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RESUMO 
 

RUBACK, Karen Caldeira. Da ação de reparação por danos concorrenciais – 
Da prova emprestada e outros elementos relacionados aos processos 
Administrativos do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade. 
315 f. Dissertação (Doutorado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.  
 
Na primeira década do século XXI a questão do direito à reparação por danos 
derivados de infrações concorrenciais teve lugar de destaque em diversas 
jurisdições no mundo, incluindo o Brasil. Estudos e debates começaram a surgir, 
com o propósito de identificar os obstáculos para a efetivação de tal direito e formas 
de removê-los. Ao mesmo tempo, notou-se o aumento de ações judiciais propostas 
por prejudicados nas quais era requerido o acesso a documentos e informações 
produzidas nos processos instaurados pelas autoridades de defesa da 
concorrência. Neste contexto, veio à tona discussões sobre a importância de 
reduzir a assimetria de informação entre os prejudicados e os infratores, de forma 
a viabilizar a fundamentação do pleito dos prejudicados. E também discussões 
confrontando, de um lado, a complementaridade da persecução privada à 
persecução pública para efetividade do combate às condutas anticoncorrenciais, e, 
de outro, os eventuais riscos que a persecução privada poderia oferecer à 
persecução pública. Dentre tais riscos, teve destaque a importância de preservação 
da investigação da autoridade de defesa da concorrência, e da preservação dos 
incentivos aos programas de colaboração com as autoridades de defesa de 
concorrência, notadamente, dos programas de leniência – os quais são 
reconhecidamente, em diversas jurisdições do mundo, um relevante instrumento 
para detecção e punição de condutas anticoncorrenciais. A preservação dos 
incentivos a tais acordos demandaria a adoção de certo cuidado com o tratamento 
de acesso às informações e documentos apresentados por proponentes e 
signatários de acordos de colaboração. A concessão de acesso a tais documentos 
e informações por terceiros, especialmente por aqueles que sejam legitimados a 
propor ações contra os proponentes ou signatários, poderia gerar uma exposição 
destes últimos, em extensão maior que os demais participantes da infração 
concorrencial, de tal modo que o incentivo à celebração de acordos com a 
autoridade de defesa da concorrência seria reduzido. Tais fatos, contudo, devem 
ser levados em consideração e ponderados ante a importância de assegurar aos 
prejudicados seu direito de reparação pelo dano causado. A fim de equilibrar todos 
os interesses – o de preservação da investigação da autoridade de defesa da 
concorrência, dos incentivos aos acordos de colaboração, e dos interesses dos 
prejudicados pelo dano concorrencial – medidas foram propostas. No Brasil, e 
sobre este tema do tratamento de acesso por terceiros a documentos e informações 
dos processos instaurados pelas autoridades de defesa da concorrência, foi 
promulgada a Resolução n. 21, de 11 de setembro de 2018, do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Neste trabalho, analisamos a 
experiência da União Europeia sobre o mesmo tema, visto que amplos debates 
foram realizados e situações muito semelhantes às ocorridas no Brasil tiveram lugar 
na Europa. Ao final, apresentamos algumas considerações e propostas para o 
tratamento de acesso de terceiros a documentos e informações dos processos do 
Cade, considerando o histórico e contexto brasileiros.   
 



Palavras-chave: ação de reparação por danos concorrenciais. Resolução 21/2018 
do Cade. Tratamento de acesso. Compartilhamento de provas. Acordo de leniência.  
  



ABSTRACT 
 

RUBACK, Karen Caldeira. Da ação de reparação por danos concorrenciais – 
Da prova emprestada e outros elementos relacionados aos processos 
Administrativos do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade. 
(Antitrust damage action – on the acess of evidence and information related to the 
administrative proceedings of the Administrative Council for Economic Defense – 
CADE). 315 f. Dissertation (Doctorate degree) – Law Faculty, University of Sao 
Paulo, Sao Paulo, Brazil, 2019.  
 
In the first decade of the 21st century, the issue of the right to compensation for 
damages resulting from competitive infringements took place in several jurisdictions 
around the world, including Brazil. Studies and debates with the purpose of 
identifying the obstacles to the realization of this right and forms to remove them 
began to emerge. At the same time, there was an increase in the number of lawsuits 
brought forth by aggrieved parties, who required access to documents and 
information produced in proceedings introduced by antitrust authorities. In this 
respect, the discussions surfaced about the importance of reducing the asymmetry 
of information between the aggrieved and the violators, in order to be able to 
substantiate the claim from the damaged party. There were also discussions 
comparing the complementarity of private persecution with public persecution to 
effectively combat anticompetitive conduct on one hand, and the possible risks that 
private persecution could pose to public persecution on the other hand. Among 
these risks, the importance of preserving the investigation of the antitrust authority 
and of preserving the incentives for collaboration programs with the antitrust 
authorities were highlighted, notably leniency programs, which are recognized in 
many jurisdictions around the world to be a relevant instrument for the detection and 
punishment of anticompetitive conduct. Preserving incentives for such agreements 
would require the adoption of some special care in handling access to information 
and documents submitted by proponents and signatories of these collaboration 
agreements. Granting access to such documents and information by third parties, 
especially those entitled to bring actions against the bidders or signatories, could 
give rise to a highly increased exposure of the latter parties than of other participants 
in the competitive infringement, to such an extent that the incentive to conclude 
agreements with the antitrust authority would be reduced. However, such facts 
should be taken into consideration and weighed against the importance of assuring 
their right of compensation for the damages caused to this party. Measures have 
been proposed, in order to balance the following interests: to preserve the 
competition authority’s investigation, the incentives for collaboration agreements, 
and the interests of those harmed by competitive damages. In Brazil, on September 
11, 2018, in Resolution no. 21, the subject of access treatment of third parties to 
documents and information on proceedings brought forth by antitrust authorities was 
made known by the Administrative Council for Economic Defense (Cade). In this 
paper, we analyze the experience of the European Union on the same subject, 
knowing that broad debates have already been held there, regarding situations very 
similar to those in Brazil that took place in Europe. In the end, we present some 
considerations and proposals for the treatment of third party access to documents 
and information from Cade's processes, considering Brazilian history and context. 

 



Keywords: remedy action for competitive damages. Cade Resolution 21/2018. 
Access treatment. Evidence Sharing. Leniency agreement. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

A criação de uma autoridade com competência para investigar 

condutas anticoncorrenciais ocorreu no Brasil por meio da Lei n. 4.137, de 10 de 

setembro de 19621. Embora a eficácia das decisões desta autoridade, o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (Cade ou Conselho) tenha sido limitada2 

durante a vigência desta lei, ela se fortaleceu a partir da publicação da Lei n. 8.884, 

de 11 de junho de 1994 – que transformou o Cade em uma autarquia – e, 

especialmente, a partir da Lei que a revogou e substituiu, a Lei n. 12.529, de 30 de 

novembro de 2011 (Lei de Defesa da Concorrência, ou LDC).  

Nos termos da LDC, a coletividade é a titular dos bens jurídicos 

protegidos pela lei, a qual estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência 

(SBDC) e dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem 

econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre 

concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão 

ao abuso do poder econômico3. O escopo de atuação do Cade é, portanto, o de 

aplicação da legislação de proteção da concorrência sob o aspecto do interesse 

público – normalmente referido como “enforcement público” do direito da 

concorrência.  

E para cumprimento da tarefa de prevenir e reprimir as infrações 

contra a ordem econômico, a LDC confere ao Cade poderes investigatórios 

bastante amplos. Além da possibilidade de requerer ao Poder Judiciário a 

realização de busca e apreensão no interesse de suas investigações, a LDC 

confere ao Cade competência para requisitar vista e cópia de documentos e objetos 

de processos instaurados por órgãos ou entidades da administração pública federal 

ou outros entes da federação, bem como de inquéritos policiais e ações judiciais. A 

LDC confere, ainda, a competência para requisitar informações e documentos de 

 
1 Observa-se que o Decreto-lei 7.666, de 22 de junho de 1945, conhecido como “Lei Malaia”, criou 
a Comissão Administrativa de Defesa Econômica. A lei, entretanto, perdeu sua vigência em menos 
de um ano. A próxima legislação dispondo sobre a criação de um órgão de defesa da concorrência 
foi a mencionada Lei n. 4.137/1962. 
2 Embora o Cade tenha iniciado várias investigações neste período, os poucos casos de condenação 
sofriam revisão pelo Poder Judiciário, especialmente por meio de mandado de segurança, não tendo 
eficácia. Paula Forgioni destaca, a respeito, uma decisão proferida pelo Cade em 1976, aplicando 
“pesada multa pecuniária”, a qual foi suspensa por força de um mandado de segurança e, 
posteriormente, anulada pelo Poder Judiciário. FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do 
Antitruste. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 116-117. 
3 Cf. Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011 (LDC) artigo 1º e seu parágrafo único. 
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quaisquer pessoas, órgãos, autoridades e entidades públicas ou privadas, dentre 

outras ações voltadas à instrução dos processos instaurados pelo Cade4. E, 

somados à tais poderes, o Cade possui outro relevante instrumento capaz de lhe 

dar acesso a informações e documentos relevantes para sua investigação, qual 

seja, o acordo de leniência – e, à semelhança, o compromisso de cessação de 

prática sob investigação.   

O acesso à maior quantidade possível de informações, 

documentos, e objetos relacionados a suas investigações – observados os limites 

legais e constitucionais – são, indubitavelmente, de grande relevância para a 

efetividade das funções desempenhadas pelo Cade, as quais visam a proteção da 

concorrência sob o aspecto do interesse público. E, como consequência, levam à 

formação de autos repletos de diversas informações cujo acesso podem, 

eventualmente, ser de interesse de terceiros. 

Já é uma prática consolidada no Cade a criação de diferentes 

apartados dos autos de suas investigações, segundo regras de confidencialidade 

específicas. Informações mais detalhadas serão apresentadas em tópico próprio 

neste trabalho, mas observamos aqui, em linhas gerais, que usualmente são 

criados ao menos dois apartados dos autos de processos administrativos para 

imposição de sanções administrativas por infrações à ordem econômica (processos 

administrativos): os autos públicos e os autos de acesso restrito aos representados. 

