas no TCC, 

recomendando o arquivamento do feito (09 de março de 2009). No mesmo 

sentido o despacho do Conselheiro-Relator Paulo Furquim de Azevedo (15 de 

abril de 2009). Homologado pelo Plenário. 

 

Nota do pesquisador (2):  

Constam dos autos documentos elaborados para atender aos compromissos de 

compliance (cláusulas 3.1 e seguintes do TCC). 

Sumário do caso Excertos relacionados ao programa de compliance e medidas correlatas 

•Requerimento nº 

08700.005281/2007-96. 

•Compromissárias: Alcan 

Embalagens do Brasil Ltda. e 

TCC: 

3. DAS OBRIGAÇÕES DA ALCAN EMBALAGEM  

3.1 A Alcan Embalagens reforçará suas regras internas de conformidade com a 

legislação de defesa da concorrência (compliance), implementando um 

programa de conformidade que compreenda os tópicos descritos no Anexo I*. 
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Marco Antonio Ferraroli dos 

Santos. 

•TCC celebrado no âmbito do 

Processo Administrativo nº 

08012.004674/2006-50, que 

apurava suposto cartel no 

mercado de embalagens 

flexíveis, com o fim de dividir 

o mercado e fixar preços. 

•TCC homologado pelo 

Plenário, por maioria, em 23 de 

julho de 2008. 

Tais regras deverão guiar o comportamento da Alcan Embalagens, de seus 

funcionários e prepostos em todos os atos perante terceiros, e especialmente 

aqueles perante fornecedores, clientes, concorrentes e associações de classe.  

3.1.1 A Alcan Embalagens deverá ostensivamente informar seus funcionários 

sobre o programa de conformidade referido na Cláusula 3.1 acima, e deverá 

treinar todos os seus empregados direta ou indiretamente envolvidos nas suas 

atividades comerciais de acordo com tal programa de conformidade. Os 

funcionários da Alcan Embalagens deverão estar vinculados a tais regras e 

deverão estar sujeitos a penalidades disciplinares no caso de infração ao 

programa de conformidade. 

3.2 Durante a vigência deste Compromisso, a Alcan Embalagens apresentará ao 

CADE, a cada quatro meses, um relatório circunstanciado atestando o 

cumprimento das obrigações descritas na Cláusula 3.1 acima, devendo o 

primeiro relatório ser apresentado no quarto mês após a assinatura deste 

Compromisso.  

3.2.1 Todas as informações, documentos e relatórios que deverão ser 

apresentados ao CADE por força deste Compromisso deverão ser dirigidos à 

Comissão de Acompanhamento das Decisões do CADE, e serão tratados 

confidencialmente.  

3.3 No contexto das investigações desenvolvidas no curso do Processo 

Administrativo, a Alcan Embalagens deverá garantir, ao CADE, à SDE e aos 

seus servidores, acesso pleno às instalações da Alcan Embalagens, desde que 

(a) os servidores estejam devidamente identificados e que (b) os servidores 

requeiram acesso às instalações durante seu horário normal de funcionamento, 

nos termos do art. 23 da Lei n° 9.784/1999, garantindo-se sempre que não haja 

qualquer tipo de prejuízo às atividades regulares da Alcan Embalagens.  

3.4 Mediante solicitação expressa do CADE para tanto, a Alcan Embalagens 

tomará as medidas razoáveis que estiverem ao seu alcance para permitir que 

servidores do CADE e da SDE participem de reuniões das associações de classe 

do setor de embalagens flexíveis e de outros eventos do setor dos quais a Alcan 

Embalagens participe. 

[...] 

7. DO DESCUMPRIMENTO E DAS MULTAS 

7.1 A Alcan Embalagens e o Executivo estarão sujeitos a multa diária de no 

máximo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no caso de descumprimento das 

obrigações expressas na Cláusula 3 acima, caso o descumprimento tenha 

continuado após a Alcan Embalagens ou o Executivo terem sido devidamente 

notificados por escrito sobre a ocorrência, garantindo-se que a verificação do 

descumprimento obedecerá o procedimento previsto no art. 162 do Regimento 

Interno do CADE, resguardado o direito de ampla defesa da Alcan Embalagens 

e do Executivo. 

7.1.1 A Alcan Embalagens estará sujeita à multa diária de no máximo 

R$5.320,00 (cinco mil, trezentos e vinte reais) no caso de atraso, injustificado 

ou sem consentimento prévio, na entrega dos relatórios a que se refere a 

Cláusula 3.2 acima.  

7.1.2 O descumprimento de quaisquer das obrigações expressas na Cláusula 3 

acima poderá ser unicamente considerado descumprimento parcial deste 

Compromisso. Ainda que referido descumprimento parcial resulte na aplicação 

da multa prevista na Cláusula 7. 1, o CADE poderá confirmar o cumprimento 

integral do Compromisso, arquivando o Processo Administrativo nos termos da 

Cláusula 8 abaixo, caso a Alcan Embalagens ou o Executivo corrija o vício 

identificado e cumpra adequadamente a obrigação objeto de controvérsia em 30 

(trinta) dias a contar da decisão do CADE que verificou o descumprimento 

parcial. 

 

* Nota do pesquisador:  

O Anexo I é apresentado após esta tabela por questões de formatação. 
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Parecer ProCADE: 

Ateste do cumprimento integral das obrigações contidas no TCC, concluindo 

pelo arquivamento do feito (04 de agosto de 2009). No mesmo sentido o 

despacho do Conselheiro-Olavo Zago Chinaglia de Azevedo (26 de agosto de 

2009). Homologado pelo Plenário. 

Sumário do caso Excertos relacionados ao programa de compliance e medidas correlatas 

•Requerimentos nºs 

08700.003240/2009-27 e  

08700.003900/2009-70. 

•Compromissárias: 

Visa do Brasil 

Empreendimentos Ltda., Visa 

International Service 

Association (“Visa”) e 

Companhia Brasileira de 

Meios de Pagamentos 

(“CIELO”). 

•TCCs celebrados no âmbito 

do Processo Administrativo nº 

08012.005328/2009-31, que 

apurava suposta prática de 

ilícito concorrencial. 

•TCCs homologados pelo 

Plenário, por maioria, em 16 de 

dezembro de 2009. 

TCC: 

Visa 

Cláusula Segunda - Do Objeto  

O objeto deste Compromisso é definir as medidas que serão tomadas pelas 

Compromissárias, a fim de cessar, de Direito e de fato, a relação de adquirência 

única na afiliação de estabelecimentos para aceitação de cartões com a bandeira 

Visa e credenciamento de transações Visa originárias destes estabelecimentos, 

incluindo os serviços de captura, transmissão, processamento e liquidação das 

transações, mantida entre as Compromissárias e a Companhia Brasileira de 

Meios de Pagamento (“Cielo”), incluindo-se, dentre tais medidas, mas não se 

limitando a: (i) a implantação de um programa de educação aos funcionários 

das Compromissárias, visando à prevenção de infrações à ordem econômica 

(compliance); e (ii) a ampla divulgação de requisitos éticos, operacionais e 

condições comerciais / (definidos abaixo) a fim de viabilizar a contratação, por 

parte das / Compromissárias, de novo(s) credenciador(es) da bandeira Visa, 

para operar no/ território brasileiro. 

[...] 

Cláusula Quinta - Programa de Compliance  

A Visa do Brasil formulará e/ou reforçará suas regras internas em linha com a 

regu1amentação de defesa da concorrência, por meio da realização de um 

programa interno, nas dependências da Visa do Brasil, para seus próprios 

empregados, cujo cronograma será entregue ao CADE em, no máximo, 45 dias 

após a intimação das Compromissárias da decisão do Plenário do CADE que 

homologar este Compromisso. O programa seguirá as diretrizes do Anexo 1* 

deste Compromisso, que reproduzem algumas diretrizes da Portaria SDE n. 14, 

e deverá contar com palestras, treinamentos e elaboração de manual. Cópia do 

manual será enviada ao CADE e ao representante do MPF que oficia perante o 

CADE.  

A Visa do Brasil deverá informar tempestivamente seus funcionários acerca do 

programa referido nessa Cláusula, e deverá treinar funcionários direta ou 

indiretamente envolvidos em suas atividades comerciais. O programa incluirá 

penalidades disciplinares aos funcionários que não se enquadrarem ao programa 

implementado pela Visa do Brasil, consistente com as suas regras e políticas 

internas.  

Mediante aviso prévio de 5 dias à Visa do Brasil, o CADE pode indicar 

representantes para acompanhar pessoalmente o desenvolvimento de um 

treinamento incluído no cronograma que será entregue ao CADE. 

[...] 

Cláusula Sexta - Da Obrigação de Informação ao CADE  

De forma a permitir a fiscalização do cumprimento deste compromisso, as 

Compromissárias se obrigam a fornecer ao CADE e ao representante do MPF 

perante o Conselho, durante a vigência deste Compromisso, relatórios 

confidenciais, a da 30 (trinta) dias, que indiquem, além da implementação do 

programa referido na Cláusula Quinta: [...] 

Cláusula Sétima - Das Multas  

O inadimplemento das Cláusulas Terceira e Quinta sujeitará as 

Compromissárias, solidariamente, à multa diária de R$10.640,10, nos termos 

do artigo 53, §1, b, c/c artigo 25, ambos da Lei n. 8.884/94, limitada esta multa 

diária a 90 (noventa) dias.  

O atraso injustificado no envio dos relatórios ao CADE, conforme previsto 

Cláusula Sexta, sujeitará as Compromissárias, solidariamente, à multa diária de 

R$5.064,01, limitada esta multa diária a 90 (noventa) dias.  

[...] 
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O inadimplemento dessas obrigações não ensejará, por si só, a resolução deste 

Compromisso, nem a reabertura do Processo Administrativo em face das 

Compromissárias. As multas acima estipuladas não serão devidas nas hipóteses 

de comprovado caso fortuito ou de força maior, conforme definidos na Lei Civil 

Brasileira. 

 

* Nota do pesquisador (1):  

O Anexo 1 é apresentado após esta tabela por questões de formatação. 

 

CIELO 

Cláusula Segunda - Do Objeto 

O objeto deste Compromisso é a definição das medidas que serão tomadas pela 

Compromissária, a fim de cessar, de Direito e de fato, toda e qualquer prática 

que resulte na existência de relações comerciais de captura, transmissão, 

processamento e liquidação de transações com uma única bandeira de cartões 

de pagamento, tais como relações estruturais ou contratuais de operação 

verticalizada, adquirência única, ou exclusividade, porventura mantida entre a 

Compromissária, de um lado, e Visa International Service Association (“Visa 

International”) e Visa do Brasil Empreendimentos LTDA. (“Visa do Brasil”), 

de outro, incluindo-se dentre as referidas medidas: [...] 

(iii) a implantação de um programa de educação aos funcionários da 

Compromissária, visando à prevenção de infrações à ordem econômica 

(Programa de Compliance), conforme Anexo 1* a este Compromisso. 

[...] 

Cláusula Quinta - Programa de Compliance. A Compromissária formulará e/ou 

reforçará suas regras internas em linha com a regulamentação de defesa da 

concorrência, por meio da realização de um programa interno, nas dependências 

da CBMP, para seus próprios empregados, cujo cronograma será entregue ao 

CADE em 1° de fevereiro.  

O programa deverá contar com palestras, treinamentos e elaboração de manual 

e seguirá as diretrizes do Anexo 1* deste Compromisso e da Portaria n° 14, de 

9 de março de 2004 da Secretaria de Direito Econômico/Ministério da Justiça, 

não sendo exigível que a Compromissária deposite seu Programa de 

Compliance na Secretaria de Direito Econômico. Cópia do manual será enviada 

ao CADE e ao representante do MPF que oficia perante o CADE.  

A Compromissária deverá informar tempestivamente seus funcionários acerca 

do programa referido nessa Cláusula, e deverá treinar funcionários direta ou 

indiretamente envolvidos em suas atividades comerciais. O programa incluirá 

penalidades disciplinares aos funcionários que não se enquadrarem ao programa 

implementado pela Compromissária, consistente com as regras e políticas 

internas da Compromissária.  

Mediante aviso prévio de 5 (cinco) dias à Compromissária, o CADE poderá 

indicar representantes para acompanhar pessoalmente o desenvolvimento de 

um treinamento. 

Cláusula Sexta - Da Obrigação de Informação ao CADE  

De forma a permitir a fiscalização do cumprimento deste Compromisso, a 

Compromissária se obriga a fornecer ao CADE e ao representante do MPF que 

oficia perante o CADE, durante a vigência deste Compromisso, relatórios 

confidenciais, com periodicidade mensal, relatórios esses que indicarão, além 

da implementação do programa referido na Cláusula Quinta, as seguintes 

informações: [...] 

Cláusula Sétima - Das Multas 

a) à multa diária de R$20.000,00, pela inobservância das obrigações dispostas 

nas Cláusulas Terceira e Quinta, nos termos do artigo 53, §1, b, c/c artigo 25, 

ambos da Lei n. 8.884/94, limitada esta multa diária a 90 (noventa) dias; e  

b) à multa diária de R$10.000,00, pelo atraso injustificado no envio dos 

relatórios ao CADE, conforme previsto Cláusula Sexta, limitada esta multa 

diária a 90 (noventa) dias. 

[...] 
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O inadimplemento dessas obrigações não ensejará, por si só, a resolução deste 

Compromisso, nem a reabertura do Processo Administrativo em face da 

Compromissária. As muitas acima estipuladas não serão devidas nas hipóteses 

de o comprovado caso fortuito ou de força maior, conforme definidos na Lei 

Civil Brasileira. 

 

* Nota do pesquisador (2):  

O Anexo 1 é apresentado após esta tabela por questões de formatação. 

 

Parecer ProCADE: 

Ateste do cumprimento integral das obrigações contidas nos TCCs, concluindo 

pelo arquivamento do feito (29 de julho de 2010). No mesmo sentido o 

despacho do Conselheiro-Olavo Zago Chinaglia de Azevedo (03 de agosto de 

2010). Homologado pelo Plenário. 

Sumário do caso Excertos relacionados ao programa de compliance e medidas correlatas 

•Requerimento nº 

08700.001913/2009-12. 

•Compromissária: 

Associação das Auto-Escolas  

e Centros de Formação de 

Condutores de Campinas e 

Região e Oswaldo Redaelli 

Filho. 

•TCC celebrado no âmbito do 

Processo Administrativo nº 

08012.007238/2006-32, que 

apurava suposta imposição de 

preços aos Centros 

Formadores de Condutores de 

Campinas pelo tabelamento de 

preços mínimos. 

•TCC homologado pelo 

Plenário, por unanimidade, em 

07 de outubro de 2009. 

TCC: 

Cláusula Terceira - Das Obrigações dos COMPROMISSÁRIOS 

3.1. Obrigação de Cooperação - Independentemente da existência de processo 

administrativo, ordem judicial ou aviso prévio e, sendo certo que o presente 

Termo de Compromisso não implica na celebração de qualquer acordo de 

leniência, os COMPROMISSÁRIOS se obrigam a: [...] 

(iv) assumir compromisso de elaborar um Plano Educativo com palestras e 

qualquer outro tipo de evento, junto às Associações e Sindicatos de Auto-

Escolas e de Centros de Formação de Condutores e demais entidades públicas 

ou privadas, dentro e fora da cidade de Campinas e do Estado de São Paulo, 

sendo que em todos os eventos os COMPROMISSARIOS se comprometem em 

convidar o DETRAN/SP e entidades representativas de classes e empresárias 

para participar, no esforço de envolvê-lo no plano educativo, tudo com o 

objetivo de promover os princípios da livre concorrência. O plano educativo 

deverá ser entregue no prazo máximo de 30 dias após a assinatura do presente 

termo de compromisso, de acordo com as diretrizes e obrigações do Anexo 1* 

deste instrumento. 

[...] 

Cláusula Quarta - Da Obrigação de Informação e Relatório ao CADE  

4.1. De forma a permitir a fiscalização do cumprimento integral deste Termo de 

Compromisso, os COMPROMISSARIOS se obrigam a enviar ao CADE, a cada 

6 (seis) meses e até o final do Termo de Compromisso, contados da assinatura 

do presente instrumento, relatório informando o desenvolvimento e o 

acompanhamento de toda/ as obrigações assumidas neste Termo de 

Compromisso, bem como o regular recolhimento da Contribuição Pecuniária 

assumida. 

[...] 

Cláusula Oitava - Do Descumprimento do Termo de Compromisso e das Multas 

[...] 

8.2. Uma vez constatado pelo Plenário do CADE o descumprimento integral do 

presente Termo de Compromisso, o Processo Administrativo n° 

08012.007238/2006-32 contra os COMPROMISSARIOS voltará ao seu curso 

investigativo regular, sendo-lhe garantido direito de defesa nos termos da lei. 

8.3. Em caso de constatação pelo Plenário do CADE do descumprimento das 

obrigações principais assumidas neste Compromisso, os 

COMPROMISSÁRIOS ficarão ainda sujeitos à multa diária enquanto perdurar 

eventual descumprimento, nos termos do artigo 53, §1º, II, c/c artigo 25, ambos 

da Lei 8.884/94, na seguinte proporção: [...] (ii) multa diária no valor de 10.000 

(dez mil) UFIR, no caso de descumprimento da cláusula 11, item (iv), e do 

ANEXO 1, bem como das obrigações decorrentes do Plano Educativo; 

[...] 

8.4. A não apresentação ou atraso, injustificado ou sem consentimento prévio, 

a entrega dos relatórios e informações ao CADE, será apurado pelo Plenário do 

CADE, respe a o direito de defesa. Constatado o atraso, os 
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COMPROMISSARIOS estarão sujeitos à multa diária de 5.000 (cinco mil) 

UFIR. 

 

* Nota do pesquisador (1):  

O Anexo 1 é apresentado após esta tabela por questões de formatação. 

 

Despacho do Conselheiro-Relator César Costa Alves de Mattos: 

Em 26 de maio de 2009, os representados apresentaram minuta de TCC, 

propondo (i) a cessação da prática, (ii) medidas de compliance com acentuado 

teor de advocacia da concorrência [...] 

Segundo Willard K. Tom, as associações são infratoras contumazes da 

legislação antitruste em função da falta de atenção e/ou conhecimento em 

relação às normas concorrenciais. Freqüentemente, o problema se deriva até 

mesmo da falta de conhecimento técnico sobre o que 

constitui uma conduta ilegal. Nesse sentido, W. K. Tom aponta para a utilidade 

dos programas de esclarecimento e difusão da cultura concorrencial, incluídos 

entre nós na chamada ‘advocacia da concorrência’: [...] 

A Lei n° 11.482/07, seguindo a dinâmica da. experiência jurídica de  

outros países, veio restabelecer a possibilidade de celebração de TCC tendo 

como objeto investigações de práticas de cartel. O atual art. 53 da Lei n° 

8.884/94, portanto, ao permitir uma saída negociada em caso de cartel, 

introduziu, conseqüentemente, a possibilidade de estabelecer programas de 

compliance e educativos para a concorrência como contrapartida do infrator.   