Apartados adicionais podem ser criados, por exemplo, para proteger a 

confidencialidade em relação a informações apresentadas por algum representado 

(que constitua, por exemplo, segredo comercial ou informação concorrencialmente 

sensível que não deva ser acessada pelos demais representados ou terceiros). A 

fim de garantir o direito de ampla defesa e contraditório, o Cade usualmente confere 

aos representados dos processos administrativos o acesso a todas as informações 

e documentos a que tem acesso (ressalvadas hipóteses legais de 

confidencialidade), cuja utilização é restrita para o exercício do direito de defesa 

naquele processo, especifica e unicamente. Como regra, estes autos não são 

disponibilizados a terceiros durante a investigação e, em vários casos, mesmo após 

a decisão final pelo Plenário do Tribunal do Cade (considerando regras de 

confidencialidade específicas, que também serão tratadas em capítulo próprio 

 
4 Cf. LDC, notadamente, nos artigos 11 e 13.   
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neste trabalho). Recentemente, contudo, a possibilidade de acesso de terceiros às 

informações e documentos dos processos administrativos do Cade, durante ou 

após o encerramento das investigações, tem sido debatida.  

As discussões acerca da possibilidade de acesso a documentos 

em posse de autoridades de concorrência por terceiros se intensificaram com o 

aumento do interesse na propositura de ações de reparação (ou indenização) por 

danos concorrenciais – um fato que se verifica no Brasil e em outras jurisdições, 

notadamente, no âmbito da União Europeia.  

No direito brasileiro, condutas anticoncorrenciais podem gerar a 

responsabilização dos infratores segundo diversas normas jurídicas voltadas à 

proteção dos interesses e bens jurídicos da coletividade e também de interesses 

individuais. No âmbito do interesse da coletividade, condutas anticoncorrenciais 

podem configurar infração à Lei de Defesa da Concorrência, Lei n. 12.529/2011 

(LDC)5 ou também, a depender do tipo de conduta, podem configurar crime – por 

exemplo, crime contra a ordem econômica (cf. art. 4º da Lei n. 8.137, de 27 de 

dezembro de 1990) ou outros crimes eventualmente relacionados à prática de cartel 

(tais como previstos na Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e Decreto-Lei n. 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940). No âmbito do interesse individual, condutas 

anticoncorrenciais podem causar danos a terceiros e gerar responsabilidade de 

reparação civil. Mas, embora a possiblidade jurídica de propositura de ações dessa 

natureza já exista no Brasil há décadas – fundamenta-se nos dispositivos do Código 

Civil acerca de reparação por danos, sendo reforçada pelos artigos 29 da revogada 

Lei n. 8.884/1994 e artigo 47 da atual LDC – são muito reduzidas as ações já 

propostas. O número reduzido de ações de reparação por danos concorrenciais é 

atribuído a uma série de fatores, dentre os quais se destacam dúvidas acerca do 

prazo prescricional aplicável; dificuldades de comprovar a infração (especialmente 

diante de um Judiciário sem grande familiaridade com o tema das infrações 

concorrenciais), o dano, e o nexo causal entre eles; dificuldade de quantificar este 

dano; e longa demora do processo judicial que, aliado às incertezas acerca do 

possível resultado de uma ação desta natureza, tem um peso considerável na 

decisão de propor uma ação de reparação por danos concorrenciais. 

 
5 Lei n. 12.529, de 30 de novembro de 2011. 
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 Embora a existência de esferas diversas de proteção 

(considerando interesses coletivos e interesses individuais) não seja exclusiva de 

condutas anticoncorrenciais, o debate acerca da relação entre estas diferentes 

esferas alcançou relevante destaque em relação a condutas anticoncorrenciais, 

tanto em âmbito internacional quanto no Brasil. Particularmente, as discussões 

trazem à tona a importância de garantia de reparação civil aos prejudicados por 

condutas anticoncorrenciais. 

As principais discussões que tem ocorrido recentemente tiveram 

início com um julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia 

(TJUE) no caso conhecido como Courage/ Crehan6, em 2001. Na decisão, o TJUE 

aduziu que a efetividade plena dos dispositivos legais acerca da proteção da 

concorrência, especialmente os efeitos da proibição de praticar condutas 

anticoncorrenciais, seria colocada em risco caso não fosse permitido aos 

prejudicados por tais condutas anticoncorrenciais requerer a compensação pelos 

danos causados. A partir desta decisão, passou-se a discutir mais enfaticamente a 

relação de possível complementaridade entre o enforcement público da legislação 

de concorrência (realizado pelas autoridades de concorrência) e o enforcement 

privado (realizado por particulares, por meio das ações de reparação por danos 

concorrenciais). E, como consequência, entidades da União Europeia – 

notadamente, a Comissão Europeia – passaram a avaliar meios de remover os 

entraves para a propositura de tais ações de reparação para viabilizar, ou mesmo 

promover, a sua propositura. Dentre os vários problemas identificados e soluções 

propostas, a facilitação de acesso a informações e documentos capazes de 

fundamentar as ações de reparação pelos autores teve um particular destaque.  

Notadamente, passou-se a debater a possibilidade de acesso, 

pelos prejudicados, a informações e documentos das investigações das 

autoridades de defesa da concorrência – considerando que os autos destas 

investigações conteriam elementos de prova da ocorrência do ilícito e, 

eventualmente, também dos prejudicados pela infração, além de, potencialmente, 

informações que facilitassem a quantificação dos danos sofridos pelos 

prejudicados.  

 
6 Caso C-453/99, Courage Ltd. v. Bernard Crehan [2001] ECR-I-6297. 
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Partindo da ideia inicial de que o enforcement privado seria 

complementar ao enforcement público e, portanto, relevante para a política de 

defesa da concorrência, cogitou-se a possibilidade de facilitar o acesso dos autores 

aos documentos das investigações das autoridades de concorrência de forma mais 

significativamente mais ampla do que até então realizado.  

De fato, a assimetria de informação é uma característica marcante 

nas ações privadas em matéria concorrencial. O conjunto probatório necessário 

para comprovar a infração que deu causa ao dano e permitir a sua quantificação, 

usualmente, estão em posse da autoridade concorrencial no âmbito de uma 

investigação, ou em posse das empresas e indivíduos que praticaram a infração – 

sendo que mesmo estes últimos, em caso de conduta colusiva7, dificilmente terão 

posse de documentos suficientes para comprovar a infração em toda a sua 

extensão, em relação a todos os infratores. 

Contudo, após a realização de consultas públicas, estudos, e 

amplos debates das autoridades com a sociedade, veio à tona a preocupação com 

a possibilidade de o enforcement privado poder, eventualmente, prejudicar o 

enforcement público da legislação de defesa da concorrência. A preocupação dizia 

respeito, especificamente, à possibilidade de prejuízo às investigações das 

autoridades de concorrência, que poderia ocorrer, por exemplo, se o acesso a 

documentos tratados como confidenciais pela autoridade fossem disponibilizados 

a terceiros ainda no curso das investigações (pois poderiam revelar dados 

estratégicos da investigação e, eventualmente, inviabilizar a produção de novas 

provas, por exemplo); ou se o acesso fosse dado a documentos apresentados sob 

o caráter de confidencialidade, no âmbito de um acordo de leniência. Este tipo de 

acordo é reconhecido, de forma praticamente unânime pelas jurisdições mais ativas 

no combate a condutas anticoncorrenciais, como um dos principais instrumentos 

para revelar condutas anticoncorrenciais desconhecidas pela autoridade e dar 

acesso a informações e documentos que viabilizem a condenação dos coautores. 

Acordos de leniência também podem ter o efeito de inibir a prática de condutas 

anticoncorrenciais (por criar instabilidade entre os coautores) ou ser um estímulo à 

 
7 Conduta colusiva representa condutas nas quais dois ou mais agentes agiram em conluio com 
objetivos anticoncorrenciais, tais como em infração de cartel. Cf. art. 36, §3º, incisos I e II da LDC.  
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sua cessação (visto que os benefícios são maiores, ou únicos, para o primeiro a 

denunciar8).  

Ainda no âmbito da União Europeia, as discussões acerca do 

direito de acesso a informações e documentos dos processos da autoridade 

concorrencial ocorreu também, paralelamente, em âmbito judicial, visto que autores 

de ações de reparação passaram a requerer, judicialmente, o acesso a 

determinados documentos produzidos ou em posse das autoridades de defesa da 

concorrência. Nos principais casos que se tornaram referência sobre o assunto, a 

autoridade de concorrência posicionou-se contrariamente à divulgação das 

informações ou documentos requeridos pelos autores, sob a alegação de proteção 

das investigações (atuais ou futuras) – incluindo neste conceito a proteção dos 

incentivos ao programa de leniência. Em alguns casos, o Judiciário decidiu 

conforme entendimento apresentado pelas autoridades de defesa de concorrência 

(autoridades nacionais dos Estados-Membros e, notadamente, a Comissão 

Europeia). Em outros, contudo, decidiu de forma contrária, dando provimento ao 

pedido de acesso a informações e documentos até então mantidos como 

confidenciais pelas autoridades de defesa da concorrência. Tal divergência ampliou 

ainda mais o debate, especificamente quanto à necessidade de equilibrar o 

enforcement público e o privado, de forma que o último não afetasse o primeiro.  

Como resultado dos amplos debates, promovidos ao longo de 

alguns anos, a Comissão Europeia publicou a Diretiva 2014/104/EU9 (Diretiva), que 

estabelece regras a serem implementadas por todos os Estados-Membros da 

União Europa a respeito de ações de reparação relativas a danos causados por 

infrações concorrenciais. Desde a publicação desta Diretiva – e mesmo pouco 

tempo antes de sua publicação –, diversas ARDC têm sido propostas nos Estados-

Membros da União Europa – notadamente, na Alemanha, Reino Unido e Países 

Baixos. Tais ações são propostas por milhares de prejudicados e pleiteiam valores 

milionários.  

 
8 Como regra, acordos de leniência exigem a cessação da participação na conduta anticoncorrencial 
reportada. No Brasil, apenas o primeiro a delatar uma conduta anticoncorrencial ao Cade faz jus 
aos benefícios do acordo de leniência. Cf. LDE e Regimento Interno do Cade.  
9 Cf. Diretiva 2014/104/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de novembro de 2014 
relativa a certas regras que regem as ações de indenização no âmbito do direito nacional por 
infração às disposições do direito da concorrência dos Estados-Membros e da União Europeia.  
Disponível em (na versão em português): https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0104&from=EN. Acesso em 18 nov. 2019. 
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O Brasil não ficou fora destes debates, e ações buscando a 

remoção de entraves para propositura de ações de reparação por danos 

concorrenciais já vêm sendo adotadas há alguns anos. Em 2016 foi proposto o 

Projeto de Lei do Senado n. 283, com o objetivo de “estimular o ajuizamento de 

ações privadas para cessação das infrações, bem como ressarcimento dos danos 

dela decorrentes”10 – que atualmente tramita na Câmara dos Deputados sob o 

número Projeto de Lei n. 11.275/201811. Tal projeto visa não apenas remover 

alguns dos obstáculos – por exemplo, ao dispor de regra clara sobre o prazo 

prescricional aplicável e sobre sua contagem – como também incentivar tais ações, 

ao estabelecer o direito de indenização em dobro para a reparação por dano 

concorrencial (exceto em relação aos signatários de acordo de leniência e de 

compromisso de cessação de conduta). 

Também no ano de 2016 o Cade publicou consulta pública acerca 

de Resolução para regulamentar os procedimentos de acesso aos documentos e 

às informações constantes dos processos administrativos. Após o recebimento de 

diversos comentários da sociedade por meio da consulta pública, o Cade 

reformulou a proposta de Resolução e abriu nova consulta pública em 2018. Após 

o recebimento de novos comentários, o Cade reformulou novamente a proposta, a 

qual foi então transformada na Resolução Cade n. 21/2018 e publicada em 11 de 

setembro de 2018 (Resolução 21/2018). Pouco mais de um ano após a publicação 

desta Resolução, o Cade publicou a Portaria Cade n. 869/2019, em 4 de novembro 

de 2019, para disciplinar os procedimentos referentes à Resolução 21/2018.  

A aplicação da Resolução 21/2018, entretanto, tem sido tímida. Até 

a presente data, tem-se conhecimento de apenas duas decisões que abordam 

diretamente a aplicação da Resolução 21/201812. Diversas dúvidas ainda existem 

 
10 Cf. a explicação da ementa, disponível em: < 
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126392>. Acesso em 16 de 
novembro de 2019. 
11 O Parecer já foi aprovado, e atualmente aguarda Parecer do Relator na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (CCJC).  
12 Despacho Decisório n. 44/2019, no âmbito do processo administrativo n. 08700.004073/2016-61 
(proferido na Sessão de Julgamento do dia 13 de novembro de 2019) e decisão do Tribunal do Cade 
no julgamento do processo administrativo n. 08700.007938/2016-41 (proferida na Sessão de 
Julgamento do dia 13 de dezembro de 2019). Além dessas decisões, tem-se conhecimento de um 
pedido de acesso a documentos constantes em autos de acesso restrito por terceiros interessados 
(especificamente, documentos obtidos por meio de medida de busca e apreensão, segundo consta 
no parecer da Procuradoria Federal Especializada junto ao Cade), cuja resposta fez referência à 
Resolução 21/2018. Entretanto, tanto o pedido quanto o parecer não tiveram fundamento, 
especificamente, nesta Resolução, razão pela qual não se pode extrair desta decisão informações 
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acerca desta Resolução, notadamente, em que medida a norma altera os 

procedimentos já adotados pelo Cade até o momento de sua publicação. Por 

exemplo, há dúvidas sobre a exata extensão dos documentos cujo tratamento 

confidencial será mantido mesmo após decisão do Tribunal do Cade; ou o critério 

de aplicação temporal da Resolução, ou seja, se, e como, ela seria aplicada para 

casos já julgados13, ou casos já iniciados mas não julgados até a publicação da 

norma; dentre outros que serão detalhados neste trabalho. Dada a relevância do 

tema, mostra-se pertinente avaliar as diretrizes apresentadas pela Resolução 

21/2018, as dúvidas e controvérsias existentes, e ponderar a melhor forma de 

aplicação de tal Resolução. Neste sentido, a análise da experiência estrangeira se 

mostra relevante – notadamente, a experiência da União Europeia no contexto da 

Diretiva, dadas as diversas similaridades com o contexto brasileiro que deu origem 

à Resolução 21/2018. 

Relevante observar que, à semelhança do que ocorreu na Europa, 

a publicação desta norma regulando procedimentos de acesso aos documentos e 

às informações constantes dos processos administrativos ocorreu em meio a um 

crescente interesse acerca das ações reparatórias em matéria concorrencial no 

Brasil, e também a discussões ocorridas em âmbito judicial. Uma decisão judicial 

merece particular atenção, qual seja, a proferido pelo Superior Tribunal de Justiça 

no Recurso Especial nº 1.554.986/SP14. Decidindo de forma diversa do quanto 

defendido pelo Cade em juízo (na qualidade de assistente), o STJ decidiu que o 

sigilo do procedimento administrativo do Cade não poderia ser oposto ao Poder 

Judiciário, e que as razões para manutenção de confidencialidade de tal 

procedimento administrativo – notadamente, proteção da investigação do Cade, 

 
específicas que esclarecem as dúvidas sobre esse instrumento normativo. Cf. Processo n. 
08012.011142/2006-79 e Parecer n. 17/2019/CGEP/PFE-CADE-CADE/PGF/AGU (da Procuradoria 
Federal Especializada junto ao Cade). 
13 A decisão do Tribunal do Cade adotada no processo administrativo n. 08700.007938/2016-41 
esclarece que a Resolução 21/2018 não será aplicada para acordos de leniência e TCCs celebrados 
antes de sua publicação.  
14 Originariamente, Processo nº 0116924-71.2012.8.26.0100, ajuizado na 33ª Vara Cível do Foro 
Central Cível de São Paulo, no qual a Electrolux do Brasil S.A. moveu ação de reparação de danos 
em face das empresas Whirlpool S.A. e Brasmotor S.A. (compromissárias de Termo de Cessação 
de Conduta firmado com o Cade). Em 15 de julho de 2014, foi proferida sentença que julgou a ação 
extinta com resolução do mérito em relação à Whirlpool S.A. e à Brasmotor S.A. Já em 08 de março 
de 2016, a Terceira Turma do STJ julgou o Recurso Especial nº 1.554.986/SP, interposto pela 
Electrolux, definindo limite temporal da confidencialidade de dados de Acordo de Leniência firmado 
com o Cade. 
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ainda em curso porque não proferida ainda a decisão15; e proteção da 

confidencialidade relacionada a acordos de leniência firmados com o Cade – não 

seriam justificáveis. Tal decisão trouxe à tona um risco iminente de que o Poder 

Judiciário poderia decidir de forma contrária ao entendimento do Cade. E, no 

entender da autoridade concorrencial – que, neste ponto, alinha-se com o 

entendimento adotado em outras jurisdições – poderia trazer riscos à investigação 

do Cade, incluindo os incentivos aos programas de leniência.  

Portanto, a análise da Resolução 21/2018 deve ser feita num 

contexto mais amplo, qual seja, o de como as regras ali dispostas podem trazer 

repercussões também em outras esferas. E tal fato não é irrelevante, mas pelo 

contrário. Veja-se, por exemplo, que a Comissão Europeia recentemente abriu 

consulta pública para um Guia com orientações para o Poder Judiciário acerca de 

classificação e tratamento de informações e documentos confidenciais que tenham 

sido obtidos, originariamente, de suas investigações16. O alinhamento da política 

adotada pelas autoridades de concorrência com as decisões a serem proferidas 

pelo Poder Judiciário que possam afetar, direta ou indiretamente, as atividades das 

autoridades de concorrência são fundamentais para uma política sólida de defesa 

da concorrência.  

Ainda, e à semelhança do que ocorreu no âmbito da União 

Europeia, as decisões acerca da disponibilização de acesso a informações e 

documentos classificados como confidenciais pela autoridade de concorrência 

devem levar em consideração a intrincada relação e os incentivos ao enforcement 

privado e enforcement público. Se, por um lado, os prejudicados têm direito de 

pleitear reparação e de fazer uso dos instrumentos legais aptos a viabilizar o 

exercício deste direito, por outro lado, a autoridade de defesa de concorrência, no 

exercício de suas atribuições em defesa do interesse da coletividade, deve ver 

 
15 A decisão proferida pelo STJ neste caso será detalhada em capítulo próprio, mas por ora explica-
se que esta decisão foi proferida após a publicação do parecer técnico da Superintendência-Geral 
do Cade, mas antes da decisão pelo Tribunal do Cade. Em julgamento de embargos de declaração 
contra o acórdão decidindo o Recurso Especial, o STJ reconheceu que a proteção da investigação 
do Cade poderia justificar a manutenção da confidencialidade de determinados documentos até a 
decisão proferida pelo seu Tribunal (e não somente após o parecer conclusivo da Superintendência-
Geral, com remessa dos autos ao Tribunal).  
16 Cf. texto da proposta de Guia no sítio eletrônico da Comissão Europeia, disponível em: 
<https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_private_enforcement/index_en.html>. 
Acesso em 20 nov. 2019. 
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protegidos seus instrumentos investigatórios que assegurem a eficácia de suas 

atividades.  