[...] 

[a]s negociações foram, paulatinamente, ajustando a proposta inicial aos 

critérios de adequação da Comissão, ampliando-se o programa de compliance 

paralelamente à adequação da contribuição pecuniária aos seguintes critérios: 

[...] (vi) obrigações assumidas no plano educativo proposto; [...] 

 

Parecer ProCADE: 

Ateste do cumprimento integral das obrigações contidas no TCC, concluindo 

pelo arquivamento do feito (24 de junho de 2014). Homologado pelo Plenário. 

 

Nota do pesquisador (2):  

Conforme Parecer ProCADE acerca do Plano Educativo:  

“Quanto ao Plano Educativo, após as reformulações elaboradas e observando, 

sobretudo, o conteúdo da primeira palestra proferida, entende-se que ele está 

conforme os precedentes do CADE no que concerne a programas de 

compliance. Temas como ‘O papel do CADE’, ‘Consequências jurídicas pelo 

desrespeito à legislação da livre Concorrência’ atingem o escopo de advocacy 

da concorrência”. 

Sumário do caso Excertos relacionados ao programa de compliance e medidas correlatas 

•Requerimento nº 

08700.002933/2009-01. 

•Compromissária: 

União Brasileira de 

Avicultores - UBA e Anel 

Antônio Mendes. 

•TCC celebrado no âmbito do 

Processo Administrativo nº 

08012.003623/2009-53, que 

apurava suposta infração à 

ordem econômica diante de 

manifestações da UBA e de 

seu Presidente, que sugeriam 

aos produtores de aves a 

redução das quantidades 

produzidas como forma de 

evitar eventual queda de 

preços. 

TCC: 

Cláusula Terceira - Das Obrigações do Compromissário [...] 

3.4. Divulgação - A Compromissária Pessoa Jurídica obriga-se individualmente 

a disponibilizar em seu sítio eletrônico acesso, a um clique de distância, a versão 

eletrônica da Cartilha da SDE “Combate a cartéis em sindicatos e associações” 

(Coleção SDE [DPDE n° 03/2009) pelo prazo de 3 (três) anos a contar da 

homologação do presente termo. A Compromissária obriga-se, também, a 

apresentar relatório anual em que ateste a disponibilização do documento, com 

a apresentação do primeiro prevista para 12 (doze) meses após a homologação 

do presente termo. 

[...] 

Cláusula Sexta - Do Descumprimento do Termo de Compromisso 

[...] 

6.4. Uma vez constatado, pelo Plenário do CADE, o descumprimento do 

presente Termo de Compromisso, o Processo Administrativo n. 

08012.003623/2009-53 voltará a tramitar ar em face do Compromissário 

faltoso, sendo-lhe garantido direito de defesa nos termos da extinção da 

obrigação de recolhimento das parcelas de contribuição pecuniária restantes.  
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•TCC homologado pelo 

Plenário, por unanimidade, em 

09 de junho de 2010. 

6.5. Em caso de descumprimento da obrigação prevista na cláusula 3.4., a 

Compromissária Pessoa Jurídica estará sujeita unicamente a multa no valor de 

50 mil UFIR, sem aplicação de nenhum dos efeitos previstos na Cláusula 6.4. 

acima. 

 

Voto do Conselheiro-Relator Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo: 

4.2.2. Das demais obrigações da cláusula terceira 

[...] 

4.2.2.3. Da obrigação de divulgação de Cartilha da SDE  

29. Em seu parecer, a SDE comentou a proposta de programa de compliance 

sugerida pelos proponentes quando do início do período de negociação, 

opinando pela sua reformulação, a partir da qual dele deveriam constar um 

cronograma e diretrizes, além da indicação de um responsável pela sua 

execução e da extensão do prazo de vigência. Além disso, a SDE sugeriu a 

divulgação, de forma eletrônica, da Cartilha de Combate a Cartéis em 

Sindicatos e Associações no sítio eletrônico da proponente UBA ou de sua 

sucessora. 

30. Vejo com ressalvas o estímulo, por parte da Administração Pública, de 

programas de compliance, o que ocorreria caso este TCC previsse essa 

obrigação (que, aliás, já foi objeto de outros termos de compromisso de 

cessação, mas não é deste). Ainda mais, caso os programas de compliance 

importem contrapartida (pecuniária ou não) por parte da Administração Pública 

no âmbito de uma negociação de termo de compromisso de cessação no CADE. 

Isso porque, por um lado, os programas de compliance impõem um custo alto 

de monitoramento ao CADE, que ficará responsável por verificar a adesão dos 

proponentes aos termos negociados, sem necessariamente implicar (até porque 

isso seria ainda mais difícil) uma obrigação de resultado (i.e., a de evitar 

condutas anticompetitivas por meio de uma maior conscientização da legislação 

e jurisprudência antitruste).  

31. Por outro, acredito que o foco desse estímulo está equivocado, ao menos no 

que se refere à grande maioria dos setores econômicos frequentemente 

analisados pelo CADE. A meu ver, as empresas que sugerem a formalização de 

programas de compliance já são aquelas que, cientes de uma possível e iminente 

responsabilização no âmbito antitruste, fariam compliance de qualquer forma 

(ou pelo menos já estão, em algum grau, conscientes da legislação de defesa da 

concorrência), não havendo razão para que a Administração Pública ofereça 

uma contrapartida para algo que o administrado tem incentivo para fazer 

independentemente de um TCC. Não excluiria per se programas de compliance 

no âmbito de TCCs (até porque há previsão regimental prevendo a adoção de 

programas dessa ordem), mas entendo que essa é uma possibilidade que deve 

ser encarada pela Administração Pública como medida de exceção e que, 

portanto, deve ser extensamente justificada e motivada pelo Conselheiro 

responsável pelo caso no CADE. 

 

Parecer ProCADE: 

Ateste do cumprimento integral das obrigações contidas no TCC, 

recomendando o arquivamento do feito (10 de julho de 2014). Homologado 

pelo Plenário. 

 

Conteúdo dos documentos mencionados (*) na Tabela anterior  

 

•Requerimento nº 08700.005281/2007-96. Compromissárias: Alcan Embalagens do Brasil Ltda. e Marco Antonio 

Ferraroli dos Santos. 

 

Anexo I 

1. Este Anexo é parte do Compromisso celebrado pela Alcan Embalagens e pelo CADE nesta data. Por força 

deste Compromisso, a Alcan Embalagens deve continuar a desenvolver um programa de conformidade com a 

legislação de defesa da concorrência (antitrust compliance), compreendendo diversas medidas e iniciativas com 

o intuito de aumentar a percepção de seus funcionários quanto ao cumprimento da Lei 8.884/1994.  
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2. Este Anexo rege a implementação do programa de compliance exigido. As obrigações contidas aqui 

correspondem genericamente às obrigações de conformidade previstas na Portaria SDE n° 14/2004, e devem ser 

interpretadas de acordo com os objetivos do Compromisso e com os objetivos de referida Portaria, sempre com 

a finalidade de assegurar o compromisso da Alcan Embalagens de se atuar em conformidade com legislação 

brasileira de defesa da concorrência.  

 

3. A Alcan Embalagens deverá criar padrões e procedimentos claros com relação à observância da legislação de 

defesa da concorrência por parte de seu quadro de funcionários, em linha com os seguintes requisitos:  

 

3.1. A Alcan Embalagens, ou alguma de suas afiliadas, deverá indicar um de seus representantes legais ou 

dirigentes para coordenar e supervisionar o programa de forma que seus objetivos sejam implementados e 

reforçados; este executivo (o “Compliance Officer”) deverá ter recebido, formal e expressamente, plena 

responsabilidade e poderes para implementar, desenvolver e fazer cumprir o programa de conformidade;  

 

3.2. O Compliance Officer deverá ter credibilidade entre os funcionários (ie, não ter se envolvido em condutas 

impróprias de qualquer natureza no passado recente) e apresentar uma postura construtiva para promover uma 

cultura organizacional que encoraje condutas éticas em conformidade com a Lei;  

 

3.3. A Alcan Embalagens deve identificar práticas comerciais ou grupo de funcionários que possam estar mais 

expostos a questões de natureza concorrencial, devendo o resultado dessa identificação ser detalhado por escrito 

em relatório preparado pelo Compliance Officer em conjunto com um especialista em Direito da Concorrência; 

 

3.4. A Alcan Embalagens deverá comunicar aos seus funcionários, periodicamente e de uma maneira prática, seus 

padrões e procedimentos de conformidade, com ênfase nos grupos de risco anteriormente identificados. Isto 

deverá ser realizado por meio de sessões de treinamento regulares, da divulgação de manuais e guias de 

compliance, folhetos, palestras, vídeos e programas de computador, que assegurem que funcionários 

compreendam e, assim, passem a aderir ao programa de conformidade, por meio de comportamentos éticos e 

conformes;  

 

3.5. A Alcan Embalagens deverá garantir que seus funcionários estejam cientes e em conformidade as políticas 

internas de retenção de documentos;  

 

3.6. A Alcan Embalagens deverá promover um monitoramento constante de seu programa de conformidade. 

Deverá ser criado um mecanismo interno pelo qual os funcionários e a gerência da Alcan Embalagens possam ser 

capazes de prontamente contatar o departamento jurídicos para esclarecer questões relativas ao compliance e 

comportamentos de interpretação dúbia;  

 

3.7. Os representantes legais, diretores, administradores, gerentes e representantes de vendas da Alcan 

Embalagens deverão ser obrigados a, periodicamente, atestar por escrito a conformidade de seus subordinados 

com os padrões de conformidade da Alcan Embalagens;  

 

3.8. A Alcan Embalagens deverá promover seus esforços de compliance nas associações de classe da qual é parte. 

No limite de suas possibilidades, a Alcan Embalagens deverá envidar esforços razoáveis para obter dessas 

associações de classe declarações sobre o entendimento e a conformidade dessas associações com a legislação 

brasileira de defesa da concorrência; e  

 

3.9. A Alcan Embalagens deverá promover e reforçar seu programa de conformidade, adotando penalidades 

disciplinares pela falta de adesão a comportamentos éticos ou conformes, a fim de encorajar o comprometimento 

de seus funcionários ao programa de conformidade.  

 

4. Um relatório confidencial contendo a descrição das etapas de implementação deverá ser submetido ao CADE, 

de acordo com a Cláusula 3 do Compromisso. 

 

5. O CADE poderá, caso entenda ser conveniente e oportuno, prestar assistência quanto aos mecanismos e 

implementação do programa de conformidade, quando solicitado pela Alcan Embalagens, com vistas a assegurar 

uma implementação completa e adequada do programa de conformidade. 
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•Requerimentos nºs 08700.003240/2009-27 e 08700.003900/2009-70. Compromissárias: Visa do Brasil 

Empreendimentos Ltda., Visa Intemational Service Association (“Visa”) e Companhia Brasileira de Meios de 

Pagamentos (“CIELO”). 

 

Anexo 1 – Diretrizes para o Programa de Compliance 

1. Este Anexo é parte do Termo de Compromisso celebrado entre o CADE e as Compromissárias. Por força desse 

instrumento, as Compromissárias comprometem-se a desenvolver um Programa de Compliance, em consonância 

com a legislação e regulamentação de defesa da concorrência brasileira, compreendendo medidas e iniciativas 

com propósito de aumentar a percepção de seus funcionários no que se refere ao atendimento da Lei n.° 8.884/94 

e regulamentação correlata.  

 

2. As Compromissárias deverão criar padrões e procedimentos claros em relação ao cumprimento da legislação e 

regulamentação de defesa da concorrência por parte de seu quadro de funcionários, em linha com os seguintes 

requisitos:  

 

2.1. As Compromissárias deverão indicar um de seus representantes legais ou dirigentes para coordenar e 

supervisionar o Programa de Compliance, de forma que seus objetivos sejam implementados e reforçados. O 

executivo designado (“Diretor do Programa de Compliance”) deverá receber, formal e expressamente, plena 

responsabilidade e poderes para implementar, desenvolver e fazer cumprir o Programa de Compliance. 

 

2.2. O Diretor do Programa de Compliance deverá gozar de credibilidade entre os funcionários, não tendo se 

envolvido previamente em condutas impróprias de qualquer natureza, apresentando postura construtiva para 

promover cultura organizacional que encoraje condutas éticas em conformidade com a Lei;  

 

2.3. As Compromissárias devem identificar práticas comerciais ou grupo de funcionários que possam estar mais 

expostos a questões de natureza concorrencial, devendo o resultado desse mapeamento ser detalhado por escrito 

em relatório preparado pelo Diretor do Programa de Compliance, em conjunto com um especialista em Direito 

da Concorrência;  

 

2.4. As Compromissárias deverão comunicar aos seus funcionários, periodicamente e de maneira prática e clara, 

seus padrões e procedimentos de conformidade e atendimento ao Programa de Compliance, notadamente perante 

grupos de risco identificados previamente. A obrigação descrita no presente item deverá ser realizada por meio 

de sessões de treinamento regulares, da divulgação de manuais didáticos e guias de compliance, folhetos, 

apresentação de palestras, vídeos e programas de computador, de modo a assegurar que funcionários 

compreendam o programa e implementação e adiram a ele através de comportamento ético e conforme.  

 

2.5. As Compromissárias deverão monitorar de forma constante o programa em implementação, elaborando um 

mecanismo interno pelo qual funcionários e a gerência da empresa sejam capazes de contatar, de forma 

tempestiva, o departamento jurídico para esclarecer questões relativas ao Programa de Compliance e 

comportamentos de interpretação duvidosa no que se refere a questões de natureza potencialmente concorrencial.  

 

2.6. Os representantes legais, diretores, administradores, gerentes e representantes de vendas das 

Compromissárias deverão ser obrigados a atestar por escrito, de forma periódica, a conformidade da conduta de 

seus subordinados com o Programa de Compliance, sob as penas da lei;  

 

2.7. O programa de compliance deverá abarcar instruções, aos seus empregados, sobre os limites legais de sua 

atuação perante associações de classe;  

 

2.8. As Compromissárias deverão promover e reforçar seu Programa de Compliance, adotando penalidades 

disciplinares compatíveis políticas internas e procedimentos, com o intuito de comprometimento de seus 

funcionários com o programa. 

 

•Requerimento nº 08700.001913/2009-12. Compromissária: Associação das Auto-Escolas e Centros de 

Formação de Condutores de Campinas e Região e Oswaldo Redaelli Filho 

 

Anexo 1 

Cláusula Primeira - Do plano educativo  

Conforme obrigação presente no item ‘iv’ da Cláusula 3. 1, os COMPROMISSÁRIOS se comprometem a 

elaborar e executar um plano educativo com palestras, reuniões e qualquer outro tipo de evento, junto às 

Associações e Sindicatos de Auto-Escolas e de Centros de Formação de Condutores e demais entidades públicas 
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ou privadas, dentro e fora da cidade de Campinas e do Estado de São Paulo, sendo que em todos os eventos os 

COMPROMISSÁRIOS se comprometem em convidar o DETRAN/SP para participar no esforço de envolvê-lo 

no plano educativo, tudo com o objetivo de promover os princípios da livre concorrência, no âmbito do mercado 

de Auto-Escolas e Centros de Formação de Condutores.  

 

Cláusula Segunda - Dos objetivos do plano  

A promoção dos princípios da livre concorrência no mercado de Auto-Escolas e Centros de Formação de 

Condutores visa esclarecer agentes participantes do mercado, dentro e fora do Estado de São Paulo, sobre a 

importância de um ambiente concorrencial saudável, conferindo-lhes instrumentos suficientes para analisar de 

uma forma mais completa os efeitos de suas ações. 

 

Cláusula Terceira - Das características mínimas  

3.1. Os COMPROMISSÁRIOS deverão encaminhar ao Plenário do CADE, para aprovação, proposta inicial do 

Plano Educativo que deverá necessariamente conter:  

a) uma proposta em formato eletrônico, para disponibilização no site, os seguintes documentos e todos a um dique 

de distância da página inicial:  

(i) sumário da cartilha da SDE sobre "combate a cartéis em sindicatos e associações";  

(ii) informações sobre o plano educativo; e  

(iii) inteiro teor do Termo de Compromisso de Cessação.  

b) o cronograma de eventos e sua descrição, devendo tais eventos serem realizados com intervalo máximo de três 

meses, podendo haver uma freqüência (sic) maior, se for o caso;  

c) a elaboração de material institucional a ser distribuído em Associações e Sindicatos de Auto-Escolas e de 

Centros de Formação de Condutores, bem como nos eventos descritos no item acima:  

d) e ações adicionais que entenderem necessárias para o alcance do objetivo do Programa Educativo. 

3.1.1. Aprovada a proposta inicial do plano educativo pelo CAE, os COMPROMISSÁRIOS estão obrigados à 

realização das diretrizes firmadas, sob pena das obrigações firmadas na Cláusula Oitava do Termo de 

Compromisso de Cessação de Prática.  

3.1.2. Caso houver modificações na situação de fato sobre as matérias tratadas no plano educativo, que impeçam 

ou dificultem a sua realização, as partes deverão notificar o CADE e apresentar alternativas equivalentes para o 

cumprimento integral do Termo de Compromisso de Cessação de Prática. Ao CADE caberá avaliar sua 

pertinência e conveniência.  

 

3.2. Nas palestras e eventos realizados em virtude do plano educativo mencionado acima, será facultado ao 

Plenário do CADE designar membro(s) do seu corpo técnico, e/ou pertencente ao SBDC, para acompanhar o 

evento, a cargo da autoridade a que pertence o designado. Será facultado ao (s) membro (s) designados pelo 

SBDC sua participação no evento com a finalidade de auxiliar os COMPROMISSÁRIOS a divulgar a cultura da 

concorrência.  

 

3.3. Os COMPROMISSÁRIOS deverão submeter ao CADE, até 20 (vinte) dias antes da realização de cada 

evento, todos os dados sobre o que consiste, quais entidades participantes, assunto, data ou período de realização, 

horário e local, bem como o material que pretende apresentar.  

 

3.4. Ao Fundo de Direito Difuso ficará facultado se manifestar para, querendo, contribuir e sugerir alterações aos 

planos propostos no Programa Educativo para a Advocacia da Concorrência.  

 

Cláusula Quarta - Das autorizações do CADE em âmbito do plano educativo  

4.1. Caberá ao órgão responsável do CADE, legitimado conforme o RICADE, o acompanhamento das obrigações 

do Plano Educativo, zelando pelo cumprimento dos requisitos estipulados na Cláusula Terceira deste anexo.  

4.1.1 As manifestações que o órgão acima mencionado realizar sobre as questões concernentes ao Plano 

Educativo serão submetidas ao Plenário do CADE, para apreciação.  