Neste trabalho, iremos apresentar os principais fatos que deram 

origem aos debates acerca do direito de acesso a documentos das investigações 

das autoridades de defesa da concorrência por terceiros interessados e a forma 

como o tema tem sido tratado nas esferas judiciais e administrativa. Para tanto, 

analisaremos o escopo de proteção do direito da concorrência e o aspecto público 

do enforcement da lei de defesa da concorrência. Em seguida, apresentaremos 

considerações sobre o direito de reparação por danos concorrenciais, no âmbito do 

enforcement privado da legislação de defesa da concorrência. Passaremos então 

à análise da experiência europeia no tratamento do tema, particularmente, o 

surgimento dos debates acerca da importância das ARDC, a contraposição entre o 

enforcement público e privado, o entendimento judicial acerca do direito de acesso 

de terceiros a documentos e informações constantes nos autos das autoridades de 

concorrência, e as atividades legislativas para endereçar o tema das ARDC e direito 

de acesso a tais documentos e informações por parte dos prejudicados por 

infrações concorrenciais. A análise da experiência europeia irá demonstrar, e 

destacar, a similaridade com os temas debatidos no Brasil, e irá indicar a solução 

adotada no âmbito da União Europeia. Na sequência, voltaremos a análise para o 

Brasil, analisando a legislação e normas pertinentes ao direito de acesso a 

informações e documentos, incluindo aquelas publicadas pelo Cade; 

apresentaremos um estudo de decisões judiciais tratando de pedidos de acesso de 

terceiros a documentos dos processos do Cade, seguida da análise de estudo de 

casos julgados pelo Cade – com o propósito de identificar a forma de tratamento 

de acesso aplicada em processos nos quais foram firmados acordos de cooperação 

anteriormente à publicação da Resolução 21/2018 do Cade; e então analisaremos 

detalhadamente as regras estabelecidas nesta resolução acerca do tratamento de 

acesso a documentos e informações de processos nos quais foram firmados 

acordos de cooperação. No capítulo seguinte apresentaremos algumas 

considerações acerca de regras processuais pertinentes ao ônus probatório e 

possibilidade de distribuição dinâmica de tal ônus, e acerca do empréstimo de 

provas. Em seguida, apresentaremos alguns dos desafios relacionados ao tema de 

concessão de acesso, a terceiros, a documentos e informações dos processos do 

Cade. Finalmente, propomos interpretações e procedimentos que poderiam, ao 
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nosso ver, ser adotados de forma alternativa ou complementar ao tratamento atual, 

e que poderiam eventualmente contribuir para o desenvolvimento de uma política 

que viabilize as ações de reparação por danos concorrenciais sem prejuízo ao 

enforcement público da legislação de defesa da concorrência.  

  



275 
 

8 CONCLUSÃO – PROPOSTAS RELATIVAS A PROCEDIMENTOS 
E REGRAS DE TRATAMENTO DE ACESSO A INFORMAÇÕES E 
DOCUMENTOS DOS PROCEDIMENTOS DO CADE PARA 
FUNDAMENTAR ARDC 

 
Conforme vimos demonstrando ao longo deste trabalho, o tema de 

acesso a documentos das investigações do Cade por terceiros envolve questões 

que, sob determinada ótica, não trata de algo essencialmente novo. Questões como 

empréstimo de prova, ônus probatório, direito de reparação civil, direito de proteção 

ao sigilo ou de não produção de prova contra si mesmo, dentre outras, não 

constituem novidade.  

Entretanto, estas questões se colocam sob uma ótica nova, no 

contexto de acesso a documentos das investigações do Cade para utilização em 

ARDC, notadamente, porque tal direito de acesso implica em alteração nos 

procedimentos e regras até então utilizados pela autoridade de concorrência. E tal 

alteração, por consequência, gera efeitos.  

Neste trabalho apresentamos análise da experiência da União 

Europeia devido à significativa semelhança entre as discussões havidas lá e 

aquelas ocorridas no Brasil. Assim como no Brasil, o interesse na propositura de 

ARDC não decorreu de alteração legislativa ou jurisprudencial – o direito de 

reparação civil por danos concorrenciais já era reconhecido no ordenamento 

jurídico há muitos anos. Da mesma forma, o fundamento para pedido de acesso a 

documentos das investigações da autoridade de concorrência não se deu com base 

em nova legislação ou precedentes judiciais – tanto no Brasil quanto na Europa, os 

regulamentos, leis e outros dispositivos legais referenciados já estavam vigentes 

há algum tempo. Ainda, o aumento do interesse na propositura de ARDC foi bem-

recepcionado tanto no Brasil quanto na Europa, seja pelo reconhecimento do direito 

de prejudicados obterem reparação por danos sofridos, seja pelo reconhecimento 

de que o aumento de ARDC poderia contribuir para a política de repressão às 

infrações concorrenciais. Também vimos, no âmbito europeu, assim como no 

Brasil, manifestações das autoridades de concorrência perante o Judiciário acerca 

da importância de manutenção de confidencialidade de determinadas informações 

e documentos, para fins de proteção de instrumentos relevantes para as funções 

que lhes competiam na aplicação da legislação de concorrência; e manifestação de 

terceiros interessados acerca das regras de garantia do direito de acesso. Também 
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observamos que decisões judiciais foram proferidas tanto em conformidade com a 

posição defendida por autoridades de concorrência, como também em sentido 

contrário. Finalmente, analisamos as ações e procedimentos adotados na União 

Europeia para endereçar as questões pertinentes ao acesso a informações e 

documentos das investigações das autoridades de concorrência por terceiros, os 

quais poderiam contribuir para as reflexões acerca das ações e procedimentos a 

serem adotados no Brasil.  

No Brasil, a publicação da Resolução 21/2018 (e os estudos que 

precederam e deram origem à proposta preliminar de Resolução) comprova que o 

Cade não está inerte ou indiferente às discussões acerca da possibilidade de 

concessão de acesso de documentos de seus procedimentos administrativos a 

terceiros, a fim de embasar ARDC. A abertura de duas Consultas Públicas acerca 

da proposta de Resolução que deu origem à Resolução 21/2018, bem como a 

disponibilidade de representantes da autarquia em participar de debates públicos526 

acerca do tema também demonstram uma atitude positiva do órgão de ponderar 

opiniões e sugestões da sociedade.  

A Resolução 21/2018, contudo, por sua natureza, endereça o 

tratamento de interesses diametralmente opostos. De um lado, tem-se o direito e 

dever, do próprio Cade, de proteger o enforcement público do direito da 

concorrência, incluindo os instrumentos que viabilizam tal enforcement 

(notadamente, acordos de leniência e TCC), bem como o direito ao tratamento 

confidencial de informações e documentos de pessoas naturais e pessoas jurídicas 

que são partes em procedimentos administrativos instaurados pela autarquia. De 

outro lado, tem-se o direito de terceiros, que sofreram danos em decorrência de 

condutas anticoncorrenciais, de buscar acesso aos meios de prova de seu direito 

e viabilizar o enforcement privado das regras de defesa da concorrência. E, para 

além do tratamento a ser conferido pelo próprio Cade, este deve ponderar possíveis 

consequências de decisões que venham a ser proferidas pelo Poder Judiciário em 

relação a pedido de acesso, por terceiros, a informações e documentos dos 

procedimentos administrativos instaurados pela autarquia. 

 
526 Referimo-nos à aceitação de participação em congressos e palestras organizados por entidades 
relevantes tais como Ibrac e Cecore (OAB/SP), dentre outras, para discutir temas relacionados à 
Resolução 21/2018. 
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A ementa da Resolução 21/2018 contém referência à “articulação 

entre persecução pública e privada” e ao propósito de “fomentar” as ações de 

reparação por danos concorrenciais527. Não encontramos na Resolução 21/2018 

nenhuma referência ao propósito de manutenção de interesses e instrumentos 

relevantes para o enforcement público da LDC. Analisadas em conjunto, tais 

referências poderiam permitir a interpretação de que o objetivo do Cade seria o de 

atuar ativamente em favor da propositura de ARDCs, ou a favor dos autores das 

ARDCs – e, portanto, colocar um peso maior no lado do enforcement privado, com 

potencial prejuízo ao enforcement público. Tal entendimento, contudo, parece-nos 

não refletir a postura que o Cade tem manifestado sobre o assunto.  

Não podemos deixar de observar, contudo, que se o propósito da 

Resolução 21/2018 é trazer clareza sobre o procedimento a ser adotado pelo Cade, 

e servir, de certa forma, como orientação para terceiros – sejam os potenciais 

prejudicados, ou mesmo o Poder Judiciário, que poderia encontrar na Resolução 

elementos que demonstrem o que o Cade entende relevante para proteger o 

enforcement público – sua redação deveria, idealmente, ser o mais clara e objetiva 

quanto possível.  

Conforme comentado no item 3.2  deste trabalho, o movimento que 

deu origem ao incentivo às ações de reparação por danos concorrenciais na União 

Europeia (que repercutiram em movimentos semelhantes em outras jurisdições) 

fundamentou-se fortemente na premissa de que o enforcement privado seria 

complementar ao enforcement público, no sentido de que ambos buscariam a 

efetividade das regras de defesa da concorrência. Em outras palavras, o risco de 

responsabilização também na esfera civil seria mais um fator de desincentivo à 

prática de condutas anticoncorrenciais, para além de ser um direito dos 

prejudicados, razão pela qual dever-se-ia buscar meios para garantir a 

responsabilização efetiva na esfera privada.  

À medida que o debate evoluiu, começaram a surgir ponderações 

acerca da possibilidade de que o enforcement privado, contudo, poderia, em certa 

medida, prejudicar o enforcement público528. Notadamente, na hipótese de se 

 
527 A Exposição de Motivos da proposta da Resolução 21/2016 também apresenta, logo no seu 
primeiro parágrafo, referência à busca de articulação entre persecução pública e privada e objetivo 
de fomentar a reparação de danos concorrenciais no Brasil.  
528 Veja-se texto constante no relatório da Comissão Europeia: “More recently, a new issue has 
arisen, showing that the EU right to compensation can sometimes be at odds with the effectiveness 
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permitir aos autores de ARDC o acesso a documentos dos processos das 

autoridades concorrenciais que pudessem eventualmente prejudicar suas 

investigações – por exemplo, caso documentos de tais processos viessem a ser 

divulgados a terceiros ainda no curso da investigação da autoridade concorrencial, 

revelando linha de investigação, estratégias processuais ou outros elementos que 

deveriam permanecer sigilosos para a melhor efetividade das investigações.  