 

4.2 Em sessão subsequente à apresentação da manifestação acima, o Plenário do CADE decidirá sobre a 

aprovação ou reprovação do Plano Educativo. Em caso de reprovação, os COMPROMISSÁRIOS terão prazo de 

30 (trinta) dias para apresentação de um novo Plano Educativo.  

 

4.3. Com relação à aprovação do CADE sobre os documentos mencionados no item 3.3. da Cláusula Terceira, 

estes serão automaticamente aprovados em caso de silêncio do Conselho, até 5 (cinco) dias após a submissão.  

 

Cláusula Quinta - Da modificação no Plano Educativo  
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Os COMPROMISSÁRIOS poderão requisitar, de forma fundamentada, alteração no Plano Educativo aprovado 

pelo CADE. Para tanto é necessária a indicação do evento substitutivo e sua promoção deverá ter impacto 

semelhante ao que seria realizado, podendo ser em data diferente ao anterior, contudo, cabem aos 

COMPROMISSÁRIOS observarem a periodicidade exigida, para efeitos de cumprimento do Plano Educativo 

(Cláusula Terceira, item 3. 1, letra “b”). 

 

Cláusula Sexta - Do Quorum  

6.1. Os COMPORMISSÁRIOS (sic) têm por certo que as palestras e eventos realizados no âmbito do Sindicato 

ou Associação em virtude do Plano Educativo devem contar com o quorum (sic) mínimo de 75% (setenta e cinco 

por cento) dos seus associados.  

6.1.1. A presença deverá ser comprovada mediante a assinatura de uma ata e no caso de uma associação ser 

represetada (sic) por procurador de outra associação ou entidade que esteja presente, para fins do efeito do 

cumprimento do Plano Educativo, entender-se-á que o representado não será computado.  

 

6.2. Os COMPROMISSÁRIOS terão uma oportunidade de realizar por mais uma vez o evento se o quorum não 

foi alcançado, que deverá ser igual ou de amplitude semelhante para fins de cumprimento da obrigação.  

6.2.1. O período do evento não poderá coincidir com o intervalo de três meses entre cada evento e nem suprirá a 

obrigação de realizar os demais.  

 

6.3. Não havendo o cumprimento do quorum (sic) estipulado nas cláusulas anteriores, os COMPROMISSÁRIOS 

serão penalizados conforme a Cláusula 8.3, letra 'ii', do Termo de Compromisso de Cessação de Prática.  

6.3.1. Caso haja reincidência, a penalidade cabível será avaliada pelo CADE.  

 

Cláusula Sétima - Dos Relatórios  

Após cada evento realizado, no prazo de 15 dias úteis, os COMPROMISSÁRIOS deverão apresentar ao CADE 

um relatório sobre o tema, atividades e demais informações relevantes sobre o ocorrido. O relatório deverá ser 

realizado na forma escrita, contendo o anexo dos materiais distribuídos e apresentados (se houver), sendo 

facultado às partes anexarem demais documentos que entenderem relevantes. 
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APÊNDICE III - Lei 12.529/2011: Programa de compliance em decisão 

condenatória 
 

Sumário do caso Excertos relacionados ao programa de compliance e medidas correlatas 

•Processo 

Administrativo nº 

08012.011142/2006-

79. 

•Representante: 

Secretaria de Direito 

Econômico do 

Ministério da Justiça. 

•Representadas:  

Associação Brasileira 

das Empresas de 

Serviços de  

Concretagem, 

Associação Brasileira 

de Cimento Portland, 

InterCement Brasil 

S.A. (atual  

denominação da 

Camargo Corrêa 

Cimentos S.A.), CCB - 

Cimpor Cimentos do 

Brasil Ltda.,  

Cia de Cimento Itambé, 

Empresa de Cimentos 

Liz S.A. (atual 

denominação da 

Soeicom  

S.A.), Holcim Brasil 

S.A., Itabira Agro 

Industrial S.A. e outros. 

•Ementa: Mercados 

de cimento e de 

concreto no Brasil. 

Conduta colusiva. 

Realização de 

diligência de busca e 

apreensão pela SDE. 

Nota Técnica da SDE e 

pareceres da ProCADE 

e do MPF pela 

condenação de 

determinadas 

representadas e 

arquivamento de 

outras. 

•Julgamento final em 

28 de maio de 2014 (44ª 

sessão ordinária). 

Prevalece voto-vista. 

Embargos de 

declaração apreciados 

em sessões de 29 de 

julho de 2015 e 16 de 

setembro de 2015. 

Voto do Conselheiro-Relator Alessandro Serafin Octaviani Luis: 

1012. Por fim, além das condições estruturais, os novos agentes também devem 

apresentar-se distintos do ponto de vista do comportamento, dando garantias à 

Administração, aos consumidores e à sociedade brasileira como um todo, de que não 

adquirirão tais ativos para, finalmente, ‘participarem da festa’, acomodando-se ao 

cartel, deixando sua obrigação de concorrer de lado e adotando comportamento 

colusivos, como os aqui relatados às fartas. Dessa maneira, os adquirentes de tais ativos 

estarão submetidos, desde o início, a compromissos de transparência, possibilitando ao 

máximo que seu comportamento concorrencial seja fiscalizado, por meio de uma ampla 

e pervasiva política de ‘portas abertas’ CADE, que, a qualquer tempo, poderá requisitar 

qualquer tipo de informação ou documento, inclusive in loco e sem autorização prévia. 

[...] 

1028. A adquirente deverá ser apresentada ao CADE, que aprovará ou não a opção, a 

partir dos critérios acima listados. Os adquirentes deverão comprovar junto ao CADE 

capacidade financeira, operacional e adoção de programa de compliance antitruste que 

inclua, obrigatoriamente, política de ‘open door’ com autorização para que o CADE, 

sem aviso e a qualquer hora, realize inspeção em todas as sua (sic) dependências e 

instalações, com amplo e irrestrito a qualquer informação, banco de dados ou 

correspondência, armazenadas sob qualquer suporte. 

1029. As alienantes deverão apresentar as possíveis adquirentes à Superintendência-

Geral do CADE, para sua apreciação, como novo Ato de Concentração, submetido aos 

ditames da Lei de Regência e específica e obrigatoriamente aos dispositivos do 

presente voto. 

 

Voto-vista do Conselheiro Márcio de Oliveira Júnior: 

8.2.2. Aplicação ao caso concreto 

8.2.2.1. Remédios comportamentais aplicáveis a empresa 

572. Os programas de compliance e open door são relevantes para (i) possibilitar a 

fiscalização do CADE e (ii) mostrar o compromisso da empresa de cumprir a legislação 

antitruste e não voltar a delinquir. Resumidamente, esses programas permitem que a 

autoridade realize inspeção em todas as dependências e instalações das condenadas, 

com acesso amplo e irrestrito a qualquer informação, banco de dados e 

correspondências, armazenados sob qualquer suporte físico ou tecnológico. Tais 

programas permitem, ainda, que a empresa adéque suas ações e estratégias à promoção 

de um ambiente competitivo e dissemine a cultura de defesa da concorrência entre seus 

funcionários. 

 

Voto da Conselheira Ana Frazão no âmbito dos Embargos de Declaração: 

Omissão quanto ao fundamento legal e à extensão do programa de open door e 

compliance 

276. Por fim, os embargantes questionam a omissão da decisão embargada em oferecer 

o fundamento legal e a exata extensão da imposição dos programas de compliance e 

open door. 

277. Quanto ao tema, o voto-vista deixou clara a importância destes programas para 

permitir a efetividade das medidas impostas pela decisão: [...]  

278. Nota-se, assim, que se trata de medidas não propriamente sancionadoras, mas tão 

somente de instrumentos que permitem que o CADE possa fiscalizar o cumprimento 

das obrigações de resultado aqui impostas, bem como de garantir que as empresas não 

voltem a delinquir, garantindo um funcionamento saudável e competitivo do mercado. 

279. Essa é a razão pela qual estes programas possuem, evidentemente, o mesmo prazo 

de duração das outras medidas impostas. Ou seja, enquanto as empresas aqui 

condenadas permanecerem com responsabilidades perante o CADE, este poderá 

fiscalizar o cumprimento das penalidades e a atuação destas no mercado de cimento e 

concreto. 
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280. Ademais, a utilização das medidas de compliance e open door não são nenhuma 

inovação por parte deste Conselho. Pelo contrário, tais medidas foram e vem sendo 

utilizadas em diversos outros casos, mostrando-se fundamentais para a eficácia das 

decisões aqui proferidas. A possibilidade de instituição deles encontra previsão no 

artigo 38, inciso VII da Lei 12.529/11, in verbis: 

Art. 38. Sem prejuízo das penas cominadas no art. 37 desta Lei, quando assim exigir a 

gravidade dos fatos ou o interesse público geral, poderão ser impostas as seguintes 

penas, isolada ou cumulativamente:  

VII - qualquer outro ato ou providência necessários para a eliminação dos efeitos 

nocivos à ordem econômica.  

281. A alegação, pelos embargantes, de que a instituição de tais programas violaria o 

direito de privacidade e de presunção de inocência simplesmente não procede, pois o 

que se busca com eles é tão somente acompanhar a execução das medidas aqui 

impostas, bem como incentivar que as empresas adequem suas atividades aos ditames 

de um mercado concorrencialmente saudável. 

282. De fato, a estrutura de mercado gerada pela prática do cartel, que se perpetuou ao 

longo de décadas na economia brasileira, é de tal sorte viciada que, além das medidas 

estruturais, é necessária a implementação de remédios comportamentais para que a 

promoção da concorrência nos mercados de cimento e concreto efetivamente prospere. 

283. Além disso, a adoção destes programas não busca afrontar o princípio da reserva 

jurisdicional para a expedição, por exemplo, de mandados de busca e apreensão de 

documentos. O que se objetiva com eles é a mera realização de inspeções, quando 

necessário, nos locais de atuação das empresas, para verificar a implementação das 

condições estabelecidas neste julgamento. 

284. A adoção de medidas de compliance, por exemplo, é benéfica para as próprias 

empresas, que assumem publicamente que estão adotando boas práticas em 

determinado setor. Rechaçar esse tipo de medida pode significar que a empresa não 

está disposta a envidar seus melhores esforços de transparência com investidores e de 

condução de negócios. No mesmo sentido, a cláusula de open door não seria elemento 

a abalar sua privacidade ou reputação. Pelo contrário, caso utilizado posteriormente 

pelo CADE e nada for encontrado pela autoridade, haverá um sinal claro ao mercado 

de que a empresa respeita regras em prol da livre concorrência. Por isso, entendo que 

tais penalidades são, na verdade, um incentivo para que os condenados retomem a 

transparência e o respeito ao mandamento constitucional da livre concorrência. 

285. Por todas estas razões, rejeito as razões expostas pelos embargantes Itabira Agro 

Industrial S.A e Sérgio Maçães. 

 

Nota do pesquisador: 

Compulsando os autos, aparentemente, identificamos certo conflito entre o voto do 

Conselheiro-Relator vis-à-vis o voto-vista e o voto proferido em sede de embargos no 

tocante ao programa de compliance. Conforme voto do Conselheiro-Relator, estar-se-

ia falando do programa de compliance como instrumento a ser implementado pelos 

futuros adquirentes dos ativos a serem desinvestidos, ao passo que, da leitura do voto-

vista e do voto nos embargos, dá-se a entender, salvo melhor juízo, que na verdade as 

condenadas que deveriam adotar esses remédios estruturais. Não entraremos no mérito 

do eventual conflito dos votos, mas registramos para fins de clareza. 

Sumário do caso Excertos relacionados ao programa de compliance e medidas correlatas 

•Processo 

Administrativo nº 

08012.002568/2005-

51. 

•Representante: 

Secretaria de 

Acompanhamento 

Econômico do 

Ministério da Fazenda 

– SEAE. 

•Representadas:  

Liquigás Distribuidora 

S.A. (antiga Tropigás - 

Voto da Conselheira-Relatora Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt: 

8. Da sugestão não-pecuniária 

254. De acordo com o inciso VII do artigo 37 (sic) da Lei n.º 12.529/11, é possível 

impor medidas comportamentais no âmbito de PAs. Em virtude da ocorrência do cartel 

hard core, seria conveniente que fosse imposto um Programa de Compliance (Anexo 

ao Voto) para ser seguido pela Paragas. É uma forma de divulgar o tema da defesa da 

concorrência por todo esse extenso Brasil. 

255. No entanto, como o enforcement deste Programa é inexequível por parte do Cade 

em âmbito de PAs, tal exigência se torna inócua. Desta forma, anexo este Programa 

para servir como sugestão não-pecuniária para ser adotado pela empresa. 

[...] 

Anexo VII – Implementação de Programa de Compliance Concorrencial 

I. Introdução 
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Liquigás Distribuidora 

S.A.), Supergasbrás 

Energia Ltda. (antiga 

Minasgás Distribuidora 

de Gás Combustível 

Ltda.) e Paragás 

Distribuidora Ltda. 

•Ementa: Mercado de 

distribuição de gás 

liquefeito de petróleo 

(GLP) no estado do 

Pará. Cartel hard core, 

fixação de preços de 

revenda e recusa de 

contratar. Pareceres da 

SDE, da ProCade e do 

MPF pela condenação 

de todas as 

representadas. 

Celebração de TCCs 

com Liquigás e 

Supergasbras. 

Condenação da 

representada Paragás. 

Imposição de multa, 

nos termos do art. 37, I, 

da Lei 12.529/2011. 

•Julgamento em 07 de 

dezembro de 2016 (96ª 

sessão ordinária). 

O programa de compliance é complementar ao papel corretivo da legislação de defesa 

da concorrência, uma vez que essa não se limita a punir atos de infração à ordem 

econômica, mas corrigir imperfeições que prejudiquem a livre concorrência. 

O programa de compliance é de inteira responsabilidade das Partes e sua execução deve 

ser comunicada ao Cade de 4 em 4 meses até completar o período de 4 anos, a partir 

do julgamento pelo Cade. Após esse período, os valores e objetivos do programa 

deverão estar comprovadamente incorporados à cultura “corporativa” dos 

Representados. 

Os Representados devem planejar, desenvolver e executar, por sua conta e custo, um 

detalhado programa de compliance (ou programa pedagógico) específico para 

cumprimento das normas antitrustes brasileiras. 

Os Representados devem entregar ao Cade dito programa de compliance em até 30 dias 

corridos, a partir da data de julgamento no Cade, para a sua aprovação. 

O objetivo principal do programa, ao meu ver, é garantir que em menos de 360 dias (a 

contar a partir do julgamento no Cade) todos os membros da instituição estejam 

devidamente informados, treinados e educados no tocante a toda legislação e 

regulamentação de defesa da concorrência e condutas anticompetitivas no Brasil 

II. Requisitos mínimos 

Todos os prazos aqui mencionados têm como data inicial o dia de publicação da ata de 

julgamento do Diário Oficial da União. Toda a distribuição de informação deve ser 

feita prioritariamente por e-mail, por envio de cartas ou por cartazes afixados na 

instituição. Os membros da instituição incluem presidente, diretores, gerentes e todos 

os demais funcionários. 

O programa de compliance deve ter alguns requisitos mínimos. São eles: 

a. Disponibilizar síntese desta decisão na página principal de seu sítio eletrônico por 

90 (trinta) dias corridos, de forma visível e legível, a contar da data da publicação da 

decisão; 

b. Comunicar a todos os seus filiados o teor da presente decisão, assim como todas as 

sanções previstas a todos os membros da instituição, por meio de qualquer meio interno 

de divulgação; 

c. Distribuir trimestralmente folhetos informativos específicos sobre defesa da 

concorrência a todos os membros da instituição, a começar no 30o dia útil. 

d. Promover eventos semestrais, com a participação de advogados, e/ou economistas, 

e demais representantes do setor antitruste, a todos os membros da instituição para 

apresentação detalhada da legislação antitruste e de defesa da concorrência, sendo o 

primeiro realizado em até 60 dias úteis; 

e. Promover testes trimestrais de 15 minutos com perguntas específicas sobre a 

aplicação da legislação antitruste no setor em questão, conduzidos por profissionais no 

assunto, a todos os membros da instituição, a começar no 180o dia útil; 

f. Incluir no site da instituição e entregar fisicamente um manual básico, simples e 

objetivo (de no mínimo 15 e máximo 30 páginas) acerca do que “se pode e do que não 

se pode fazer” com relação à legislação antitruste no setor em que a instituição atua, a 

todos os membros da instituição, em até 180 dias úteis; 

g. Criação de uma ‘hotline’, um mailing específico para os líderes do compliance 

receberem toda e qualquer comunicação sobre eventual descumprimento, sugestões, 

melhorias e afins para atendimento da legislação antitruste e de defesa da concorrência. 

 

Voto-vista do Conselheiro Marcio de Oliveira Júnior: 

[...] 22. Assim sendo, nas hipóteses em que medidas acessórias são aplicadas 

conjuntamente com a multa, entendo que deva haver algum nível de ponderação, uma 

vez que a observância do conjunto de sanções imposto pela autoridade pode custar 

muito mais que a vantagem auferida. No caso concreto, a Relatora impôs obrigações 

de não fazer e de que o condenado formulasse um programa de integridade 

concorrencial (compliance) como medidas acessórias, porém não fundamentou a 

proporcionalidade da totalidade das sanções. 

 

Voto-vogal do Conselheiro Alexandre Cordeiro Macedo: 

[...] 40. Entendo também ausente de fundamento legal a aplicação da penalidade 

assessória de instituição de programa de compliance porque não prevista legalmente 

no artigo 38 e seus incisos. 
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Nota do pesquisador:  

Inicialmente, na apresentação de seu voto em sede da sessão de julgamento, a 

Conselheira-Relatora trouxe o programa de compliance não como uma sugestão, mas 

sim como uma “obrigação de fazer” em termos de sanção não-pecuniária. 

Posteriormente, ela retificou esse posicionamento e disponibilizou nova versão do voto 

nos autos do processo. 

Sumário do caso Excertos relacionados ao programa de compliance e medidas correlatas 

•Processo 

Administrativo nº 

08012.000504/2005-

15. 

•Representante: SDE 

ex officio. 

•Representadas: ACTA 

– Associação 

Comercial dos 

Transportadores 

Autônomos e 

SINDIGRAN – 

Sindicato dos 

Transportadores 

Rodoviários de Cargas 

a Granel. 

•Ementa: Influência à 

adoção de conduta 

comercial uniforme; 

discriminação de 

concorrentes. Pareceres 

da SG da ProCade e do 

MPF pela condenação 

dos Representados. 

Condenação. 

•Julgamento em 18 de 

janeiro de 2017 (97ª 

sessão ordinária). 

Voto da Conselheira-Relatora Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt: 

11 Da sanção  

11.1 Não-pecuniária.  

282. A fim de dirimir os problemas concorrenciais mencionados ao longo de todo o 

documento, entendo ser necessário aplicar, neste caso, os seguintes ‘conjuntos’ de 

sanções não pecuniárias: i) implementação de programa de compliance concorrencial; 

ii) a livre passagem e a livre utilização dos respectivos terrenos para estacionamento 

de caminhões; e iii) outras obrigações de “não fazer e fazer” às Representadas.  

11.1.1 Sugestão para implementação de programa de compliance concorrencia (sic) 

283. De acordo com o inciso VII do artigo 37 (sic) da Lei n.º 12.529/11, é possível 

impor medidas comportamentais no âmbito de PAs. Em virtude da ocorrência do cartel 

hard core, seria conveniente que fosse imposto um Programa de Compliance (Anexo 

ao Voto) para ser seguido tanto pelo Sindicato quanto pela Associação. É uma forma 

de divulgar o tema da defesa da concorrência por todo esse extenso Brasil. 

284. No entanto, como o enforcement deste Programa é inexequível por parte do Cade 

em âmbito de PAs, tal exigência se torna inócua, como bem expressou em seu voto 

vogal o Conselheiro Alexandre Cordeiro. Desta forma, anexo este Programa para servir 

como sugestão para ser adotado pelo Sindicato e pela Associação.  

[...] 

13 Anexo – Sugestão para implementação de Programa de Compliance Concorrencial  

Introdução  

O programa de compliance é complementar ao papel corretivo da legislação de defesa 

da concorrência, uma vez que essa não se limita a punir atos de infração à ordem 

econômica, mas corrigir imperfeições que prejudiquem a livre concorrência. 

O programa de compliance é de inteira responsabilidade das Partes e sua execução deve 

ser comunicada ao Cade de 4 em 4 meses até completar o período de 4 anos, a partir 

do julgamento pelo Cade. Após esse período, os valores e objetivos do programa 

deverão estar comprovadamente incorporados à cultura “corporativa” dos 

Representados. 

Os Representados devem planejar, desenvolver e executar, por sua conta e custo, um 

detalhado programa de compliance (ou programa pedagógico) específico para 

cumprimento das normas antitrustes brasileiras. 

Os Representados devem entregar ao Cade dito programa de compliance em até 30 dias 

corridos, a partir da data de julgamento no Cade, para a sua aprovação. 

O objetivo principal do programa, ao meu ver, é garantir que em menos de 360 dias (a 

contar a partir do julgamento no Cade) todos os membros da instituição estejam 

devidamente informados, treinados e educados no tocante a toda legislação e 

regulamentação de defesa da concorrência e condutas anticompetitivas no Brasil. 

Requisitos mínimos 

Todos os prazos aqui mencionados têm como data inicial o dia de publicação da ata de 

julgamento do Diário Oficial da União. Toda a distribuição de informação deve ser 

feita prioritariamente por e-mail, por envio de cartas ou por cartazes afixados na 

instituição. Os membros da instituição incluem presidente, diretores, gerentes e todos 

os demais funcionários ou associados/sindicalizados. 

O programa de compliance deve ter alguns requisitos mínimos. São eles: 

Incluir, nos respectivos estatutos dos Representados, cláusulas em que se 

comprometam integralmente às regras concorrenciais e de anticorrupção vigentes no 

Brasil; 

Disponibilizar síntese desta decisão na página principal de seu sítio eletrônico por 90 

(trinta) dias corridos, e ainda no jornal impresso pela ACTA/SINDGRAN, de forma 

visível e legível, a contar da data da publicação da decisão; 
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Comunicar a todos os seus filiados o teor da presente decisão, assim como todas as 

sanções previstas a todos os membros da instituição, por meio de qualquer meio interno 

de divulgação; 

Distribuir trimestralmente folhetos informativos específicos sobre defesa da 

concorrência a todos os membros da instituição, a começar no 30o dia útil. Incluir os 

folhetos no jornal publicado periodicamente pela ACTA/SINDGRAN; 

Promover eventos semestrais, com a participação de advogados, e/ou economistas, e 

demais representantes do setor antitruste, a todos os membros da instituição para 

apresentação detalhada da legislação antitruste e de defesa da concorrência, sendo o 

primeiro realizado em até 60 dias úteis; 

Promover testes trimestrais de 15 minutos com perguntas específicas sobre a aplicação 

da legislação antitruste no setor em questão, conduzidos por profissionais no assunto, 

a todos os membros da instituição, a começar no 180o dia útil; 

Incluir no site da instituição e entregar fisicamente um manual básico, simples e 

objetivo (de no mínimo 15 e máximo 30 páginas) acerca do que “se pode e do que não 

se pode fazer” com relação à legislação antitruste no setor em que a instituição atua, a 

todos os membros da instituição, em até 180 dias úteis; 

Criação de uma ‘hotline’, um mailing específico para os líderes do compliance 

receberem toda e qualquer comunicação sobre eventual descumprimento, sugestões, 

melhorias e afins para atendimento da legislação antitruste e de defesa da concorrência. 

Conclusão 

O objetivo principal do programa é garantir que todos os membros da instituição 

estejam devidamente informados, treinados e educados no tocante a toda legislação e 

regulamentação de defesa da concorrência e condutas anticompetitivas no Brasil, com 

o intuito maior de preservar a instituição e seus membros com relação a uma possível 

infração à ordem econômica. 

Voto-vista do Conselheiro Alexandre Cordeiro Macedo: 

II.3.8. Das sanções  

64. Em suas razões o voto relator optou por uma extensa lista de sanções que entendeu 

aplicáveis e necessárias à correção das disfunções concorrenciais que julgou existir no 

caso. Assim: (i) determinou a adoção de conjunto de medidas de educação para a 

concorrência que nominou “programa de compliance”; (ii) indicou que as 

representadas deveriam, de agora em diante, tolerar o livre acesso dos pátios mantidos 

por elas por qualquer caminhoneiro, indiscriminadamente e de forma isonômica; (iii) 

indicou uma série de obrigações de não fazer tendo por escopo a não limitação de 

acesso a terminais portuários, a vedação de criação de facilidades para monitoramento 

e a publicidade da condenação; (iv) considerou cabível imposição de multa no valor de 

3,1 milhões de UFIRs para a ACTA e de 1 milhão de UFIRs para o SINDGRAN. 

65. Sobre a condenação a adotar ‘programa de compliance’, entendo como inefetivo 

em sede de imposição unilateral de sanção e, mais que isso, não entendo ser uma pena 

previamente cominada no texto legal da Lei Antitruste. Poder-se-ia até argumentar que 

o disposto no art. 38, inciso VII, do mesmo diploma legal autorizaria a aplicação de tal 

sanção haja vista a generalidade de seus termos, mas não acho ser o caso. 

Sumário do caso Excertos relacionados ao programa de compliance e medidas correlatas 

•Processo nº 

Administrativo 

08012.010744/2008-

71. 

•Representante: 

Departamento de 

Polícia Federal de 

Pelotas/RS 

•Representadas: Elegê 

Alimentos S.A. (atual 

BRF Brasil Foods 

S.A.); Cooperativa Sul-

Rio Grandense de 

Laticínios Ltda.; 

Cooperativa dos 

Pequenos Agricultores 

Voto da Conselheira-Relatora Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt: 

7. Da sanção 

7.1. Sugestão para a aplicação de um programa de compliance 

292. De acordo com o inciso VII do artigo 37 (sic) da Lei n.º 12.529/11, é possível 

impor medidas comportamentais no âmbito de PAs. Em virtude da ocorrência do cartel 

hard core, seria conveniente que fosse imposto um Programa de Compliance (Anexo 

ao Voto) para ser seguido tanto pelo Sindicato quanto pelas empresas do polo passivo 

do presente processo administrativo. É uma forma de divulgar o tema da defesa da 

concorrência por todo esse extenso Brasil. 

293. No entanto, como o enforcement deste Programa é inexequível por parte do Cade 

em âmbito de PAs, tal exigência se torna inócua. Desta forma, anexo este Programa 

para servir como sugestão para ser adotado pelas empresas e pelo Sindicato.  

[...] 

Anexo – Implementação de Programa de Compliance Concorrencial 

1. Introdução 
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e Produtores e Leite da 

Região Sul; Indústria 

de Laticínios Santa 

Silvana Ltda. – ME e 

outras. 

•Ementa: influência à 

adoção de conduta 

comercial uniforme, 

cartel no mercado de 

leite pasteurizado Tipo 

C e preço predatório na 

região sul do Estado do 

Rio Grande do Sul, 

especificamente na 

microrregião de 

Pelotas. Pareceres da 

SG, da ProCade e do 

MPF pela condenação 

dos Representados. O 

Plenário, por 

unanimidade, 

determinou o 

arquivamento do 

processo em relação a 

Arno Alfredo 

Kopereck, Jorge 

Antônio Vallejos Arnez 

e Manoel Gonçalves. O 

Plenário, por 

unanimidade, 

determinou a 

condenação dos 

representados Elegê 

Alimentos S.A.; 

Cooperativa Sul-Rio 

Grandense de 

Laticínios Ltda. - 

Cosulati; Cooperativa 

dos Pequenos 

Agricultores e 

Produtores e Leite da 

Região Sul - Coopal; 

Indústria de Laticínios 

Santa Silvana Ltda.; 

Thurmer & Leitzke 

Ltda.;Alex Sander 

Guarnieri Ramos; 

Michelle Correa 

Laydner; Edemar 

Xavier Silveira; Osmar 

Krause; Everson Daniel 

do Amaral Nunes; 

Jorge Luiz Almeida da 

Silva; Enilton Sell 

Wolter; Adilson 

Uarthe; Maura 

Thurmer Leitzke e 

Paulo César Leitzke e 

Sindicato da Indústria 

de Laticínios e 

O programa de compliance é complementar ao papel corretivo da legislação de defesa 

da concorrência, uma vez que essa não se limita a punir atos de infração à ordem 

econômica, mas corrigir imperfeições que prejudiquem a livre concorrência. 

O programa de compliance é de inteira responsabilidade das Partes e sua execução deve 

ser comunicada ao Cade de 4 em 4 meses até completar o período de 4 anos, a partir 

do julgamento pelo Cade. Após esse período, os valores e objetivos do programa 

deverão estar comprovadamente incorporados à cultura “corporativa” dos 

Representados. 

Os Representados devem planejar, desenvolver e executar, por sua conta e custo, um 

detalhado programa de compliance (ou programa pedagógico) específico para 

cumprimento das normas antitrustes brasileiras. 

Os Representados devem entregar ao Cade dito programa de compliance em até 30 dias 

corridos, a partir da data de julgamento no Cade, para a sua aprovação. 

O objetivo principal do programa, ao meu ver, é garantir que em menos de 360 dias (a 

contar a partir do julgamento no Cade) todos os membros da instituição estejam 

devidamente informados, treinados e educados no tocante a toda legislação e 

regulamentação de defesa da concorrência e condutas anticompetitivas no Brasil. 

2. Requisitos mínimos 

Todos os prazos aqui mencionados têm como data inicial o dia de publicação da ata de 

julgamento do Diário Oficial da União. Toda a distribuição de informação deve ser 

feita prioritariamente por e-mail, por envio de cartas ou por cartazes afixados na 

instituição. Os membros da instituição incluem presidente, diretores, gerentes e todos 

os demais funcionários ou associados/sindicalizados. 

O programa de compliance deve ter alguns requisitos mínimos. São eles: 

Incluir, nos respectivos estatutos dos Representados, cláusulas em que se 

comprometam integralmente às regras concorrenciais e de anticorrupção vigentes no 

Brasil; 

Disponibilizar síntese desta decisão na página principal de seu sítio eletrônico por 90 

(trinta) dias corridos a contar da data da publicação da decisão; 

Comunicar a todos os seus filiados/funcionários o teor da presente decisão, assim como 

todas as sanções previstas a todos os membros da instituição, por meio de qualquer 

meio interno de divulgação; 

Distribuir trimestralmente folhetos informativos específicos sobre defesa da 

concorrência a todos os membros da instituição, a começar no 30o dia útil. 

Promover eventos semestrais, com a participação de advogados, e/ou economistas, e 

demais representantes do setor antitruste, a todos os membros da instituição para 

apresentação detalhada da legislação antitruste e de defesa da concorrência, sendo o 

primeiro realizado em até 60 dias úteis; 

Promover testes trimestrais de 15 minutos com perguntas específicas sobre a aplicação 

da legislação antitruste no setor em questão, conduzidos por profissionais no assunto, 

a todos os membros da instituição, a começar no 180o dia útil; 

Incluir no site da instituição e entregar fisicamente um manual básico, simples e 

objetivo (de no mínimo 15 e máximo 30 páginas) acerca do que “se pode e do que não 

se pode fazer” com relação à legislação antitruste no setor em que a instituição atua, a 

todos os membros da instituição, em até 180 dias úteis; 

Criação de uma ‘hotline’, um mailing específico para os líderes do compliance 

receberem toda e qualquer comunicação sobre eventual descumprimento, sugestões, 

melhorias e afins para atendimento da legislação antitruste e de defesa da concorrência. 

 

Voto-vista do Conselheiro Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araújo: 

7. Da Sanção Não Pecuniária 

69. A formulação de um programa de integridade concorrencial (compliance) como 

medida acessória, cogente ou sugerida, deve estar atrelada a patamares explicitados 

pelo próprio CADE[25]. A meu ver, não porque houve um cartel deve-se exigir da 

empresa tal programa. Por um lado, tal raciocínio não é coerente nem consistente com 

a jurisprudência que o CADE tem firmado até então no sentido da necessidade de 

fundamentação das penalidades impostas aos condenados. Observe que tal 

fundamentação não é preciosismo, mas sim um consectário lógico do juízo de 

adequação que é inerente ao princípio da proporcionalidade. Um programa de 

integridade é custoso para a empresa em termos de implementação e é custoso ao 
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Produtos Derivados do 

Estado do Rio Grande 

do Sul, nos termos do 

voto-vista do 

Conselheiro Gilvandro 

Vasconcelos. 

•Julgamento em 18 de 

janeiro de 2017 (97ª 

sessão ordinária). 

Julgamento dos 

embargos em 08 de 

março de 2017 (100ª 

sessão).  

CADE em termos de monitoramento. Por outro lado, não vejo como aplicar um 

programa de compliance para empresas com 4 ou, até mesmo, com 2 empregados[26]. 

O guia de compliance do CADE recomenda que o programa de integridade deva ser 

adotado a médias e grandes empresas. 

 

[nota de rodapé no original] [25] - §214. Em virtude da comprovação da ocorrência de 

conduta de cartel, é imprescindível implementar um Programa de Compliance no 

Sindicato e em todas as empresas do polo passivo do presente processo administrativo. 

Anexado ao Voto, segue o programa de compliance a ser implementado pelas empresas 

(excerto de voto da Conselheira-Relatora apresentado na sessão de 07/12/2016). 

 

[nota de rodapé no original] [26] - §205. As empresas deste PA são bem heterogêneas. 

Duas são familiares, denominadas microusinas, chamadas Thurmer e Santa Silvana, 

com 4 e 2 empregados, respectivamente. A outra, a Coopal, é uma cooperativa de 

menor porte, com 650 famílias associadas (Tabela 2 deste voto). A quarta é também 

uma cooperativa, a Cosulati, porém de maior, com cerca de 2.800 famílias associadas. 

A quinta é a maior, a Elegê, com uma receita operacional bruta (dados públicos, 

constantes no Balanço) da ordem de R$30 bilhões e com mais de 20 mil funcionários 

(excerto de voto da Conselheira-Relatora apresentado na sessão de 07/12/2016). 

 

Voto-vogal do Conselheiro João Paulo de Resende:  

17. Em síntese, e como é comum ocorrer aqui no Tribunal, a metodologia que opto por 

aplicar coincidiu com os valores trazidos pelo voto-relator, obtidos pela regra da 

alíquota sobre algum valor de faturamento, para quatro dos cinco representados. Assim, 

como das outras vezes, voto por acompanhar a dosimetria do voto-relator em relação a 

todos os Representados, com exceção da Cosulati, que adiro aos valores trazidos pelo 

voto-vista, e com exceção da punição de adoção de compliance. 

Sumário do caso Excerto relacionado ao programa de compliance e medidas correlatas 

•Processo 

Administrativo nº 

08012.006130/2006-

22. 

•Representante: SDE 

ex officio. 

•Representadas:  

Álamo Engenharia 

S.A., Araújo Abreu 

Engenharia S.A., 

Conbrás Engenharia 

Ltda., Eletrodata 

Instalações e Serviços 

Ltda., Projetos 

Engenharia, Comércio 

e Montagens Ltda. e 

outras. 

•Ementa: Suposta 

prática de cartel em 

licitações privadas e 

públicas. Mercado 

nacional de serviços de 

manutenção predial. 

Parecer da SG pela 

condenação das 

Representadas e 

extinção da pretensão 

punitiva dos 

beneficiários da 

leniência e das 

Signatárias do TCC. 

Parecer da ProCADE 

Voto-vogal do Conselheiro Mauricio Oscar Bandeira Maia: 

46. O aumento da celebração de TCCs e acordos de leniência nos últimos anos é outro 

claro sinal de que os incentivos construídos pela atual política punitiva têm sido 

incorporados pelos agentes econômicos. Mais ainda, o intenso esforço das empresas 

pela implementação de programas de integridade (compliance) específicos para a área 

concorrencial demonstra que tais preocupações não* foram compreendidas pelas 

empresas como também vêm sendo por elas internalizadas (enforcement privado). O 

objetivo de evitar a reincidência, típico da esfera punitiva, tem sido relido para 

modelagem de atividades empresariais conformes com a lei concorrencial, ou seja, os 

atores econômicos viram nessa sinalização importantes estímulos para mudarem seus 

comportamentos mercadológicos de forma voluntária e em prol da competição. 

 

* Nota do pesquisador: 

A par do contexto do excerto, nossa interpretação nos leva a entender, salvo melhor 

juízo, que houve um typo no “demonstra que tais preocupações não foram 

compreendidas”. Parece-nos que o “não” foi adicionado de maneira equivocada no 

período.  
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pela condenação 

parcial das 

Representadas. Parecer 

do MPF pela 

condenação parcial das 

Representadas. Voto 

pela condenação 

parcial das 

Representadas e pela 

extinção da pretensão 

punitiva em relação aos 

beneficiários da 

leniência. 

•Julgamento em 16 de 

agosto de 2017 (109ª 

sessão ordinária). 
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APÊNDICE IV - Lei 12.529/2011: Programa de compliance em TCC  
 

Sumário do caso Excertos relacionados ao programa de compliance e medidas correlatas 

•Requerimento nº 

08700.002028/2013-29. 

•Compromissária: Liquigás 

Distribuidora S.A. 

•Proposta final apresentada em 

15 de agosto de 2013. 

Retificação em 23 de agosto de 

2013 por conta de erro material. 