Conforme exposto no início deste trabalho, entendemos que o 

escopo de atuação do Cade é o de aplicação da legislação de proteção da 

concorrência sob o aspecto do interesse público. Este entendimento considera que 

a competência do Cade é determinada, e limitada, pela LDC, a qual dispõe que a 

coletividade é a titular dos bens jurídicos por ela protegidos.  

Tais considerações são apresentadas com o propósito de indicar 

que o propósito primordial do Cade deve ser o de proteger o enforcement público 

do direito da concorrência.  

Isto não significa que o Cade deve manter-se indiferente em 

relação ao direito dos prejudicados por danos concorrenciais de buscar reparação 

dos danos sofridos – especialmente considerando que a LDC expressamente 

dispõe que os prejudicados poderão ingressar em juízo para obter a cessação de 

práticas anticoncorrenciais, bem como o recebimento de indenização por danos 

sofridos, mesmo que independentemente do inquérito ou processo administrativo 

instaurado pelo Cade.  

No exercício de sua competência de buscar a execução da LDC, o 

Cade deve adotar procedimentos e iniciativas que viabilizem o exercício do direito 

de reparação pelos prejudicados por infrações concorrenciais. Neste sentido, 

destaca-se procedimento que já vem sendo adotado pelo Cade, quando decisões 

condenatórias são proferidas por seu Tribunal, de buscar a divulgação das decisões 

condenatórias para que eventuais prejudicados tenham conhecimento da 

possibilidade de buscar reparação civil.  

 
of public enforcement of the EU competition rules. For example, there exists legal uncertainty as to 
whether information that a competition authority had obtained in the course of its enforcement of the 
EU competition rules, is disclosable in damages actions before national courts. Such disclosure could 
be particularly detrimental for the effectiveness of the leniency programmes and hence for the 
effectiveness of the fight against secret cartels”. COMISSÃO EUROPEIA. Impact Assessment 
Report. Damages actions for breach of the EU antitrust rules accompanying the proposal for a 
Directive of the European Parliament and of the Council on certain rules governing actions for 
damages under national law for infringements of the competition law provisions of the Member States 
and of the European Union. SWD/2013/0203. 
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Entretanto, em qualquer situação em que o enforcement público 

puder vir a ser prejudicado pelo exercício do enforcement privado, o Cade deve 

posicionar-se em defesa do enforcement público da legislação de defesa da 

concorrência.  

Conforme apresentamos neste trabalho, parece-nos que este foi o 

posicionamento adotado pela Comissão Europeia, bem como de autoridades 

nacionais de concorrência no âmbito da União Europeia. Tal como apresentado no 

capítulo 4, a Comissão Europeia e autoridades nacionais de concorrência atuaram 

ativamente perante o Judiciário com o propósito de assegurar a confidencialidade 

de certas informações e documentos de suas investigações. Dentre os casos 

paradigmáticos acerca do direito acesso por terceiros a informações e documentos 

dos processos das autoridades de concorrência, encontramos apenas um caso no 

qual a Comissão Europeia não se posicionou contra a divulgação de determinadas 

informações perante o judiciário. No caso da investigação de cartel nos mercados 

de peróxido de hidrogênio e perborato de sódio, a Comissão Europeia pretendia 

atender pedido de terceiros para publicar uma nova versão pública de sua decisão, 

contendo mais informações que a versão anterior. As partes contrárias a tal 

divulgação eram empresas condenadas por infração concorrencial na investigação 

da Comissão Europeia. Observa-se, contudo, que em comparação com as versões 

públicas de decisões condenatórias do Cade, as decisões da Comissão Europeia 

contêm um volume significativamente menor de informações acerca da 

investigação, das partes investigadas, e dados e relatos específicos apresentados 

por signatários de acordos de leniência. Não identificamos, por exemplo, na análise 

comparativa que fizemos, nenhuma versão pública de decisão da Comissão 

Europeia que contenha transcrições literais de diversos trechos de documentos 

apresentados por signatários de leniência, ou qualquer imagem (cópia) destes 

documentos. No caso mencionado, embora o Judiciário tenha deferido a publicação 

da nova versão pública da decisão, esta não está ainda disponível no site da 

Comissão Europeia. Acreditamos, contudo, que esta decisão deve seguir padrão 

similar de outras decisões mais recentes, algumas das quais foram analisadas no 

estudo que apresentamos neste trabalho. 

Também como visto, nem sempre a posição defendida pela 

Comissão Europeia ou autoridade nacional de concorrência foi vitoriosa perante o 

Judiciário em todas as instâncias. Os debates ocorridos em âmbito judicial, acerca 
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dos fundamentos que poderiam justificar ou não o direito de acesso de terceiros, 

foram particularmente relevantes para orientar as ações e estudos que acabaram 

por moldar a Diretiva 2014/104/UE. Tais debates envolveram, como visto, 

discussões sobre o direito de acesso a informações e documentos de órgãos da 

administração pública e seu confronto com regulamentos acerca dos 

procedimentos e regras acerca do direito da concorrência.  

Dentre as regras da Diretiva 2014/104/UE, uma merece especial 

consideração: o item 6 do artigo 6º, que determina a proibição de acesso por 

terceiros, mesmo após o fim da investigação da autoridade de concorrência, das 

declarações apresentadas pelos signatários de acordos de leniência, bem como 

das propostas de acordo de leniência. Trata-se de uma restrição absoluta, que 

introduziu uma proteção às declarações e propostas de leniência que não havia 

sido reconhecida nas decisões judiciais proferidas pelo Tribunal de Justiça da União 

Europeia (TJUE) até então. Conforme visto, no paradigmático caso Pfleiderer, o 

TJUE confirmou que o propósito de proteção dos instrumentos de investigação das 

autoridades de concorrência poderia justificar a confidencialidade de informações 

e documentos apresentados por signatários de acordos de leniência. Entretanto, o 

TJUE decidiu que caberia aos Estados-Membros decidir, conforme suas regras 

internas, acerca da conveniência de autorizar ou não o acesso de terceiros àquela 

categoria de informação e documentos, ponderando o equilíbrio entre interesses 

públicos e privados. Não identificamos objeções apresentadas por nenhum Estado-

Membro para incluir em sua legislação nacional tal restrição absoluta de acesso às 

declarações de signatários de acordos de leniência e às propostas de tais acordos.  

Esta é a única restrição absoluta de acesso de informações e 

documentos dos processos das autoridades de concorrência introduzida pela 

Diretiva 2014/104. Com exceção de outras hipóteses de restrição de acesso 

determinadas por legislações específicas, o Judiciário pode conceder o acesso a 

determinadas informações e documentos a terceiros, considerando os critérios 

estabelecidos na Diretiva 2014/104/UE.  

Percebe-se, pois, semelhança entre a experiência europeia e a 

brasileira. No Brasil, o Cade atuou em casos judiciais com o propósito de defender 

a confidencialidade de informações e documentos de suas investigações. O 

confronto entre regras acerca do direito de acesso a informações, ou da publicidade 

de informações, e as regras acerca da competência do Cade, acerca dos 
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instrumentos de persecução pública, e das exceções à publicidade das 

informações, também tem sido discutido no Brasil em diversos casos. E o Cade 

também publicou regras regulando o direito de acesso a informações e documentos 

de seus processos.  

Diferentemente da Diretiva 2014/104/UE, contudo, a Resolução 

21/2018 somente produz efeitos no âmbito do Cade – o qual não tem competência 

para expedir normas vinculantes a outros órgãos, notadamente, em relação ao 

Poder Judiciário. Mas, também como vimos, está em curso uma proposta de 

“Comunicação”, pela Comissão Europeia, acerca da proteção das informações 

confidenciais para a aplicação privada do direito da concorrência da UE pelos 

tribunais nacionais, que não é vinculativa ao Poder Judiciário. Mas tem como 

propósito servir como referência para inspiração e orientação aos Juízes.  

Resoluções expedidas pelo Cade podem também, 

propositadamente ou não, resultar em semelhante efeito. Isto é, embora não sejam 

vinculativas ao Poder Judiciário, podem servir como referência, indicação daquilo 

que o Cade, como órgão competente para defender os interesses da coletividade, 

entende ser pertinente e necessário para assegurar a efetividade de suas ações na 

repressão às condutas anticoncorrenciais.  

Este fato representa mais uma razão para argumentar a 

importância de que qualquer Resolução do Cade acerca do tema tratado neste 

trabalho apresente, de forma clara, seus fundamentos e propósitos, bem como as 

regras por ela definidas. Isto é, quanto maior a necessidade de interpretação dos 

dispositivos da Resolução, ou de complementação por meio de outros 

regulamentos, portarias, jurisprudência, etc., menor é a capacidade de tal 

Resolução servir como referência para as decisões que devem ser tomadas sobre 

os temas a que se refere.  

Levando em consideração esta observação, bem como a 

experiência da União Europeia – notadamente, a solução adotada em vista dos 

riscos e problemas identificados que se assemelhem àqueles encontrados também 

no Brasil – apresentamos a seguir algumas considerações acerca de 

procedimentos ou regras que poderiam, eventualmente, contribuir para a 

manutenção de equilíbrio entre o enforcement público e o privado no âmbito do 

tratamento de acesso a informações e documentos dos processos administrativos 

do Cade. 
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8.1 Sobre a divulgação pelo Cade, de informações e documentos que 

tenham sido classificados como de acesso restrito – potenciais riscos  

 

A análise da experiência da União Europeia mostra que as 

autoridades de defesa da concorrência – seja a Comissão Europeia ou as 

autoridades nacionais – atuaram de forma ativa para manutenção da 

confidencialidade dos documentos e informações de seus processos.  

Embora distinções próprias de jurisdições diversas devam ser 

consideradas, o que se pretende destacar aqui é que a percepção deixada – e, 

possivelmente, buscada – pelas autoridades de defesa da concorrência foi a de 

preservação dos instrumentos considerados necessários para o enforcement 

público e também das regras e costumes adotados pelas autoridades para proteção 

das informações e documentos classificados como confidenciais até então.  