•TCC celebrado no âmbito do 

Processo Administrativo nº 

08012.002568/2005-51, que 

apurava suposto cartel e outras 

supostas práticas 

anticompetitivas no mercado de 

distribuição de GLP no estado do 

Pará. 

•TCC homologado pelo 

Plenário, por unanimidade, em 

28 de agosto de 2013. 

TCC: 

Cláusula Terceira - Das Obrigações da Compromissária [...] 

3.2. A Compromissária obriga-se, de forma irretratável e irrevogável, a se 

abster de praticar toda e qualquer conduta colusiva ora investigada, assim 

como se obriga a manter seu programa de Compliance com as normas 

concorrenciais, sem que isso implique qualquer reconhecimento ou confissão 

quanto à matéria de fato e de direito objeto da Investigação. 

 

Voto do Conselheiro-Relator Ricardo Machado Ruiz: 

31. A Cláusula 3.2 contempla a obrigação dos Proponentes em abster-se de 

realizar toda e qualquer conduta colusiva ora investigada. A obrigação da 

manutenção do programa de Compliance é de suma importância no presente 

acordo, uma vez que tal conduta reprovável é recorrente no mercado de 

combustíveis. 

 

Parecer ProCADE: 

Sugestão de ateste de cumprimento integral e arquivamento do feito (28 de 

outubro de 2015). 

Sumário do caso Excertos relacionados ao programa de compliance e medidas correlatas 

•Requerimento nº 

08700.008299/2013-98. 

•Compromissária: Supergasbras 

Energia Ltda. 

•Proposta final apresentada em 

03 de agosto de 2014. 

•TCC celebrado no âmbito do 

Processo Administrativo nº 

08012.002568/2005-51, que 

apurava suposto cartel e outras 

supostas práticas 

anticompetitivas no mercado de 

distribuição de GLP no estado do 

Pará. 

•TCC homologado pelo 

Plenário, por unanimidade, em 6 

de agosto de 2014. 

TCC: 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA COMPROMISSÁRIA 

a) Conduta futura e compliance 

3.1 A Compromissária obriga-se de forma irretratável e irrevogável a não 

praticar quaisquer condutas tendentes à adoção de práticas uniformizadas 

entre concorrentes no segmento de distribuição de gás liquefeito de petróleo 

(“GLP”) no Estado do Pará. Obriga-se, ademais, a manter seu programa de 

compliance com as normas concorrenciais. 

[...] 

CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO [...] 

7.2 Constatado pelo Plenário do Cade o descumprimento do previsto nas 

cláusulas 3.1, 3.2 e 3.3 do presente Termo de Compromisso, o Processo 

voltará a tramitar em relação à Compromissária, sendo-lhe assegurado o 

direito à ampla defesa e ao contraditório e extinta a obrigação de recolhimento 

das parcelas remanescentes da contribuição pecuniária. 

 

Parecer ProCADE: 

Sugestão de ateste de cumprimento integral e arquivamento do feito (14 de 

outubro de 2016). 

Sumário do caso Excertos relacionados ao programa de compliance e medidas correlatas 

•Requerimento nº 

08700.004780/2015-76. 

•Compromissária: Rodrimar 

S.A. Transportes, Equipamentos 

Industriais e Armazéns Gerais. 

•Proposta final apresentada em 

julho de 2015 (informação não 

consta expressamente dos autos) 

•TCC celebrado no âmbito do 

Processo Administrativo nº 

08012.009690/2006-39, que 

apurava suposta conduta 

anticompetitiva unilateral (abuso 

de posição dominante) no 

mercado de armazenagem 

alfandegada na área de 

TCC: 

Cláusula Terceira - Das Obrigações Acessórias [...] 

3.4. A Compromissária adotará uma política e programa na empresa de 

compliance para cumprimento das normas antitruste e de defesa da 

concorrência e será implementada conforme as seguintes bases: 

(i) Em até 03 meses da publicação da decisão homologatória do TCC: 

promover evento em sua sede ou principal filial em Santos/SP com dois 

advogados palestrantes para apresentação de palestras sobre a legislação 

antitruste e de defesa da concorrência para a presidência, diretoria e gestores 

da empresa; (ii) Em até 12 meses da publicação da decisão homologatória 

do TCC: apresentação de manual de compliance para atendimento da 

legislação antitruste e de defesa da concorrência para a presidência, diretoria 

e gestores da empresa; (iii) Em até 12 meses da publicação da decisão 

homologatória do TCC: inserção de manual de compliance para atendimento 

da legislação antitruste e de defesa da concorrência no site da empresa; (iv) 

Em até 03 meses da publicação da decisão homologatória do TCC: criação 
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influência no Porto de 

Santos/SP. 

•TCC homologado pelo 

Plenário, por unanimidade, em 

19 de agosto de 2015. 

de mailing específico para a diretoria executiva receber toda e qualquer 

comunicação sobre eventual descumprimento, sugestões, melhorias e afins 

para atendimento da legislação antitruste e de defesa da concorrência; (v) 

Em até 12 meses da publicação da decisão homologatória do TCC: 

implementação de treinamento para atendimento do manual de compliance, 

legislação antitruste e defesa da concorrência para a presidência, diretoria e 

gestores da empresa; (vi) Nos anos de 2016 e 2017, realização anual de 

palestra com advogado em sua sede ou principal filial em Santos/SP para 

tratar de temas ligados à legislação antitruste e defesa da concorrência para 

a presidência, diretoria e gestores da empresa; (vii) Manutenção do Manual 

de Compliance por prazo indeterminado, nunca inferior a 5 anos. 

3.4.1. A Compromissária deverá enviar ao CADE, a cada 12 (doze) meses, 

a contar da data da publicação da decisão Plenária homologatória do acordo, 

declaração e documentos comprovando o cumprimento das obrigações de 

compliance assumidas no presente Termo. 

[...] 

Cláusula Oitava – Do Descumprimento do Termo e das Sanções [...] 

8.2. O descumprimento das obrigações previstas na Cláusula Terceira sujeita 

a Compromissária ao pagamento de multa diária no valor de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais), limitada a 90 (noventa) dias. 

[...] 

8.4. O descumprimento das obrigações previstas na Cláusula Terceira por 

prazo superior ao previsto nos itens 7.1 e 7.2 implica descumprimento total 

do presente Termo. 

[...] 

8.7. O descumprimento total do presente Termo sujeita a Compromissária 

ao pagamento de multa adicional no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos 

mil reais), sem prejuízo das demais providências judiciais cabíveis e 

passíveis de serem adotadas pelo Cade. 

 

Voto do Conselheiro-Relator Marcio de Oliveira Júnior: 

16. [Em relação aos acordos anteriormente firmados com Tecondi, Libra e 

Rio Cubatão], o presente acordo conta com a implementação, por parte da 

Rodrimar, de política de compliance e de política de portas abertas (open door 

policy) ao CADE. Tais medidas representam um empenho adicional da 

Compromissária não só em cessar a prática referente ao Código ISPS, como 

também em internalizar regras de defesa da concorrência, o que revela um 

maior compromisso de transparência da empresa com o CADE e com o 

mercado. 

17. Com base nesses três parâmetros basilares, a contribuição pecuniária foi 

calculada com base na multa esperada, a qual seria igual ou superior ao ganho 

da Rodrimar com a mencionada cobrança [...] o valor esperado de 

contribuição seria de R$ 174.427,13. No entanto, sugiro arredondar o valor 

para R$ 150.000,00, tendo em vista a tempestividade do acordo e a assunção 

de obrigações pelo Compromissário, tais como implementação de programas 

de compliance e política de portas abertas, que superarão em muito a diferença 

para o valor esperado. 

 

Parecer ProCADE: 

Sugestão de ateste de cumprimento do TCC até o momento (14 de outubro de 

2016 e 29 de setembro de 2017). 

 

Nota do pesquisador:  

Constam dos autos documentos elaborados para atender aos compromissos 

de compliance (cláusulas 3.4 e seguintes do TCC). 

Sumário do caso Excertos relacionados ao programa de compliance e medidas correlatas 

•Requerimento nº 

08700.007166/2015-66. 

•Compromissária: Federação 

Brasileira das Cooperativas de 

TCC: 

Cláusula Primeira - Do Objeto [...] 



379 

Anestesiologistas – 

FEBRACAN. 

•Não consta expressamente dos 

autos informação sobre data de 

apresentação de proposta final. 

•TCC celebrado no âmbito do 

Processo Administrativo nº 

08012.001830/2014-82, que 

apurava suposta conduta 

anticompetitiva unilateral 

(influência de prática concertada 

entre anestesistas) nos mercados 

locais para os serviços de 

anestesiologia. 

•TCC homologado pelo 

Plenário, por unanimidade, em 

25 de novembro de 2015. 

1.5. A Compromissária adotará uma política e programa na empresa de 

compliance para cumprimento das normas antitruste e de defesa da 

concorrência e será implementada conforme as seguintes bases: 

1.5.1. Até 31 de março de 2016: promover evento em sua sede ou de alguma 

de suas filiadas com advogados ou economistas palestrantes para 

apresentação de palestras sobre a legislação antitruste e de defesa da 

concorrência para os dirigentes das filiadas; 1.5.2. Até 31 de maio de 2016: 

criação de mailing específico para a diretoria executiva e filiadas receberem 

toda e qualquer comunicação sobre eventual descumprimento, sugestões, 

melhorias e afins para atendimento da legislação antitruste e de defesa da 

concorrência; 

1.5.3. Até 30 de novembro de 2016: apresentação de manual de compliance 

para atendimento da legislação antitruste e de defesa da concorrência para a 

presidência, diretoria e gestores da empresa e aprovação de um cronograma 

de atividades de treinamento para atendimento do manual de compliance, 

legislação antitruste e defesa da concorrência para os dirigentes das filiadas 

e seus administradores contratados; 

1.5.4. Até 31 de dezembro de 2016: inserção de manual de compliance para 

atendimento da legislação antitruste e de defesa da concorrência no site da 

empresa; 

1.5.5. Até 31 de dezembro de 2017: implementação e execução do 

treinamento para atendimento do manual de compliance, legislação 

antitruste e defesa da concorrência para os dirigentes e administradores 

contratados das filiadas; 

1.5.6. Nos meses de novembro de 2016 e 2017, realização de palestras com 

advogado ou economista em sua sede ou filiada para tratar de temas ligados 

à legislação antitruste e defesa da concorrência para os dirigentes das 

filiadas; 

1.5.7. Manutenção do Manual de Compliance por prazo indeterminado. 

[...] 

Cláusula Nona - Do Descumprimento do Termo e Sanções [...] 

9.5. O descumprimento das obrigações previstas na Cláusula Primeira 

implica descumprimento total do presente Termo. 

9.6. O descumprimento total do TCC sujeita a Compromissária ao 

pagamento de multa no valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil 

reais), se comprometendo a não incluir em seus respectivos quadros de 

diretoria, pelo período de 5 (cinco) anos a contar da constatação do 

descumprimento pelo CADE, as pessoas físicas que ocupavam tais cargos 

nos períodos do descumprimento. 

9.7. Em caso de continuação do descumprimento total do presente Termo, a 

Compromissária será dissolvida. 

 

Voto do Conselheiro-Relator Marcio de Oliveira Júnior: 

24. Em primeiro lugar, é relevante destacar que a Febracan propôs a 

implementação de uma política de compliance junto a seus filiados a fim de 

prevenir a prática de infrações anticompetitivas por anestesiologistas. As 

cláusulas apresentadas pela Compromissária envolvem orientar e instruir 

anestesiologistas sobre a legislação antitruste e sobre práticas que devem ser 

evitadas, sob o ponto de vista comercial. Essa política envolve treinamentos, 

informativos e abertura de canais de comunicação com a diretoria específicos 

para a defesa da concorrência. 

25. Nesse contexto, insta destacar que se espera da Febracan uma atitude mais 

proativa no sentido de denunciar filiados que atuem contrariamente à livre 

concorrência, reportando ao CADE potenciais ou efetivas condutas 

anticompetitivas que sejam praticadas por médicos e/ou entidades de classe 

filiadas. Ou seja, é esperado que a Febracan coordene o fim das condutas 

ilícitas e tenha um papel mais ativo na prevenção dessas condutas, inclusive 

na ampliação da divulgação aos filiados sobre as possíveis práticas 

anticompetitivas puníveis no setor médico. Essa atuação demonstrará 

cabalmente que a Febracan respeita os ditames constitucionais da livre 
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concorrência e garantirá que os médicos tenham liberdade de negociar 

individualmente os preços e as condições de prestação de serviços médicos. 

 

Parecer ProCADE: 

Sugestão de ateste de cumprimento integral, bem como de arquivamento do 

feito (06 de fevereiro de 2018). 

 

Nota do pesquisador: 

Constam dos autos documentos elaborados para atender aos compromissos 

de compliance (cláusulas 1.5 e seguintes do TCC). 

Sumário do caso Excertos relacionados ao programa de compliance e medidas correlatas 

•Requerimento nº 

08700.003050/2016-39.  

•Compromissária: Nachi Brasil 

Ltda. e Nachi-Fujikoshi 

Corporation. 

•Proposta final apresentada em 

03 de junho de 2016. 

•TCC celebrado no âmbito do 

Processo Administrativo nº 

08012.005324/2012-59, que 

apura suposto cartel no mercado 

nacional e internacional de 

rolamentos. 

•TCC homologado pelo 

Plenário, por unanimidade, em 

17 de agosto de 2016. 

TCC: 

3.3. Conduta Futura – As Compromissárias obrigam-se a: [...] 

3.3.3. Estruturar e implementar um Programa de Conformidade 

(Compliance) na Nachi Brasil, em até 6 (seis) meses contados da 

homologação do presente Termo de Compromisso no Diário Oficial da 

União, com o principal objetivo de prevenir os riscos de violação e detectar 

eventuais práticas contrárias às leis concorrenciais e anticorrupção 

decorrentes de suas atividades, nos territórios em que atua. Após a 

implementação do referido Programa, compromete-se a realizar avaliações 

anuais dos resultados alcançados, sempre visando aprimorar as melhores 

práticas concorrenciais nos mercados em que atua, demonstrando e 

comprovando ao CADE a sua implementação e aplicação nos 5 anos 

subsequentes à homologação do presente Termo de Compromisso. 

[...] 

Cláusula Sexta – Do Descumprimento do Termo de Compromisso [...] 

6.2. Uma vez constatado, pelo Tribunal Administrativo do CADE, o 

descumprimento de quaisquer obrigações previstas na Cláusula Terceira do 

presente Termo de Compromisso, o Processo Administrativo nº 

08012.005324/2012-59 voltará a tramitar em face das Compromissárias ou 

do Funcionário inadimplente, sendo-lhe garantido direito de defesa no curso 

das investigações nas mesmas condições dos demais representados e nos 

termos da lei. 

 

Nota Técnica SG: 

56. No caso concreto, estabeleceu-se durante a negociação uma alíquota de 

[ACESSO RESTRITO], que se justifica, no caso específico do Grupo 

NACHI, pelo fato de que este era um player secundário no mercado nacional 

de rolamentos, cuja conduta restringiu-se a: [ACESSO RESTRITO]. Além 

disso, as Requerentes demonstraram boa-fé ao proporem a estruturação de um 

programa de conformidade (compliance).  

 

Parecer ProCADE: 

Conteúdo confidencial. É possível inferir a aprovação quanto à análise de 

cumprimento do TCC (20 de março de 2017). 

Sumário do caso Excertos relacionados ao programa de compliance e medidas correlatas 

•Requerimento nº 

08700.001429/2015-23. 

•Compromissária: Conbras 

Serviços Técnicos de Suporte 

S/A e pessoas físicas.  

•Proposta final apresentada em 

10 de outubro de 2016. 

•TCC celebrado no âmbito do 

Processo Administrativo nº 

08012.006130/2006-22, que 

apurava, e do Processo 

Administrativo nº 

08012.005024/2011-99, que 

apura, suposto cartel no mercado 

TCC: 

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES [...] 

4.4. A COMPROMISSÁRIA PESSOA JURÍDICA compromete-se, ainda, ao 

cumprimento das seguintes obrigações:  

4.4.1. OBRIGAÇÃO DE LIVRE ACESSO (“POLÍTICA DE PORTAS 

ABERTAS”). Para demonstrar seu pleno comprometimento com a 

concorrência no mercado de licitações (públicas e privadas) de serviços de 

manutenção predial, a COMPROMISSÁRIA PESSOA JURÍDICA autoriza, 

durante todo o período de cumprimento do TCC e independentemente de 

ordem judicial ou da existência de qualquer processo administrativo, o livre 

acesso de autoridades concorrenciais (SG/CADE) e técnicos de informática 

do Ministério da Justiça convidados a participar da diligência, para entrada e 

vistoria em qualquer de suas dependências, bem como a possibilidade de 

participar. Juntamente com representantes da COMPROMISSÁRIA 
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de contratações - públicas e 

privadas - de serviços de 

manutenção predial. 

•TCC homologado pelo 

Plenário, por unanimidade, em 

18 de outubro de 2016.  

PESSOA JURÍDICA, de todo e qualquer evento ou reunião em associações 

ou sindicatos ligados ao setor de manutenção predial. A obrigação de livre 

acesso ora assumida encontra-se condicionada apenas à observância do 

seguinte: (a) as autoridades e técnicos deverão portar identidade funcional 

para entrada nas dependências da CONBRAS; (b) qualquer entrada ou 

vistoria deverá se iniciar durante horário comercial (8:00 - 17:00), e respeitar 

o funcionamento normal das atividades da CONBRAS; (c) em caso de vistoria 

das dependências da CONBRAS e/ou acompanhamento em eventos ou 

reuniões em sindicatos e associações, a autoridade concorrencial deverá 

restringir-se a exame e juízo de natureza estritamente concorrencial. 

4.4.2. ADOÇÃO DE PROGRAMA DE COMPLIANCE 

CONCORRENCIAL. A CONBRAS compromete-se, ainda, a incrementar 

suas regras internas de prevenção a infrações concorrenciais, mediante a 

criação de um Programa de Compliance concorrencial, o qual seguirá as 

diretrizes traçadas no Anexo III* da presente, para nortear e restringir todo e 

qualquer ato, externo ou interno, da COMPROMISSÁRIA PESSOA 

JURÍDICA e de seus empregados e prepostos perante quaisquer terceiros, em 

especial perante fornecedores, clientes, empresas concorrentes e associações 

de classe. O Programa de Compliance incluirá, ainda, a aplicação de 

penalidades disciplinares aos administradores e empregados que não 

observarem suas regras. 

4.4.3. TREINAMENTO DE ADMINISTRADORES E EMPREGADOS. A 

COMPROMISSÁRIA PESSOA JURÍDICA se compromete, por fim, e para 

concretização e máxima efetividade do Programa de Compliance que será 

adotado, a realizar treinamento de todos os seus empregados, em especial 

aqueles envolvidos diretamente em áreas concorrencialmente sensíveis, 

sobre as normas de defesa da concorrência. O treinamento será obrigatório 

e contará com palestras e entrega de material (manual e recomendações 

impressas). Cópia do manual e das recomendações será encaminhada ao 

CADE, por ocasião do relatório de cumprimento do TCC (cláusula 5.1). O 

cronograma será informado ao CADE com 15 (quinze) dias de antecedência, 

e o CADE poderá indicar representante para acompanhar pessoalmente os 

treinamentos. 

CLÁUSULA QUINTA – DA DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO 

DAS OBRIGAÇÕES 

5.1. Para que o CADE possa acompanhar e fiscalizar o cumprimento das 

obrigações previstas nas Cláusulas 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3 do TCC, a 

COMPROMISSÁRIA PESSOA JURÍDICA se obriga a apresentar relatório 

de acompanhamento das obrigações assumidas durante todo o período de 

vigência do presente termo. O relatório deverá ser enviado em até 120 (cento 

e vinte) dias a contar da data de assinatura do compromisso. 

[...] 

CLÁUSULA SEXTA – HIPÓTESES DE DESCUMPRIMENTO E DAS 

SANÇÕES APLICÁVEIS [...] 

6.2. Verificado o descumprimento do TCC, o Processo Administrativo nº. 

08012.006130/2006-22 e o Processo Administrativo n.º 

08012.005024/2011-99 serão retomados em face dos 

COMPROMISSÁRIOS inadimplentes, sendo-lhes garantido o direito de 

ampla defesa no curso das investigações nas mesmas condições dos demais 

representados e nos termos da lei. 

[...] 

6.5. A declaração definitiva, pelo Tribunal Administrativo do CADE, de 

descumprimento integral do TCC terá como consequência a imposição de 

multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à 

COMPROMISSÁRIA PESSOA JURÍDICA inadimplente, e de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a cada COMPROMISSÁRIA PESSOA FÍSICA 

inadimplente. 

6.6. O descumprimento das obrigações de livre acesso, compliance e 

treinamento previstas nas Cláusulas 4.4.1,4.4.2 e 4.4.3, ou da apresentação 

do relatório de acompanhamento prevista na Cláusula 5.1 também redundará 
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na declaração definitiva, pelo Tribunal Administrativo do CADE, do 

descumprimento integral do TCC por parte da COMPROMISSÁRIA 

PESSOA JURÍDICA, com as consequências previstas nas Cláusulas 6.2 e 

6.5, supra. 

 

* Nota do pesquisador:  

Documento de acesso restrito.  

 

Nota Técnica SG: 

55. Portanto, se fossem adotados apenas os parâmetros do Guia, sem 

qualquer adaptação às circunstâncias do caso concreto, dever-se-ia aplicar 

uma redução percentual de 35% sobre o valor da multa esperada de cada 

Proponente, já que a apresentação do TCC se deu antes da convolação da 

Averiguação Preliminar nº 08012.005024/2011-99 em Inquérito 

Administrativo. Nada obstante, entende-se que os Proponentes fazem jus a 

uma redução percentual de 40%, em vista da previsão de uma “política de 

portas abertas”, que autoriza o livre acesso às instalações da empresa pelo 

Cade, bem como da adoção de uma política de compliance e de treinamento 

de funcionários, nos termos da Cláusula 4.4 da proposta final de TCC. 

 

Despacho da Presidência: 

22. Por terem apresentado declarações que corroboram para a mais precisa 

elucidação da conduta investigada [ACESSO RESTRITO AO CADE E 

AOS COMPROMISSÁRIOS]. Esse percentual guarda proporcionalidade 

com a atuação dos Requerentes nos fatos investigados e observa as 

circunstâncias do caso concreto. Ademais, no presente TCC, os Proponentes 

apresentaram a inserção da “política de portas abertas” (autorização 

expressa ao CADE para livre acesso às instalações da empresa), somada a 

adoção de uma política de Compliance e de treinamento de seus funcionários 

(cláusula 4.4). Além disso, o desconto está dentro da faixa contida no inciso 

I do art. 187 do RICADE e, para fins da definição do percentual do desconto 

referido, a Superintendência-Geral fez uso do método (não exaustivo e não 

vinculativo) apresentado no Guia para Termos de Compromisso de 

Cessação, que observa parâmetros considerados importantes na análise da 

amplitude, da utilidade e do momento da apresentação da proposta. 

 

Parecer ProCADE: 

Conteúdo confidencial. É possível inferir a aprovação quanto à análise de 

cumprimento do TCC (20 de março de 2017). 

Sumário do caso Excertos relacionados ao programa de compliance e medidas correlatas 

•Requerimento nº 

08700.004602/2016-26. 

•Compromissária: Cascol 

Combustíveis para Veículos 

Ltda. 

•Proposta final apresentada em 

16 de março de 2017. 

•TCC celebrado no âmbito do 

Inquérito Administrativo nº 

08012.008859/2009-86, que 

apurava suposto cartel nos 

mercados de distribuição e 

revenda de combustíveis 

líquidos do Distrito Federal. 

•TCC homologado pelo 

Plenário, por unanimidade, em 

05 de abril de 2017.  

TCC:  

Cláusula Terceira – Das obrigações dos Compromissários [...] 

3.4. Programa de compliance 

3.4.1. A Compromissária pessoa jurídica (Cascol Combustíveis para Veículos 

Ltda) compromete-se a adotar programa de compliance para assegurar que a 

sua atividade ocorra em perfeita obediência às normas legais e 

regulamentares. 

3.4.2. O programa de compliance que será instituído pela Compromissária 

deverá obedecer aos requisitos descritos no anexo IV*. 

3.4.3. A implementação deverá ocorrer em até 12 (doze) meses contados da 

publicação no Diário Oficial da União da decisão que homologar o Termo 

de Compromisso de Cessação. 

3.4.4. A Compromissária deverá apresentar ao CADE, em até 30 (trinta) dias 

após a implementação do programa de compliance, o Código de Ética da 

empresa, assim como a comprovação de que todos os funcionários 

receberam o documento e foram devidamente orientados quanto ao 

programa. 

[...] 

Cláusula Quinta – Do descumprimento do Termo de Compromisso 

[...] 
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5.2. Uma vez constatado, pelo Tribunal Administrativo do CADE, o 

descumprimento de quaisquer obrigações previstas na Cláusula Terceira do 

presente Termo de Compromisso, o Inquérito Administrativo nº 

08012.008859/2009-86 ou Processo Administrativo que venha a sucedê-lo 

voltará a tramitar em face do Compromissário inadimplente, sendo-lhe 

garantido direito de defesa no curso das investigações nas mesmas condições 

dos demais representados e nos termos da lei. 

[...] 

5.7. No caso de atraso injustificado e sem consentimento prévio da 

implementação do programa de compliance prevista na Cláusula 3.4.3, ou 

da apresentação do Código de Ética da empresa prevista na Cláusula 3.4.4, 

por prazo inferior a 30 (trinta) dias a contar do vencimento, o 

Compromissário inadimplente estará sujeito, exclusivamente, a uma multa 

diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o Compromissário Pessoa 

Jurídica. 

5.8. O atraso injustificado e sem consentimento prévio nas obrigações 

estabelecidas nas cláusulas 3.4.3 e 3.4.4, por prazo superior a 30 (trinta) dias 

a contar de seu vencimento, será caracterizado como desídia do 

Compromissário inadimplente, com a consequente declaração definitiva de 

descumprimento integral do presente Termo de Compromisso pelo Tribunal 

Administrativo do CADE, observado o procedimento descrito na cláusula 

5.1. 

[...] 

5.11. A declaração de descumprimento integral do Termo de Compromisso 

implicará a imposição de multa fixada (i) para o Compromissário Pessoa 

Jurídica no valor de R$ 1.000.000,00 (hum (sic) milhão de reais), e (ii) para 

os Compromissários Pessoas Físicas no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais). 

 

* Nota do pesquisador: 

Referido anexo não consta dos autos públicos. 

 

Nota Técnica SG: 

40. É importante enfatizar, neste caso, que os elementos de colaboração 

descritos abaixo – desinvestimentos, alterações societárias, programa de 

compliance, acordo com o MPDFT abrangendo o pagamento de multa de 

natureza reparatória e colaboração no cumprimento de medida preventiva – 

não são corriqueiros nos acordos em investigações de cartéis firmados com o 

Cade. Na verdade, este é o primeiro TCC firmado com o Cade que conta com 

esse nível de colaboração. O Guia de TCC, por sua vez, é formatado de modo 

tal a contabilizar descontos na contribuição pecuniária a partir de uma 

cooperação meramente processual. Dessa forma, os descontos concedidos à 

Compromissária devem, de alguma forma, incorporar essa colaboração extra 

prestada no presente caso. [...] 

41. Essa colaboração envolve: […] 

c. Compliance: em 12 meses, a empresa se compromete a implementar 

programa de compliance, com os seguintes requisitos:  

i. Implementação do Código de Ética da empresa, com a enunciação clara e 

didática dos princípios e diretrizes que nortearão a administração dos 

negócios, seguindo a orientação dos Guias do CADE e da CGU; ii. 

identificação das áreas de risco e da extensão do risco envolvido nas diversas 

atividades da empresa; iii. criação de comitê de compliance ou órgão 

equivalente para o monitoramento constante do risco, bem como para o 

acompanhamento e a execução do programa de compliance, a quem caberá o 

recebimento e a apuração de denúncias, assim como o treinamento dos 

funcionários; iv.  

comprometimento da alta administração, especialmente do Conselho de 

Administração, a quem caberá a supervisão do cumprimento do programa de 

compliance, inclusive as providências cabíveis em caso de não observância 

do Código de Ética da empresa, bem como a comprovação de que todos os 
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funcionários receberam o documento e foram devidamente orientados quanto 

ao programa; 

[...] 

52. É certo que medidas como o desinvestimento de ativos, alterações 

societárias e compliance, além de representarem custos adicionais aos 

Compromissários (com perdas não desprezíveis de receitas) – possuem um 

valor concorrencial significativo, que de alguma forma deve ser mensurado e 

contabilizado. Trata-se de medidas que, para além de resultarem em um mero 

pagamento de uma quantia ao Cade, implicam efeitos pró-competitivos de 

grande valia. Permite-se a desconcentração do mercado, incentiva-se a 

entrada e o desenvolvimento de concorrentes e dilui-se, de alguma forma, os 

incentivos à cartelização do mercado. 

 

Voto-vogal da Conselheira Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt: 

9. Aliás, falando em ‘mudança cultural’, vale ressaltar que coaduno com o ex-

Conselheiro Marcio de Oliveira (Febracan em 2015) e com a SG (Cascol hoje) 

ao impor as Partes um sólido programa de compliance, que tem um inegável 

efeito pedagógico, indo ao encontro de uma mudança cultura (sic) desejável, 

em prol de um ambiente mais competitivo. Não deixa de ser uma muito bem-

vinda forma de advogar pela concorrência. 

 

Voto-vogal do Conselheiro Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araújo: 

8. No caso concreto, além de confirmar a consolidação da política 

institucional de TCCs, avança-se mais, pois o presente TCC trouxe uma 

cláusula inédita e que enriquece ainda mais o arcabouço de instrumentos 

negociais, que é a cláusula de desinvestimento em conjunto com alterações 

societárias, com implementação de política de compliance e [ACESSO 

RESTRITO]. 

 

Voto-vogal do Conselheiro João Paulo de Resende: 

4. [...] Segundo porque a base de cálculo da expectativa de multa não deveria 

ser alterada casuisticamente, contribuindo para a falta de transparência e 

previsibilidade das penalidades aplicadas por este Tribunal. No presente caso, 

entendeu-se pela exclusão do faturamento vinculado a estabelecimentos que 

serão desinvestidos; em casos futuros poderão ser alteradas as bases de 

cálculo devido, por exemplo, à implementação de programas de compliance, 

à realização de investimentos, etc. Tenho me manifestado reiteradamente 

contra flexibilizações e manipulações da base de cálculo prevista legalmente 

e considero que a assunção de remédios estruturais e/ou comportamentais, se 

for o caso, devem se refletir nos descontos a serem concedidos às 

Compromissárias de TCCs, não na expectativa de multa. Nesse sentido, estou 

aberto a discutirmos alterações no Guia de TCC para avaliarmos qual seria a 

faixa de desconto conveniente para os casos de remédios estruturais e/ou 

comportamentais, mas considero primordial avançarmos no sentido de 

garantir maior previsibilidade das multas e, consequentemente, das 

expectativas de multas em TCCs. 

 

Parecer ProCADE: 

Ateste do cumprimento das obrigações relacionadas ao programa de 

compliance e compromissos correlatos até o momento (08 de maio de 2018). 

Sumário do caso Excertos relacionados ao programa de compliance e medidas correlatas 

•Requerimento nº 

08700.001200/2016-70. 

•Compromissária: Sindicato dos 

Estabelecimentos de Serviços de 

Saúde do Estado do Espírito 

(SINDHES), Arlindo Borges 

Pereira e outras.  

•Proposta final apresentada em 

31 de maio de 2017. 

TCC: 

Cláusula Segunda - Das Obrigações dos Compromissários [...] 

2.3. Implementação de Programa de Compliance Concorrencial - Para 

assegurar o compromisso estabelecido na cláusula 2.2, bem como o objetivo 

de preservar e proteger as condições concorrenciais no mercado de saúde do 

estado do Espírito Santo, o Compromissário SINDHES assume a obrigação 

de implementar e disponibilizar aos Hospitais Associados um amplo e eficaz 

programa de compliance concorrencial, que contará com a realização de 

palestras e orientação sobre legislação de defesa da concorrência e condutas 
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•TCC celebrado no âmbito do 

Processo Administrativo nº 

08012.000758/2003-71, que 

apurava suposta conduta 

anticompetitiva envolvendo 

negociação coletiva de preços e 

condições contratuais e alegadas 

práticas de boicotes por hospitais 

a operadoras de autogestão no 

estado do Espírito Santo. 

•TCC homologado pelo 

Plenário, por unanimidade, em 

07 de junho de 2017. 

anticompetitivas, incluindo as obrigações previstas no presente Termo de 

Compromisso. O programa de compliance será implementado conforme as 

seguintes bases: 

2.3.1. Em até 30 (trinta) dias da assinatura do presente Termo de 

Compromisso será criado um Comitê de compliance (“Comitê”), responsável 

pela gestão e implementação do programa do programa de (sic) compliance 

concorrencial, sendo responsabilidade do SINDHES assegurar sua autonomia 

e independência necessária para atuação, com o respectivo aporte de recursos 

adequados e suficientes a este destinados; 

2.3.2. Em até 120 (cento e vinte) dias da assinatura do presente Termo de 

Compromisso, e nos dois anos subsequentes, o SINDHES promoverá evento 

anual em sua sede, com advogados ou economistas e, a critério do CADE, 

de representantes desta autarquia, para apresentação de palestras sobre a 

legislação antitruste e de defesa da concorrência para a presidência, 

diretoria, colaboradores e Hospitais Associados ao SINDHES; 

2.3.3. No mesmo prazo de 120 (cento e vinte) dias da assinatura do presente 

Termo de Compromisso, após a realização do primeiro evento descrito na 

cláusula 2.3.2., haverá a nomeação de um compliance officer, encarregado 

da criação de mailing específico para receber toda e qualquer comunicação 

sobre eventual descumprimento, sugestões, melhorias e afins, para 

atendimento da legislação antitruste e de defesa da concorrência no âmbito 

do SINDHES e seus Hospitais Associados; 

2.3.4. Em até 6 (seis) meses da assinatura do presente Termo de 

Compromisso, será apresentado manual de compliance para atendimento da 

legislação antitruste e de defesa da concorrência – submetido previamente à 

aprovação do CADE – destinado à presidência, diretoria e aos colaboradores 

do SINDHES e seus Hospitais Associados, bem como a aprovação de um 

cronograma de atividades de treinamento para atendimento do manual de 

compliance, legislação antitruste e defesa da concorrência para os dirigentes 

dos Compromissários; 

2.3.5. Em até 9 (nove) meses da assinatura do presente Termo de 

Compromisso, haverá a inserção do manual de compliance para atendimento 

da legislação antitruste e de defesa da concorrência no site do SINDHES; 

2.3.6. Até 9 (nove) meses após a assinatura e do presente Termo de 

Compromisso, haverá implementação e execução de treinamento para 

atendimento do manual de compliance, legislação antitruste e defesa da 

concorrência para os dirigentes do SINDHES; 

2.3.7. O Manual de compliance ficará disponível no site do SINDHES até o 

final do prazo de vigência deste TCC, com monitoramento da sua evolução 

mediante a análise da documentação e relatórios semestrais das atividades 

de compliance e atualização semestral por parte do Comitê gestor do 

programa. 

2.3.8. Os Compromissários se obrigam a encaminhar relatórios ao CADE a 

cada 12 (doze) meses, a contar da publicação da decisão Plenária 

homologatória do acordo até o prazo final de vigência deste TCC, a fim de 

comprovar as obrigações assumidas na cláusula 2.3 deste Termo de 

Compromisso, relativas à implementação do programa de compliance 

concorrencial. 

2.3.9. O CADE poderá, a qualquer momento, requisitar informações sobre 

o cumprimento das obrigações assumidas nesta cláusula 2.3, relativas à 

implementação do programa de compliance concorrencial. 

[...] 

Cláusula Quinta - Do Descumprimento do Termo de Compromisso 

[...] 

5.2. Uma vez constatado, pelo Tribunal Administrativo do CADE, o 

descumprimento de quaisquer obrigações previstas na Cláusula Segunda do 

presente Termo de Compromisso, o Processo Administrativo nº 

08012.000758/2003-71 voltará a tramitar em face do Compromissário 

inadimplente, sendo-lhe garantido direito de defesa no curso das 
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investigações nas mesmas condições dos demais representados e nos termos 

da lei. 

[...] 

5.5. No caso de atraso injustificado e sem autorização prévia do CADE do 

cumprimento das Cláusulas 2.3, pactuadas neste TCC, por prazo superior a 

60 (trinta) dias, será caracterizada a desídia do Compromissário 

inadimplente, com a consequente declaração definitiva pelo Tribunal 

Administrativo do CADE do descumprimento integral do presente Termo 

de Compromisso. 

 

Voto da Conselheira-Relatora Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt: 

27. Ademais, conclui-se, a partir dos Termos celebrados ao longo da história 

deste Conselho, que outras medidas também podem ser exploradas quando da 

implementação de um TCC, a exemplo do estabelecimento de um programa 

de compliance. 

[...] 