Dada a natureza sensível das informações apresentadas à 

autoridade de concorrência – seja em processos que investigam possíveis 

condutas anticoncorrenciais, sejam naqueles que analisam atos de concentração, 

ou outros tipos de processo – a confiança na autoridade de concorrência como 

guardiã de informações e documentos confidenciais das partes é fundamental.  

A solução adotada na União Europeia, tal como apresentado acima, 

em relação à possibilidade de acesso a informações e documentos de suas 

investigações para uso em ARDC, baseia-se no cenário em que os pedidos de 

acesso por terceiros serão dirigidos ao Poder Judiciário, e não à autoridade de 

concorrência529.  

Este cenário, em que os juízes, e não as autoridades de 

concorrência, decidirão acerca dos pedidos de acesso a informações e documentos 

dos processos das autoridades de concorrência, ao nosso ver, garante algumas 

vantagens a estas autoridades e à proteção de confidencialidade. Eventuais 

 
529 A Comissão Europeia inspirou-se na Diretiva para aplicação dos Direitos de Propriedade 
Intelectual (IPRED – Intellectual Property Rights Enforcement Directive) para elaboração do Livro 
Branco (White Paper) acerca de ações de reparação por danos por infração às regras antitruste. 
Vide citação referente a este tema: “The Directive relies on the central function of the court seized 
with an action for damages: disclosure of evidence held by the opposing party or a third party 
can only be ordered by judges and is subject to strict and active judicial control as to its necessity, 
scope and proportionality. The solutions that are proposed are largely built on the approach adopted 
in the Directive on the enforcement of intellectual property rights (‘IP Directive’). (Destaques nossos). 
LIANOS, Ioannis; DAVIS, Peter; NEBBIA, Paolisa. Damages Claims for the infringement of EU 
Competition Law. Oxford: Oxford University Press, 2015, p. 39. 
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decisões da autoridade concorrencial poderiam de certa forma prejudicar sua 

imagem e seus instrumentos de investigação. Uma decisão autorizando o acesso 

a determinadas informações e documentos poderia ser considerada prejudicial ou 

contrária a expectativas de confidencialidade relacionada a acordos de leniência, 

por exemplo – seja apenas na visão dos signatários destes acordos ou de 

potenciais interessados em casos futuros. Como consequência, tal decisão poderia 

representar um desincentivo à propositura de acordos dessa natureza, os quais, 

conforme visto, são considerados como instrumento muito relevante para a 

detecção e punição de infrações anticoncorrenciais. Já uma decisão denegando o 

acesso poderia prejudicar sua imagem em relação a autores ou potenciais autores 

de ação de reparação, os quais poderiam entender que o direito de acesso seria 

legítimo e necessário para execução de seu direito de reparação. 

Este cenário em que o Judiciário deverá decidir acerca dos pedidos 

de acesso a documentos e informações que tenham sido classificados como 

confidenciais (ou de acesso restrito) pela autoridade concorrencial é ainda muito 

relevante por outro fato – o de assegurar um escopo estrito para a utilização das 

informações e documentos. 

Isto é, quando o pedido de acesso é formulado perante o Judiciário, 

tem-se delimitado o processo no qual a informação ou documento poderá ser 

utilizado e as partes da relação jurídica respectiva. É possível, portanto, avaliar com 

maior pertinência o interesse jurídico da parte requerente; eventual necessidade de 

manutenção de confidencialidade de certas informações e documentos 

(considerando que determinadas informações podem constituir dado 

concorrencialmente sensível para determinada pessoa física ou natural, mas não a 

outra); e determinar o escopo específico de utilização da informação e documento 

(no âmbito de qual processo, em relação a quais partes, etc.). Ainda, o controle da 

manutenção da confidencialidade é facilitado, bem como a imposição de 

penalidades em caso de desrespeito à obrigação de confidencialidade. 

Esta análise não pode ser feita, entretanto, ou seria mais difícil e 

demandaria adoção de procedimentos adicionais, quando o pedido é feito 

diretamente ao Cade antes da propositura de uma ARDC. Uma primeira dificuldade 

diz respeito à definição do escopo da confidencialidade, isto é, a determinação de 

em que situações as informações e documentos poderiam ser utilizados. O controle 

da manutenção de confidencialidade, dada a ausência de vinculação a um 
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processo específico, parece ser sensivelmente dificultada. E sequer existem regras 

claras sobre as sanções a serem impostas em caso de desrespeito à obrigação de 

confidencialidade (ou mesmo sobre o procedimento para analisar e impor tais 

sanções).  

A escolha do Cade, entretanto, por meio da Resolução 21/2018, 

seguiu caminho diverso, pois decidiu criar uma via de pedido de acesso às 

informações e documentos constantes nos autos de acesso restrito diretamente à 

autarquia. Pode-se especular que o objetivo do Cade seja o de viabilizar uma 

oportunidade para proferir uma decisão antes que o pedido seja feito ao 

Judiciário530. Dessa forma, poderia já autorizar o acesso a informações e 

documentos em casos nos quais entenda que tal acesso possa ser deferido (ou 

que poderia ser deferido pelo Judiciário), evitando embates judiciais; e, na hipótese 

de o pedido ser negado parcial ou totalmente, o Cade já teria um parecer 

fundamentando as razões de sua decisão para ser apresentado ao Judiciário, 

quando o requerente buscar essa via para requerer o acesso negado pela 

autarquia. Dessa forma, seria possível, na visão do Cade, reduzir o risco de o 

Judiciário decidir de forma contrária ao Cade.  

Mesmo que esta especulação seja verdadeira, e embora 

reconhecendo o mérito do Cade em buscar a melhor solução para esta questão 

controversa, parece-nos que a proposta não é a mais adequada, como já exposto. 

A possibilidade de o Cade conceder acesso a informações e documentos que o 

próprio órgão tenha classificado como de acesso restrito, mesmo que num âmbito 

restrito aos terceiros requerentes (potenciais autores em ARDC), pode colocar o 

órgão numa situação indesejada. As decisões que o Cade irá tomar poderão, 

potencialmente, gerar insatisfação em relação aos representados e, especialmente, 

signatários de acordos de cooperação que entendem necessário preservar a 

confidencialidade de informações e documentos – e comentários acerca do 

possível prejuízo ao enforcement público podem surgir.  

E este risco se torna significativamente maior em um cenário no qual 

as regras acerca do tratamento de acesso não sejam claras, cristalinas, em todos 

 
530 Tal especulação foi elaborada com base em discussões havidas no painel “Compartilhamento 
de informações e documentos, e fomento às ações civis de reparação por danos concorrenciais” no 
25º Seminário Internacional de Defesa da Concorrência promovido pelo IBRAC, entre 6 e 8 de 
novembro de 2019. Informações sobre o evento disponíveis em: < 
https://ibrac.org.br/inscricao_evento.htm/evento/055057058>. 
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os instrumentos normativos, de forma que os signatários de acordos de cooperação 

saibam, desde antes da propositura do acordo, as regras aplicáveis até depois da 

decisão final ser proferida pelo Cade – fato que, conforme visto ao longo deste 

trabalho, não ocorre. É possível argumentar a existência de contradições entre 

dispositivos da Resolução 21/2018 e do RiCade, do modelo de acordo de leniência 

do Cade, e da prática adotada pelo Cade desde a negociação do primeiro acordo 

de leniência firmado até a publicação daquela Resolução.  

Dois outros fatores devem ainda ser considerados quanto aos 

aspectos potencialmente negativos de o Cade (Superintendência-Geral e Tribunal) 

ter a incumbência de decidir sobre pedidos de acesso a documentos de seus 

procedimentos administrativos. O número de ARDC é, atualmente, muito baixo no 

Brasil, mas há diversas razões para se acreditar que este número pode se tornar 

bastante significativo nos anos seguintes.  

Num cenário em que dezenas ou centenas de pedidos de acesso a 

documentos dos processos sejam apresentados ao Cade, deve-se ponderar o 

tempo que funcionários da autarquia, dedicados à função-fim do Cade de 

investigar, instruir e julgar os diversos tipos de procedimento administrativo, terão 

que dedicar para analisar e decidir tais pedidos de acesso. A análise de pedidos de 

acesso pode demandar bastante tempo, ante a necessidade de analisar os diversos 

tipos de documentos e razões de tratamento de acesso constante nos autos, 

ponderar as razões dos representados acerca do pedido de acesso (o direito de 

manifestação prévia destes é fundamental), dentre outros fatores que deveriam ser 

considerados (como interesse jurídico da parte), e, então, elaborar a decisão. E tal 

decisão, especialmente na hipótese de deferir o pedido de acesso parcial ou total, 

deverá também indicar as restrições para utilização dos documentos.  

Em todas as hipóteses em que o pedido de acesso é deferido, o 

Cade deverá também manter alguma espécie de monitoramento acerca da 

utilização dos documentos disponibilizados, de forma a assegurar que a restrição 

de acesso nos termos autorizados pelo Cade seja observada. E, em caso de 

descumprimento das restrições impostas, será necessário instaurar, instruir, e 

decidir em processo para aplicação das penalidades cabíveis – e tudo isso irá 

demandar mais tempo por parte do Cade. 

Por tais razões, entendemos que a possibilidade de o próprio Cade 

analisar e decidir pedidos de acesso a documentos de seus procedimentos 
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administrativos não é a escolha mais eficiente e recomendada – ao menos não no 

cenário atual, considerando todos os fatores analisados ao longo deste trabalho.  

 

8.2 Sobre a divulgação de informações e documentos antes classificados 

como de acesso restrito de forma automática a partir da decisão final 

pelo Plenário do Tribunal do Cade 

 

Nos termos da Resolução 21/2018, se a interpretamos 

corretamente531, o Cade deverá, de forma automática e ex officio, tornar públicos 

todos os documentos e informações classificados como acesso restrito que 

guardem relação com os acordos de leniência e TCC, e que não constem na 

relação dos documentos e informações do seu artigo 2º. Considerando que esta 

regra seria aplicável aos acordos de leniência e TCC assinados após a 

promulgação da Resolução 21/2018, não trataremos, aqui, do risco ao princípio da 

segurança jurídica e outras potenciais ofensas legais para a hipótese de o Cade 

determinar a publicidade de informações e e documentos de acordos de 

colaboração firmados antes da publicação de tal Resolução 21/2018. Ressalvamos, 

contudo, que a depender dos termos dos acordos celebrados após esta 

promulgação, tais argumentos poderiam ser trazidos à tona e, eventualmente, 

impedir a publicação de das informações e documentos apresentados pelos 

signatários dos acordos.  