5.5 Outras medidas 

37. Adicionalmente aos requisitos básicos de um TCC ora descritos, os 

Compromissários SINDHES e Sr. Arlindo Borges também apresentaram uma 

redação quanto a medidas educacionais e de conformidade que foram 

entendidas como essenciais11 no sentido de prevenir condutas futuras 

anticompetitivas* 

 

[nota de rodapé no original] [11] - Vale comentar que a Conselheira relatora 

entende ser uma medida extremamente adequada a imposição de um 

programa de compliance, tal qual ela recomendou que fosse feita em outras 

ocasiões, sendo agora acompanhada pela maioria desta composição de 

Tribunal. 

 

Parecer ProCADE: 

Ateste do cumprimento das obrigações relacionadas ao programa de 

compliance e compromissos correlatos até o momento (06 de fevereiro de 

2018 e 26 de junho de 2018).  

 

Nota do pesquisador (1): 

Destaque para o Parecer ProCADE:  

“9. No que toca ao Manual de Compliance (cláusula 2.3.4), após sua análise 

comparativa com o Guia de Compliance do CADE (disponível em: Guia de 

Compliance) pode-se verificar que contém todos os pontos referentes à 

legislação antitruste, prevenção de ilícitos concorrenciais, boas práticas 

gerenciais e procedimentos do Cade, o que permite a internalização dos 

receptores da mensagem dentro do escopo de difusão da cultura da 

concorrência. Assim, pode-se sugerir sua aprovação pelo Conselho, com 

ateste de cumprimento da cláusula”. 

 

Nota do pesquisador (2): 

Constam dos autos documentos elaborados para atender aos compromissos 

de compliance (cláusulas 2.3 e seguintes do TCC). 

Sumário do caso Excertos relacionados ao programa de compliance e medidas correlatas 

•Requerimento nº 

08700.003071/2017-35. 

•Compromissária: Sindicato do 

Comércio Varejista de 

Derivados do Petróleo do Estado 

de Minas Gerais 

(MINASPETRO). 

•Proposta final apresentada em 

agosto de 2017. 

•TCC celebrado no âmbito do 

Processo Administrativo nº 

TCC: 

Cláusula Terceira - Das Obrigações do Compromissário [...] 

3.3. Conduta Futura – O Compromissário obriga-se a: 

3.3.3. Estruturar e implementar um Programa de Conformidade (Compliance) 

no Sindicato, em até 12 (doze) meses, contados da homologação do presente 

Termo de Compromisso no Diário Oficial da União, com o principal objetivo 

de prevenir os riscos de violação e detectar eventuais práticas contrárias às 

leis concorrenciais e anticorrupção decorrentes de suas atividades, nas 

localidades em que atua. 

[...] 

Cláusula Quinta – Do Descumprimento do Termo de Compromisso [...] 
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08700.010769/2014-64, que 

apura suposta cartelização nos 

mercados de distribuição e 

revenda de combustíveis 

líquidos em diversos municípios 

da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte/MG.  

•TCC homologado pelo 

Plenário, por unanimidade, em 

06 de setembro de 2017. 

5.2. Uma vez constatado, pelo Tribunal Administrativo do CADE, o 

descumprimento de quaisquer obrigações previstas na Cláusula Terceira do 

presente Termo de Compromisso, o Processo Administrativo nº 

08012.002867/2007-57 voltará a tramitar em face do Compromissário 

inadimplente, sendo-lhe garantido direito de defesa no curso das 

investigações nas mesmas condições dos demais representados e nos termos 

da lei. 

 

Nota Técnica SG: 

45. [...] Além disso, considerou-se como fator atenuante o dever de 

estruturação e implementação de Programa de Conformidade (Compliance) 

assumido pelo Requerente na cláusula 3.3.3 da proposta final de TCC. 

 

Parecer ProCADE:  

Ofício enviado para a Compromissária para comprovar o programa de 

compliance e sua respectiva implementação (15 de outubro de 2018). Sem 

retorno até a data de corte desta análise. 

Sumário do caso Excertos relacionados ao programa de compliance e medidas correlatas 

•Requerimento nº 

08700.005133/2017-43. 

•Compromissária: Conselho 

Federal de Corretores de Imóveis 

(Cofeci) e Conselhos Regionais 

de Corretores de Imóveis. 

• Proposta final apresentada em 

07 de fevereiro de 2018. 

•TCC celebrado no âmbito do 

Processo Administrativo nº 

08700.004974/2015-71, que 

apura suposta influência de 

conduta comercial uniforme no 

mercado de serviços de 

corretores de imóveis no Brasil, 

mediante a prática de influência 

de conduta uniforme e pela 

adoção de tabelas de honorários 

e condições comerciais. 

•TCC homologado pelo 

Plenário, por unanimidade, em 

14 de março de 2018. 

TCC: 

Cláusula Terceira - Das Obrigações do Compromissário [...] 

3.4. Conduta futura do Compromissário Conselho Federal de Corretores de 

Imóveis [...] 

3.4.6. Implementar Programa de Compliance Concorrencial, no prazo de 2 

(dois) anos, nos seguintes termos: 

a) Análise da legislação do Sistema COFECI-CRECI com averiguação da sua 

adequação ao Sistema de Defesa da Concorrência; 

b) Confecção de Manual de Compliance Concorrencial para Conselhos de 

Corretores de Imóveis, com o escopo de criar uma cultura concorrencial 

positiva na organização; 

c) Serão etapas do Programa, a serem reportadas progressivamente ao CADE, 

consoante o explicitado no Anexo I - Cronograma Completo da 

Implementação do Programa de Compliance Concorrencial: 

c.1. Realização de diligência interna e de terceiros, para constatar eventuais 

práticas potencialmente lesivas à livre concorrência; 

c.2. Confecção de relatório de risco das atividades do Sistema COFECI-

CRECI; 

c.3. Confecção de Manual de Compliance Concorrencial voltado para órgãos 

da Classe de Corretores de Imóveis; 

c.4. Treinamentos para introjeção das diretrizes do Manual; 

c.5. Coleta de material e medição de resultados; 

c.6. Apresentação de relatórios periódicos de atividades, nos termos da 

cláusula 3.6, ou sempre que solicitado. 

[...] 

3.6. Relatórios de Acompanhamento 

3.6.1 A comprovação do cumprimento das obrigações previstas nas Cláusulas 

3.4 e 3.5 do presente Termo de Compromisso ocorrerá mediante a 

apresentação de relatórios elaborados pelos Compromissários, sendo que: (i) 

o primeiro relatório, a ser apresentado em até 6 meses após a celebração do 

presente acordo, deverá comprovar o cumprimento das obrigações previstas 

nas cláusulas 3.2, 3.3., 3.4.1. A 3.4.6. e 3.5; e (ii) os demais relatórios, a serem 

apresentados a cada 6 (seis) meses contados da apresentação do primeiro 

relatório, conterão informações sobre o cumprimento das obrigações previstas 

nas cláusulas 3.4.6. 

[...] 

Cláusula Quinta – Do Descumprimento do Termo de Compromisso 

[...] 

5.2. Uma vez constatado, pelo Tribunal Administrativo do CADE, o 

descumprimento de quaisquer obrigações previstas na Cláusula Terceira do 

presente Termo de Compromisso, o Processo Administrativo nº 

08700.004974/2015-71 voltará a tramitar em face do(s) Compromissário(s) 
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inadimplente(s), sendo-lhe(s) garantido o direito de defesa no curso das 

investigações nas mesmas condições dos demais representados e nos termos 

da lei. 

[...] 

5.5. No caso de atraso injustificado e sem consentimento prévio do 

cumprimento das obrigações previstas nas Cláusulas 3.3, 3.4 e 3.5, conforme 

cronograma estabelecido na cláusula 3.6.1, ou da apresentação do relatório de 

cumprimento de obrigações também previsto na cláusula 3.6.1, por prazo 

inferior a 30 (trinta) dias a contar do vencimento, o Compromissário 

inadimplente estará sujeito, exclusivamente, a uma multa diária no valor de 

R$ 1.000,00 (mil reais). 

 

Nota Técnica SG: 

28. [...] registre-se que durante o período de negociações nesta 

Superintendência-Geral, houve a postura proativa do Cofeci em adequar-se 

ao arcabouço legal vigente, mediante a adoção de boas práticas, dentre elas a 

adequação de suas resoluções à Lei de Defesa da Concorrência. 

 

Parecer ProCADE: 

Sugestão de ateste de cumprimento do TCC até o momento (15 de outubro de 

2018).  

 

Nota do pesquisador (1): 

Destaque para o Parecer ProCADE:  

“9. Quanto à cláusula 3.4.6 (Programa de Compliance), a compromissária 

informa que já dispõe de uma minuta de manual aprovada pela sua Diretoria, 

que será disponibilizada no website do Conselho Federal de Corretores de 

Imóveis em aba ‘criada especialmente à divulgação do programa de boas 

práticas concorrenciais’. 

10. Analisando o manual, verifica-se que embora seu escopo seja bem mais 

amplo (em realidade, se pretende a ser um guia de conformidade ética), ele 

possui partes específicas que dizem respeito ás (sic) preocupações 

concorrencias (sic) endereçadas no compromisso sob monitoramento 

(capítulos que versam sobre respeito à concorrência entre corretores; 

precificação de serviços; cláusula de exclusividade; influência de conduta 

comercial uniforme; tabelas de preços). 11. Ademais, endereça canais de 

solução de conflitos relacionados à manutenção de um abiente (sic) 

concorrencialmente saudável (manual, canal de denúncias, comitê, 

informativos, treinamentos). No geral, segue as diretrizes do Guia de 

Compliance do Cade, e por isto pode ser aceito como um programa válido 

para os fins que se pretende. 

11. Ademais, foi comprovada a realização de treinamento presencial. Assim, 

os subitens c.1 a c.5 da cláusula 3.4.6 encontram-se atendidos”. 

Sumário do caso Excertos relacionados ao programa de compliance e medidas correlatas 

•Requerimento nº 

08700.005349/2017-17. 

•Compromissária: 

Jorge Zandoná, Elias Antônio 

Piva, AM Combustíveis Ltda., 

Posto JA Ltda., Posto LC Ltda. 

Posto Zandoná Ltda. e Posto Z10 

Ltda. 

•Proposta final apresentada em 

26 de março de 2018. 

•TCC celebrado no âmbito do 

Processo Administrativo nº 

08700.009879/2015-64, que 

apura a ocorrência de suposta 

influência de conduta comercial 

uniforme, formação de cartel, 

TCC: 

Cláusula Terceira - Das Obrigações do Compromissário [...] 

3.4. Programa de Compliance - Os Compromissários obrigam-se a: 

3.4.1. Comprovar a implementação de Programa de Compliance sobre as 

normas do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e infrações à 

ordem econômica que inclua: (i) Análise de riscos concorrenciais aos quais 

estão expostas as Compromissárias. 

(ii) Cartilha explicativa que forneça aos funcionários das Compromissárias 

informações sobre as normas do Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência, em especial os riscos associados à atuação em entidades de 

classe e sindicatos e as infrações à ordem econômica, incluindo a prática de 

cartel e demais condutas vedadas pelo artigo 36 da Lei 12.529 de 2011. A 

cartilha deverá, ainda, apresentar aos funcionários de forma clara as 

penalidades impostas pelas Compromissárias e as sanções estabelecidas pela 

legislação decorrentes de tais práticas. 
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fixação de preços de revenda, 

criação de dificuldades a 

concorrentes e adquirentes e 

discriminação de adquirentes, 

nos mercados de distribuição e 

de revenda de combustíveis 

automotivos na cidade de 

Joinville/SC. 

•TCC homologado pelo 

Plenário, por maioria, em 25 de 

abril de 2018. 

(iii) Treinamento anual conduzido com os funcionários das 

Compromissárias e ministrado por administrador sobre as normas do 

Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, incluindo informações sobre 

os riscos associados à atuação em entidades de classe e sindicatos, as 

infrações à ordem econômica, como a prática de cartel e demais condutas 

vedadas pelo artigo 36 da Lei 12.529 de 2011, e possíveis sanções 

decorrentes impostas pelas Compromissárias e pela legislação. Após esses 

treinamentos, as Compromissárias deverão fornecer certificações, em que os 

funcionários atestam sua participação nos treinamentos e declaram que estão 

cientes das regras e penalidades relacionadas ao Sistema Brasileiro de 

Defesa da Concorrência e comprometem-se a segui-las; 

(iv) Treinamento anual ministrado por administrador voltado à diretoria e 

aos administradores sobre as normas do Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência, incluindo informações sobre os riscos associados à atuação 

em entidades de classe e sindicatos, as infrações à ordem econômica, como 

a prática de cartel e demais condutas vedadas pelo artigo 36 da Lei 12.529 

de 2011, possíveis sanções decorrentes impostas pelas Compromissárias e 

pela legislação, e sobre as condições concorrenciais das Compromissárias 

no mercado em que atuam. Após esses treinamentos, as Compromissárias 

deverão fornecer certificações, em que os diretores e administradores 

atestam sua participação nos treinamentos e declaram que estão cientes das 

regras e penalidades relacionadas ao Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência e comprometem-se a segui-las; 

(v) Instituição de meio de comunicação disponível aos funcionários para 

esclarecimentos e envio de denúncias. Os funcionários deverão ser 

informados acera dos procedimentos de acesso a esse meio de comunicação 

e as Compromissárias deverão garantir a segurança e, caso necessário, o 

anonimato do funcionário que acioná-lo. 

(vii) O Diretor de compliance a que faz menção o item (viii) deverá fornecer 

informações acerca do andamento dos procedimentos conduzidos em 

decorrência da denúncia, caso o denunciante assim solicite; 

(viii) Criação de cargo de Diretor de Compliance, a ser ocupado por pessoa 

não representada no Processo Administrativo nº 08700.009879/2015-64. 

3.4.2. Os Compromissários deverão comprovar ao CADE a implementação 

do Programa de Compliance, nos termos dos incisos (i) a (v) do item 3.4.1, 

mediante apresentação de declaração acompanhada de relatório descritivo e 

cópia dos documentos pertinentes, anualmente, nos 5 anos subsequentes à 

publicação da homologação do presente Termo de Compromisso no Diário 

Oficial da União. 

[...] 

Cláusula Sexta – Do Descumprimento do Termo de Compromisso 

[...] 

6.2. Uma vez constatado, pelo Tribunal Administrativo do CADE, o 

descumprimento de quaisquer obrigações previstas na Cláusula Terceira do 

presente Termo de Compromisso, o Processo Administrativo nº 

08700.009879/2015-64 voltará a tramitar em face do Compromissário 

inadimplente, sendo-lhe garantido direito de defesa no curso das 

investigações nas mesmas condições dos demais representados e nos termos 

da lei. 

[...] 

6.6. O descumprimento de qualquer obrigação deste Termo de 

Compromisso, incluindo o atraso ou inadimplência da contribuição 

pecuniária prevista na Cláusula 3.1, sujeitará somente o Compromissário 

inadimplente às consequências previstas nas Cláusulas 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5, 

não afetando os demais Compromissários que estiverem adimplentes com 

suas obrigações. 

 

Nota Técnica da SG: 

44. Com relação à alíquota, o Tribunal do CADE, sob a égide da Lei nº 

12.529/2011, tem aplicado multas em torno de 15% (veja-se o caso dos PAs 
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n° 08012.004472/2000-12, 08012.004573/2004-17 e 08012.007149/2009-

39). No caso concreto, estabeleceu-se durante a negociação uma alíquota de 

[ACESSO RESTRITO] [ACESSO RESTRITO], alíquota essa condizente 

com os pressupostos acima indicados, além de estar em perfeita consonância 

com a jurisprudência do CADE em casos de investigações de condutas 

semelhantes. Além disso, o valor apresentado se mostra conveniente e 

oportuno, tendo em vista a agravante (essencialidade do produto objeto do 

cartel) e as atenuantes (lateralidade da conduta do compromissário, duração 

da conduta inferior a 6 meses e adoção de programa de compliance pelo 

compromissário (ver item II.2.4)) relacionadas ao caso. 

[...] 

II.2.5 Programa de Compliance 

56. Embora o programa de compliance proposto pelos compromissários não 

seja garantia de que as condutas praticadas por eles não venham a ocorrer 

novamente - sobretudo quando consideramos que elas foram praticadas pela 

cúpula da organização empresarial, revelando ser (sic) tratar de uma opção 

institucional e não meramente um desvio individual de conduta - e muito 

embora tampouco caiba à SG avalizar programas desse tipo implementados 

por Representados, cabe ressaltar que a iniciativa dos compromissários 

demonstram boa-fé e acenam para a conformação com os padrões legais de 

comportamento concorrencial. 

57. Ressalte-se, ainda, que, da forma como foi desenhado, o programa 

proposto apresenta características de robustez, atendendo aos critérios 

preconizados no Guia de Compliance elaborado por este Conselho, tais 

como: análise de riscos, treinamento de pessoal, previsão de normas internas 

de conduta e procedimentos de responsabilização por descumprimento, 

canais de denúncia e comunicação e estrutura organizacional dedicada à 

implementação do programa. 

 

Parecer ProCADE: 

Ausente até a data de corte desta análise (nota do pesquisador). 

Sumário do caso Excertos relacionados ao programa de compliance e medidas correlatas 

•Requerimento nº 

08700.005312/2017-81. 

•Compromissária: 

Sofape Fabricantes de Filtros 

Ltda. 

•Proposta final apresentada em 

02 de agosto de 2018. 

•TCC celebrado no âmbito do 

Processo Administrativo nº 

08700.003340/2017-63, que 

apura suposto cartel no mercado 

nacional de filtro automotivo 

para reposição (“aftermarket” ou 

“IAM”). 

•TCC homologado pelo 

Plenário, por maioria, em 08 de 

agosto de 2018. 

TCC: 

Cláusula Terceira - Das Obrigações dos Compromissários [...] 

3.4. Programa de Compliance – A Compromissária Pessoa Jurídica 

compromete-se a: 

3.4.1. Atualizar seu programa de compliance para assegurar que sua atividade 

se desenvolva em estrita observância às normas antitruste e de defesa da 

concorrência. 

3.4.1.1. O programa de compliance atualizado deverá incluir: 

(i) a elaboração de manual informativo voltado aos funcionários da 

Compromissária Pessoa Jurídica, contendo informações sobre as normas do 

Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, em especial os riscos 

associados a prática de cartel e demais condutas vedadas pelo artigo 36 da Lei 

12.529/11, apresentando de forma clara as sanções estabelecidas pela 

legislação decorrentes de tais práticas; e 

(ii) a previsão de realização de treinamentos com periodicidade anual aos 

funcionários da Compromissária Pessoa Jurídica sobre as normas do Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência. 

3.4.1.2. A atualização deverá ocorrer em até 6 (seis) meses contados da 

publicação no Diário Oficial da União da decisão que homologar este Termo 

de Compromisso. 

3.4.2. Manter meio de comunicação disponível aos funcionários para envio 

de denúncias. 