Tal provisão – de divulgação, de ofício, de todos os documentos cujo 

tratamento de acesso restrito tenha sido conferido até a data de julgamento, exceto 

as hipóteses do artigo 2º da Resolução –, ao nosso ver, deveria ser eliminada, por 

mais de uma razão. A primeira e mais notória é o risco, não desprezível, de 

desincentivar os acordos de cooperação. A celebração deste tipo de acordo exige 

a colaboração dos signatários por meio da apresentação de informações e 

documentos que comprovem a conduta anticoncorrencial reportada. Os 

documentos apresentados pelos signatários têm, naturalmente, conteúdo 

autoincriminatório. E, enquanto cada documento e informação comprovam a 

participação de determinados terceiros na infração, todos os documentos 

 
531 Esta parece ser a interpretação da Conselheira Paula de Azevedo, manifestada por ocasião do 
julgamento do processo administrativo n. 08700.007938/2016-41, na sessão de julgamento do Cade 
ocorrida em 11 de dezembro de 2019.  
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potencialmente comprovam também a participação dos próprios signatários do 

acordo em um ato ilícito. A divulgação destes documentos, de forma ampla e 

irrestrita nos autos públicos do processo do Cade, expõe, particularmente, os 

signatários e todas as pessoas mencionadas nos documentos, no Brasil e no 

exterior. Tal exposição implica em potenciais riscos de imagem e de persecução 

em outras esferas (em especial naquelas em relação às quais o acordo não garanta 

extinção da punibilidade, tal como no caso da responsabilidade criminal, no âmbito 

de TCCs) e não apenas em ARDC. 

Observamos, ainda, conforme visto no capítulo 7 deste trabalho, que 

a decisão do Cade de disponibilizar informações e documentos nos autos públicos 

de seu processo pode provocar repercussão também em outras jurisdições, nas 

quais tais informações e documentos terem tratamento confidencial. Uma vez 

disponibilizados em autos públicos no Brasil, entendemos que os documentos 

poderiam ser utilizados também em outras jurisdições. Esta seria a hipótese, 

especificamente, de documentos apresentados por meio de acordo de leniência ou 

TCC em casos de cartel internacional, no qual os signatários tenham firmado 

acordos semelhantes em outras jurisdições. Entendemos que este fato deveria ser 

ponderado pelo Cade, diante do risco de reduzir o interesse na negociação de 

acordos de cooperação com a autoridade brasileira. Isto poderia ocorrer, por 

exemplo, caso os potenciais signatários considerem que a publicização de 

informações e documentos apresentados ao Cade possam aumentar sua 

exposição em ARDC, ou em outras esferas, também em outras jurisdições. 

Notamos, ainda, que a Resolução 21/2018 menciona, acerca de critérios a serem 

analisados em pedidos de excepcional concessão de acesso a documentos 

classificados como de acesso restrito absoluto, “a necessidade de preservação da 

participação do Brasil em programas internacionais de combate às infrações contra 

a ordem econômica”.  

Outro ponto a considerar é que, ao nosso ver, a possibilidade de 

acesso a documentos que tenham sido classificados como de acesso restrito 

durante a investigação do Cade deveria ser cogitada apenas nas hipóteses em que 

haja interesse jurídico por parte do terceiro, e que se possa assegurar que as 

informações e documentos tenham tratamento de confidencialidade por parte dos 

terceiros aos quais o acesso venha a ser deferido. É imprescindível uma análise, 
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caso a caso, destes requisitos (e, eventualmente, outros que devam ser também 

considerados). 

Uma segunda razão que justifica nosso entendimento de que aquele 

dispositivo da Resolução 21/2018 deveria ser eliminado considera que algumas das 

informações e documentos apresentados no âmbito de acordos de cooperação 

podem se enquadrar nas exceções à publicidade previstas no artigo 2º da 

Resolução 21/2018. Entretanto, o procedimento para viabilizar a manifestação dos 

representados acerca destas exceções antes que a publicização ocorra parece-nos 

bastante precária. Nos termos da Portaria n. 869/2019, por ocasião do julgamento 

do processo administrativo para imposição de sanções por infração à ordem 

econômica, o Conselheiro Relator deverá indicar os documentos e informações que 

deverão ser transladados aos autos públicos. Os representados naquele processo 

poderão se manifestar por meio de embargos de declaração a serem opostos, 

portanto, contra a decisão que julga o mérito daquele processo. 

Uma primeira dificuldade se apresenta porque este tipo recursal não 

é adequado à hipótese em tela, visto que embargos de declaração se aplicam em 

caso de omissão, obscuridade ou contradição532. Ainda, o prazo para propositura 

de embargos é relativamente exíguo, especialmente considerando que no mesmo 

prazo os representados podem ter que se dedicar à elaboração de embargos de 

declaração pelas razões a que tal recurso, de fato, se destina. E a análise de razões 

de confidencialidade em todos os documentos e informações indicados no voto do 

Conselheiro Relator pode demandar muito tempo (especialmente considerando 

que as razões devem ser justificadas). Considerando a relevância do tema, e os 

potenciais riscos relacionados, não seria desarrazoado considerar a necessidade 

de um prazo significativamente maior para tratar do assunto.  

O momento processual também não se mostra como o mais 

adequado. A análise da questão de confidencialidade se confunde com a do mérito 

 
532 Conforme ressaltado pelo Prof. Flávio Luiz Yarshel, em palestra proferida no 25º Seminário 
Internacional de Defesa Econômica do IBRAC, ocorrida em 7 de novembro de 2019, o uso de 
embargos de declaração não se mostra adequado também por outra razão, qual seja, a maior 
dificuldade de revisão da decisão pelo Poder Judiciário. De fato, não se tratando de hipótese de 
omissão, obscuridade ou contradição, não é desprezível a possibilidade de o Judiciário não se 
dedicar à análise das razões dos embargos opostos (em caso de recurso contra a decisão do Cade 
ao Judiciário), sob o fundamento de se tratar de mero interesse na revisão do julgado, não cabível 
em sede de embargos.    
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do caso, e enquanto ambas as questões sejam relevantes, não são 

interdependentes.  

Refletindo sobre a experiência da Comissão Europeia533, 

observamos que esta autoridade concorrencial não disponibiliza a versão pública 

das decisões condenatórias imediatamente ao julgamento, mas apenas um 

comunicado (press release) contendo informações principais da decisão. A versão 

pública da decisão é disponibilizada posteriormente, após concessão de prazo para 

as partes se manifestarem sobre o documento e analisar pedidos de remoção de 

determinadas informações da versão pública da decisão – o que pode levar muitos 

meses. Embora a publicação de uma versão pública da decisão, o quanto antes, 

seja desejável, este procedimento ressalta a importância de conceder prazo 

adequado para as partes de manifestarem sobre questões de confidencialidade, e 

para a própria autoridade analisar tais manifestações e minimizar o risco de publicar 

uma decisão que eventualmente contenha informações que deveriam ser mantidas 

confidenciais.  

Por tais razões, entendemos que o Cade deveria manter a prática 

usual, baseada na LDC e em seu Regimento Interno, de não disponibilizar nos 

autos públicos do processo, mesmo após a decisão final, os documentos e 

informações prestadas por signatários de acordos de cooperação – bem como 

outros documentos e informações que tenham sido classificados como de acesso 

restrito, exceto em hipóteses nas quais a razão de tratamento não seja mais 

aplicável.  

Caso, entretanto, o Cade mantenha a decisão de determinar a 

alteração da classificação de acesso restrito de documentos e informações 

prestadas por signatários de acordos de cooperação após sua decisão, 

entendemos ser conveniente e recomendável a separação desta decisão com a 

decisão sobre o mérito do caso. Além de transferir a decisão sobre 

confidencialidade para um momento posterior ao da decisão do mérito do caso e 

poder tratar especificamente deste tema tão sensível, um prazo maior para 

manifestação das partes é recomendável.  

 

 

 
533 Cf. < https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-
procedure_pt#publication>. Acesso em 04 dez. 2019.  
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8.3 Notificação prévia e direito de manifestação dos interessados  

 

Entendemos ser essencial a notificação prévia às partes 

interessadas (cujos documentos ou informações forem objeto do pedido de acesso 

por terceiros) antes do deferimento de acesso a terceiros.  

A este respeito, não apenas a Resolução 21/2018 deveria ser 

emendada, mas, especialmente, a Portaria 869/2019. Esta somente trata da 

notificação prévia aos interessados nos casos em que o pedido for referente a 

processo julgado antes da vigência da Resolução 21/2018 – e, mesmo nesta 

hipótese, não dispõe do prazo aplicável. Nas demais hipóteses, não há qualquer 

referência à notificação dos interessados - nem mesmo na seção que trata da 

excepcional concessão de acesso, referente a documentos cujo acesso restrito é 

determinado pela Resolução 21/2018 mesmo após a decisão final pelo Tribunal do 

Cade, a Portaria 869/2019 dispõe sobre a notificação prévia e direito de 

manifestação dos interessados.  

Considerando os riscos relacionados à eventual divulgação de 

informações e documentos confidenciais ou sigilosos, tal notificação (e concessão 

de prazo razoável) representaria uma cautela necessária. 

 

8.4 Especificação de tratamento de acesso a documentos apresentados por 

meio de acordos de cooperação conforme sua categoria 

 

No item 5.9 deste trabalho apresentamos comentários acerca da 

Resolução 21/2019 do Cade. Observamos que, nos termos da Resolução, o 

tratamento de documentos apresentados por meio de acordos de leniência e TCC 

é o de conferir acesso restrito, mesmo após decisão final do Tribunal, apenas ao 

“Histórico da Conduta e seus aditivos” elaborados com base em documentos e 

informações de caráter auto-acusatório, submetidos voluntariamente no âmbito da 

negociação do acordo respectivo.  