3.4.3. Manter a estrutura interna de compliance já existente da 

Compromissária Pessoa Jurídica, por meio do funcionamento de órgão 

voltado para a difusão de cultura de compliance e mitigação de riscos e 

conformidade com a legislação, políticas e normas (Comitê de Controles 

Internos e Compliance), o qual não poderá ser composto por pessoas físicas 

representadas no Processo Administrativo nº 08700.003340/2017-63. 
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3.4.4. A Compromissária deverá apresentar ao CADE, em até 30 (trinta) dias 

após a finalização do processo de atualização do programa de compliance, 

cópia do manual elaborado e a comprovação de que todos os funcionários 

receberam o documento e foram devidamente orientados quanto ao programa, 

bem como último relatório do canal de denúncias e ata das reuniões do Comitê 

de Controles Internos e Compliance. 

[...] 

Cláusula Sexta – Do Descumprimento do Termo de Compromisso 

[...] 

6.2. Uma vez constatado, pelo Tribunal Administrativo do CADE, o 

descumprimento de quaisquer obrigações previstas na Cláusula Terceira do 

presente Termo de Compromisso, o Processo Administrativo nº 

08700.003340/2017-63 voltará a tramitar em face do Compromissário ou do 

Funcionário inadimplente, sendo-lhe garantido direito de defesa no curso das 

investigações nas mesmas condições dos demais representados e nos termos 

da lei. 

6.4. No caso de atraso injustificado e sem consentimento prévio da obrigação 

de atualização do programa de compliance prevista na Cláusula 3.4.4, por 

prazo inferior a 30 (trinta) dias a contar do vencimento, a Compromissária 

Pessoa Jurídica estará sujeita, exclusivamente, a uma multa diária fixada em 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

 

Parecer ProCADE: 

Ausente até a data de corte desta análise (nota do pesquisador). 

Sumário do caso Excertos relacionados ao programa de compliance e medidas correlatas 

Excepcionalmente, este caso 

será abordado de maneira 

conjunta por se referir a seis 

TCCs celebrados pela mesma 

compromissária no âmbito de 

processos 

relacionados/derivados da 

operação Lava Jato. Todos os 

TCCs foram homologados pelo 

Plenário, por maioria, em 21 de 

novembro de 2018.  

A compromissária foi a 

Odebrecht* no âmbito dos 

seguintes casos: 

 

Requerimentos nºs  

 

08700.004337/2016-86, 

celebrado no âmbito do Processo 

Administrativo nº 

08700.002086/2015-14, que 

apura suposto cartel no mercado 

de serviços de engenharia, 

construção e montagem 

industrial onshore (PA 

Petrobras). 

 

08700.004341/2016-44, 

celebrado no âmbito do Processo 

Administrativo nº 

08700.007351/2015-51, que 

apura suposto cartel no mercado 

de obras de montagem 

eletronuclear da Usina Angra 3 

em licitação da Eletrobras 

TCC:* 

Cláusula Terceira - Das Obrigações do Compromissário 

3.4 Programa de Integridade Concorrencial – A COMPROMISSÁRIA 

ODEBRECHT obriga-se a: 

3.4.1. Implementar um Programa de Integridade Concorrencial destinado a 

identificar, mitigar e remediar os riscos de violações à Lei nº 12.529/2011 em 

todas as suas operações praticadas no Brasil ou que possam produzir efeitos 

no Brasil, incluindo as de suas afiliadas, subsidiárias e outras organizações, 

que atenda às diretrizes estabelecidos no Guia de Programas de Compliance 

do CADE e suas atualizações, em especial quanto: 

a) ao comprometimento da alta administração; 

b) à adoção de um código de conduta que abranja orientações específicas de 

integridade concorrencial; 

c) à autonomia e independência da equipe de compliance; 

d) aos critérios, metodologias e responsáveis pela análise de riscos 

concorrenciais; 

e) a atividades e a canais de comunicação e denúncia internos, com ampla 

publicidade junto aos funcionários, fornecedores, prestadores de serviços e 

garantia de anonimato daqueles que oferecerem denúncias; 

f) à realização de cursos e treinamentos periódicos; 

g) a orientações e diretrizes formais de integridade concorrencial; 

h) à revisão, adaptação ou modificação do Programa; 

i) à adoção de procedimentos específicos para prevenir a troca de informações 

concorrencialmente sensíveis ou acordos entre concorrentes, especialmente 

no contexto de participação em licitações e em reuniões de sindicatos e 

entidades representativas do setor. 

3.4.1.1. O Programa de Integridade Concorrencial será implementado 

conforme cronograma a ser apresentado pela COMPROMISSÁRIA 

ODEBRECHT no prazo de 90 dias contados da homologação deste Termo. 

3.4.2. Manter e aperfeiçoar permanentemente o Programa de Integridade 

Concorrencial durante o período de pagamento da contribuição pecuniária e 

relatar ao CADE qualquer alteração e/ou implementação de qualquer outro 

programa de conformidade e controles internos, políticas e procedimentos 

relacionados à conduta prevista na Cláusula Segunda. 
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Termonuclear S.A. – 

Eletronuclear. 

 

08700.008159/2016-62, 

celebrado no âmbito do Processo 

Administrativo nº 

08700.007776/2016-41, que 

apura suposta prática de 

condutas anticompetitivas em 

obras públicas de serviços de 

engenharia e construção para 

urbanização do Complexo do 

Alemão, do Complexo de 

Manguinhos e da Comunidade 

da Rocinha no Rio de Janeiro/RJ. 

 

08700.007077/2016-09, 

celebrado no âmbito do Inquérito 

Administrativo nº 

08700.006630/2016-88, que 

apura suposta prática de 

condutas anticompetitivas no 

mercado nacional de obras de 

construção civil, modernização 

e/ou reforma de instalações 

esportivas destinados à Copa do 

Mundo do Brasil de 2014. 

 

08700.008158/2016-18, 

celebrado no âmbito do Inquérito 

Administrativo nº 

08700/007777/2016-95, que 

apura suposto cartel em 

licitações da empresa Petróleo 

Brasileiro S.A. – Petrobras, no 

Brasil, para a contratação de 

serviços de engenharia e 

construção civil predial de 

“Edificações de Grande Porte 

com Características Especiais”. 

 

08700.005078/2016-19, 

celebrado no âmbito do Inquérito 

Administrativo nº 

08700/001836/2016-11, que 

apura suposto cartel no mercado 

de obras civis de infraestrutura e 

superestrutura ferroviárias, obras 

de arte especiais e serviços de 

engenharia para a implantação 

de Ferrovias licitadas pela Valec 

– Engenharia, Construções e 

Ferrovias S.A. 

 

* nota do pesquisador: a 

Compromissária foi a 

Construtora Norberto Odebrecht 

S.A. ou empresas do seu grupo, 

como a Odebrecht Engenharia e 

Construção Internacional S.A. e 

3.4.3. Apresentar ao CADE, durante o período de pagamento das 

contribuições pecuniárias: 

a) relatório anual de monitoramento sobre o progresso e implementação do 

Programa de Integridade Concorrencial com parecer de profissional externo 

à companhia, que deverá ser entregue até o dia 30 de janeiro de cada ano, a 

contar de janeiro de 2020; 

b) informação, em até 30 dias após ter indicação conclusiva ou suspeita 

material, sobre a prática de eventuais infrações previstas na Lei nº 

12.529/2011 por parte da COMPROMISSÁRIA ODEBRECHT, das 

empresas de seu grupo econômico ou de qualquer de seus funcionários, bem 

como as providências adotadas; 

c) informação sobre a existência investigações criminais, procedimentos 

administrativos ou regulatórios ou ações civis movidas por qualquer 

autoridade governamental no Brasil contra ele ou seus empregados, na medida 

em que tais investigações, procedimentos ou ações versem sobre fatos que 

possuam relação com o objeto do Processo Administrativo nº 

08700.007351/2015-51, em até 30 dias após ser formalmente notificada sobre 

a existência desses procedimentos. 

3.4.3.1. O relatório de monitoramento sobre o progresso e a implementação 

do Programa de Integridade Concorrencial de que trata a cláusula 3.4.3 deve 

identificar os profissionais responsáveis pelo Programa e demonstrar o 

atendimento aos parâmetros previstos na cláusula 3.4.1. 

3.4.3.2. O relatório de monitoramento deverá ser acompanhado de parecer de 

profissional externo à companhia, que deverá ser contratado pela 

COMPROMISSÁRIA ODEBRECHT, às suas expensas, e cujo nome deverá 

ser aprovado pelo CADE. 

3.4.4. O descumprimento do disposto nesta cláusula, declarado pelo Tribunal 

Administrativo do CADE após procedimento administrativo de apuração, 

implicará na imposição de multa à COMPROMISSÁRIA ODEBRECHT no 

valor de R$ 1.067.928,82 (um milhão sessenta e sete mil novecentos e vinte e 

oito reais e oitenta e dois centavos),* corrigidos pela SELIC até a data da 

declaração. 

3.4.4.1. O atraso injustificado e sem consentimento no pagamento da multa 

prevista nesta cláusula implicará no descumprimento integral do Termo de 

Compromisso, conforme disposto na Cláusula Quinta. 

[...] 

Cláusula Quinta – Do Descumprimento do Termo de Compromisso 

[...] 

5.2. Uma vez constatado, pelo Tribunal Administrativo do CADE, o 

descumprimento de quaisquer obrigações previstas na Cláusula Terceira do 

presente Termo de Compromisso, o Processo Administrativo nº 

08700.007351/2015-51 (Apartado de Acesso Restrito nº 08700.007353/2015-

40) voltará a tramitar em face do COMPROMISSÁRIO inadimplente, sendo-

lhe garantido direito de defesa no curso das investigações nas mesmas 

condições dos demais Representados e nos termos da lei. 

[...] 

5.5. A declaração de descumprimento integral do Termo de Compromisso 

implicará a imposição de multa à COMPROMISSÁRIA ODEBRECHT no 

valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)* e aos demais 

COMPROMISSÁRIOS no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais) corrigidos pela SELIC. 

 

* Nota do pesquisador (1): 

Dado que o teor dos TCCs acerca do compliance é semelhante, tomamos por 

base o modelo do Processo relacionado à Angra 3. A variação que existe 

nesses TCCs no atinente ao compliance para fins deste análise diz respeito à 

cláusula 3.4.4 acerca do valor da multa por descumprimento e também à 

cláusula 5.5 referente ao descumprimento integral do TCC (que considera o 

compliance, cf. cláusula 3.4.4.1), que também resulta em imposição de multa. 
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a Odebrecht Participações e 

Investimentos S.A. Abordarmos 

genericamente para facilitar. 

Propositalmente, não foram 

mencionadas as pessoas físicas 

que também fizeram parte dos 

acordos. 

Nota Técnica SG:* 

31. Além disso, outra forma de colaboração foi apresentada pela Requerente: 

a implantação de um Programa de Integridade, avaliado pelo Ministério da 

Transparência e Controladoria Geral da União nos termos do Decreto 

8.420/2015. 

32. Quanto à possibilidade de se considerar tal forma de colaboração, a 

SG/Cade entendeu que poderia ser admitido como forma de colaboração o 

compromisso da Requerente de implementar um Programa de Integridade 

Concorrencial, nos termos da cláusula 3.4 do TCC. 

33. A SG/Cade entendeu que o Programa de Integridade Concorrencial a ser 

implementado no âmbito do Programa de Integridade mais amplo já em 

implementação pela Requerente, poderá melhor identificar, gerir e mitigar 

riscos especificamente associados a condutas anticoncorrenciais, reduzindo a 

possibilidade de reincidência e oferecendo maior segurança de que o Termo 

de Compromisso será cumprido em sua integralidade, ao longo de todo o 

período de pagamento da contribuição pecuniária. 

34. Para que tal colaboração pudesse ser considerada no âmbito da 

negociação, a Compromissária se compromete a apresentar em 90 dias um 

cronograma de implementação, assim como a (i) apresentar anualmente ao 

Cade relatório de monitoramento sobre o progresso e implementação do 

Programa de Integridade Concorrencial; (ii) informar ao Cade sobre outras 

infrações previstas na Lei 12.529/2011 ou de qualquer de seus funcionários; 

(iii) informar ao Cade a existência investigações criminais, procedimentos 

administrativos ou regulatórios ou ações civis movidas por qualquer 

autoridade governamental contra ele ou seus empregados, na medida em que 

tais investigações, procedimentos ou ações versem sobre fatos que estejam 

relacionados com o objeto dos procedimentos administrativos do Cade em 

que é investigada. 

35. Importante destacar também que o Programa de Integridade a ser 

implementado deverá estar alinhado às diretrizes do Cade, o que deverá ser 

demonstrado por meio de relatórios de monitoramento a serem apresentados. 

36. Nesse sentido, ao considerar a obrigação de implementar o programa de 

integridade concorrencial, esta SG/Cade concedeu um desconto de 4% na 

contribuição pecuniária da Requerente em cada um dos TCCs negociados 

conjuntamente, observados os limites previstos nos artigos 227 e 229 do RI-

Cade. Apesar de não constar no Guia de TCC do Cade, este percentual 

máximo busca manter a proporcionalidade e evitar distorções aos incentivos 

do programa de TCC. Ou seja, com o máximo de percentual de 4%, a redução 

na contribuição não poderá ser superior ao desconto máximo previsto para, 

por exemplo, apresentação de documentos que comprovem a infração. A 

título de comparação, este percentual, está em linha também com o máximo 

aplicado pela Controladoria Geral da União na celebração de Acordos de 

Leniência disciplinados pela Lei 12.846/2013, regulamentada pelo decreto 

8.420/2015. 

37. Trata-se, portanto, de incentivo a adoção de um efetivo programa de 

integridade, que se soma ao enforcement antitruste na forma da própria 

contribuição pecuniária, calculada sobre uma multa esperada proporcional e 

dissuasória. 

38. Assim, no caso em tela, foi concedido um desconto de 3,0%, respeitando 

os limites dos demais descontos descriminados no Guia de TCC do Cade. 

Importa destacar que o descumprimento das obrigações previstas na Cláusula 

3.4, implicará na imposição de multa à Compromissária no valor 

correspondente ao dobro do desconto obtido, corrigido pela SELIC. 

[...] 

40. Em suma, os fundamentos para o desconto de 25,0% são: 

[...] 

• Implementação de Programa de Integridade Concorrencial: Compromisso 

de implementar Programa de Integridade Concorrencial no âmbito do 

Programa de Integridade mais amplo já em implementação pela Requerente, 

alinhado às diretrizes do Cade, o que deverá ser demonstrado por meio de 
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relatórios de monitoramento a serem apresentados ao longo de todo o 

período de pagamento da contribuição pecuniária. 

 

* Nota do pesquisador (2):  

Dado que o teor da Nota Técnica acerca do compliance é semelhante em todos 

os TCCs, tomamos por base o modelo do Processo relacionado à Angra 3. A 

variação que existe nesses TCCs no atinente ao compliance para fins desta 

análise diz respeito ao percentual de desconto. A variação foi de 2% a 4%. 

 

Voto-vogal da Conselheira Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt: 

16. Com respeito ao programa de compliance concorrencial, cumpre observar 

que, em todos os TCCs propostos pela Odebrecht, foram concedidos 

descontos que variam de 2% a 4%, em razão da implementação de um mesmo 

Programa de Integridade (ou compliance). Em outras palavras, ainda que 

esteja previsto no Guia de TCC do Cade, é como se o Estado estivesse 

premiando quem resolvesse ‘colocar ordem na sua própria casa’. Se fosse um 

cartel em um mercado com baixos efeitos para a sociedade, com executivos 

pouco instruídos ou residentes em áreas mais humildes, considerar como 

redutor de multa a adoção de um programa de compliance poderia até ser 

considerado. Para as maiores empresiteiras (sic) do país, contudo, não parece 

ser cabível. 

17. Em linha com os entendimentos do DoJ e da Comissão Europeia (e mesmo 

estando contemplado no Guia de TCC do Cade), entretanto, discordo que o 

Cade deva conceder descontos em sede de sanções pecuniárias por esta razão. 

De fato, programas de compliance devem ser entendidos como um 

instrumento benéfico para a própria empresa, não sendo função do Cade 

fomentar sua adoção por meio de redução da sanção pecuniária[5], ainda que 

possa fomentar por meio da publicação de um Guia de melhores práticas para 

que possa servir como função educativa para as empresas, como fez em 2016. 

18. Entendo, por sua vez, que o maior incentivo que o Cade pode dar para que 

as empresas implementem um programa de compliance concorrencial efetivo 

(não só robusto) é punir de forma dissuasória e com parcelamentos que se 

estendam por 2 anos, na maioria dos casos, e, no máximo, para casos 

excepcionais, a 4 anos, como indica o Guia de TCC do Cade. 

 

[nota de rodapé no original] [5] - Conforme argumentei extensamente em 

texto recente publicado no Jota intitulado “governança corporativa e 

compliance concorrencial: na busca de uma ‘perfeita harmonia’ para dissuadir 

condutas ilícitas”. 

 

Voto-vogal do Conselheiro João Paulo de Resende: 

19. Mas, para além desse ponto de flexibilização da base de cálculo, nos casos 

aqui sob análise há ainda outras inovações a serem avaliadas. Temos aqui, 

como já apontei anteriormente, a possibilidade de descontos adicionais para 

aqueles que tiverem que ressarcir as partes que lesaram. Há também desconto 

específico concedido em razão da adoção pelas empresas de Programa de 

Integridade (conhecido como Compliance), que só para a Odebrecht renderá 

mais de 13 milhões de reais de desconto. Há ainda enormes descontos para as 

empresas que denunciaram um novo cartel, a chamada Leniência Plus, 

convenientemente sempre aplicados sobre as condutas mais graves, nunca 

sobre as mais leves  

[...] 

47. Além do cálculo da multa esperada, também é necessário formar juízo em 

relação aos descontos aplicados em função da assinatura do acordo que 

permitirá o encerramento das investigações para essas empresas. 

Normalmente, confio no juízo da SG quanto aos descontos, discordando 

apenas da forma usada para calcular a multa esperada. No entanto, no presente 

caso, conforme discutido anteriormente, há três inovações em relação a TCCs 

anteriores sobre quais entendo necessário avaliar para concluir pela 

conveniência ou não das propostas apresentadas. 
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48. A primeira delas consiste na aplicação de desconto adicional, de 2% a 4%, 

concedido em razão da implementação pela Compromissária de Programa de 

Integridade Concorrencial, destinado a identificar, mitigar e remediar os 

riscos às violações à Lei n° 12.529/2011. Entendo, apesar da previsão no atual 

guia de TCC, que tal desconto se mostra completamente inoportuno e que a 

implementação do programa poderia até vir a ser uma obrigação imposta às 

condenadas ou Requerentes, mas não deve ser a razão para a concessão de 

desconto adicional, podendo incentivar a criação de programas “de fachada” 

apenas para a obtenção do desconto, gerando, possivelmente, um incentivo 

perverso para as empresas.  

 