Consta na Resolução 21/2018 as razões para tal tratamento de 

acesso, quais sejam, o risco à condução das negociações, às atividades de 

inteligência, e/ou à efetividade dos programas de leniência e de TCC do Cade.  

Tal como apresentamos neste trabalho, além do Histórico da 

Conduta, outras informações e documentos apresentados por signatários de 
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acordos de cooperação também possuem caráter auto-acusatório, e sua 

divulgação podem também trazer risco às atividades de inteligência e à efetividade 

dos programas de leniência e TCC. Notadamente, enquadram-se nesta categoria 

as declarações apresentadas por signatários de leniência, seja por escrito ou de 

forma verbal (em oitivas, por exemplo). Sua divulgação poderia representar um 

risco ainda maior do que a do Histórico da Conduta, pois enquanto este é elaborado 

pela Superintendência-Geral com base em informações e documentos 

apresentados pelos signatários do acordo, aqueles são elaborados pelos próprios 

signatários.  

Por tais razões, entendemos que o tratamento de acesso restrito, 

mesmo após a decisão final pelo Tribunal do Cade, deveria ser assegurada pelo 

Cade a todas as declarações apresentadas pelos proponentes ou signatários de 

acordos de leniência ou TCC, sejam escritas ou verbais, que tenham caráter auto-

acusatório e sejam submetidas no âmbito das negociações do acordo ou das 

obrigações assumidas por ocasião da assinatura de acordo de leniência e TCC.  

A proteção a tais declarações, escritas ou verbais, teria como 

fundamento não apenas os riscos mencionados anteriormente (constantes na 

Resolução 21/2018), mas também o fato de serem apresentadas tão somente em 

razão do acordo de cooperação e, portanto, não estariam de outra forma 

disponíveis. Sua proteção, portanto, estaria intimamente relacionada ao propósito 

de proteger a efetividade dos programas de leniência e TCC como instrumento de 

persecução pública pelo Cade. Por tal razão, entendemos que também o Judiciário 

deveria manter a confidencialidade de tais documentos perante terceiros534.  

Destacamos que, além da importância dos programas de leniência 

não se restringem ao enforcement público da legislação de concorrência, 

 
534 Entendemos que, no julgamento do Recurso Especial n. 1.554.986-SP (comentado no capítulo 
5 deste trabalho), o STJ considerou a desnecessidade de manter confidencialidade de documentos 
relacionados a leniência firmada com o Cade, tendo em vista dispositivo da Lei de Combate a 
Organizações Criminosas, a qual dispõe que o acordo de colaboração premiada deixa de ser 
sigiloso assim que recebida a denúncia. Data vênia, o acordo de colaboração premiada possui 
distinções significativas com o acordo de leniência acerca de infração concorrencial. Uma 
comparação entre os dois institutos deveria levar em consideração os propósitos de cada 
instrumento, os incentivos para sua celebração, e, especialmente, os riscos para o enforcement 
público relacionados ao tratamento de acesso para cada categoria de acordo. Embora distinções 
entre ordenamentos jurídicos devam ser consideradas, parece-nos que a proteção dada a 
declarações de lenientes em documentos tais como Histórico da Conduta em outras jurisdições de 
relevante tradição na aplicação do direito da concorrência deva ser considerada como um forte 
indicativo da importância de tal proteção para a política pública de aplicação da LDC. 
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especificamente, não se restringem à aplicação da LDC pelo Cade. Os agentes 

envolvidos em uma conduta anticoncorrencial, notadamente, a de cartel, buscam 

adotar diversos procedimentos para ocultar a sua existência e evitar sua detecção. 

Além de ser um fator de instabilidade para os participantes da infração, os 

programas de leniência efetivamente viabilizam o conhecimento acerca de uma 

infração concorrencial e permitem a punição aos envolvidos. Tal como pontuado 

por JULIANA OLIVEIRA DOMINGUES e EDUARDO MOLAN GABAN: 

 

O cartel é arquitetado para não ser descoberto. Partindo dessa premissa 
e diante da dificuldade de se obterem provas da prática, as autoridades 
perceberam que era essencial a criação de mecanismos que 
encorajassem um participante de cartel a confessar o ilícito. É nesse 
contexto que a adoção dos acordos de leniência surge como um grande 
divisor de águas no enforcement concorrencial.535 

 

Entendemos, ainda, conforme já exposto, que os documentos 

apresentados por meio de acordos de cooperação também não deveriam ser 

disponibilizados ao público pelo Cade, especialmente não de forma ampla e 

genérica por meio da transladação de tais documentos aos autos públicos do 

processo após a decisão final proferida pelo Tribunal do Cade.  

Acreditamos, contudo, que o tratamento destes documentos 

poderia ter um tratamento diverso em relação ao acesso por terceiros por parte do 

Judiciário, considerando o fato de serem pré-existentes à celebração do acordo de 

cooperação e, portanto, poderiam eventualmente estar de outra forma disponíveis. 

Este entendimento considera a experiência brasileira no tratamento de empréstimo 

de prova, conforme apresentado neste trabalho, e também a experiência 

estrangeira. Destacamos que tal concessão de acesso, de toda forma, deve ser 

autorizada apenas em situações específicas e mediante análise de determinados 

critérios. Também em relação a tais documentos deve ser ponderado o risco de 

desincentivo aos programas de cooperação com o Cade, visto que, ao contrário de 

documentos obtidos por meio de busca e apreensão ou interceptação telefônica, 

por exemplo, aqueles são apresentados de forma voluntária pelos signatários de 

acordo.  

 
535 DOMINGUES, Juliana Oliveira; GABAN, Eduardo Molan. (R)Evolução das investigações de 
cartel à luz dos acordos de leniência e das buscas e apreensões. In CAMPILONGO, Celso; 
PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos (org.). Evolução do antitruste no Brasil. São Paulo: 
Singular, 2018. pp. 1289-1303, p.1293. Vide, na mesma obra, gráfico indicando a evolução 
quantitativa dos acordos de leniência, aditivos e leniência plus firmados pelo Cade, na p. 1295. 
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Considerando estes fatos, entendemos que a Resolução 21/2018 

poderia ser aprimorada para refletir o tratamento possivelmente diferenciado para 

estes tipos de documento. Tendo em vista, especialmente, a importância de 

proteção das declarações auto-acusatórias apresentadas exclusivamente em razão 

do acordo, tais declarações deveriam ser tratadas em um item próprio, separado 

dos demais documentos apresentados por signatários de leniência e TCC. O item 

I do artigo 2º da Resolução 21/2018 poderia englobar, portanto, não apenas o 

Histórico da Conduta e seus aditivos, mas também todas as declarações 

apresentadas pelos proponentes ou signatários de acordos de leniência ou TCC, 

sejam escritas ou verbais, que tenham caráter auto-acusatório e sejam submetidas 

no âmbito das negociações ou das obrigações assumidas por ocasião da 

assinatura de acordo de leniência e TCC.  

E, em item separado, poderia ser acrescido ao artigo 2º a referência 

aos demais documentos apresentados no âmbito das negociações ou das 

obrigações assumidas por ocasião da assinatura de acordo de leniência e TCC, 

pré-existentes à negociação e celebração do acordo. Tal dispositivo englobaria, 

notadamente, os documentos comprobatórios dos fatos reportados no acordo de 

leniência ou TCC (as “provas” da infração).  

A referência, de forma mais específica e completa, aos diversos 

tipos de informação e documentos apresentados no âmbito de acordos de leniência 

e TCC traria maior segurança jurídica quanto ao tratamento de acesso a ser 

conferido pelo Cade. E a separação de tais informações e documentos em duas 

categorias, tais como sugerido acima, permitiria uma consideração das 

particularidades das informações e documentos de cada categoria, facilitando a 

ponderação das vantagens e desvantagens para o enforcement público da 

legislação de concorrência em eventual concessão de acesso a terceiros em 

relação a cada uma delas.   

 

8.5 Divulgação de informações e documentos – solução alternativa ao 

procedimento previsto na Portaria n. 869/2019 

 

Conforme expusemos acima, entendemos que a possibilidade de o 

próprio Cade analisar e decidir pedidos de acesso a documentos de seus 

procedimentos administrativos não é a escolha mais eficiente e recomendada. 



294 
 

Considerando, entretanto, a hipótese de que o Cade deva buscar oportunidades de 

se manifestar previamente a qualquer pedido judicial de acesso a documentos de 

seus processos, podemos cogitar uma via alternativa.  

Uma solução que poderia ser considerada é a de criar um 

procedimento de obtenção de um parecer do Cade acerca da adequação de 

determinado pedido de acesso às regras de tratamento de acesso a informações e 

documentos de procedimentos administrativos da autarquia. Caso o Cade entenda 

que determinado pedido poderia ser atendido, seu parecer iria indicar as razões 

pelas quais o acesso poderia ser concedido, incluindo eventuais sugestões de 

tratamento de acesso (restrições de confidencialidade segundo escopo, partes, 

etc.). Este parecer seria então utilizado pelos requerentes em pedido a ser 

formulado perante o Poder Judiciário, e poderia facilitar a obtenção de autorização 

judicial de acesso a informações e documentos dos processos do Cade.  

Já na hipótese de o Cade entender que o pedido de acesso não 

deveria ser concedido, o requerente já teria em mãos as razões da autoridade e 

poderia então ponderar a conveniência de requerer judicialmente as mesmas 

informações e documentos requeridos ao Cade, ou formular estratégia diversa – 

por exemplo, considerando a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da 

prova, a qual deve levar em consideração a possibilidade, ou facilidade, de cada 

parte ter acesso a determinadas informações e documentos necessários para 

embasar suas alegações.   

Nesta hipótese, entendemos que o parecer deveria ser formulado 

pela Procuradoria Federal Especializada junto ao Cade (ProCade), e não por 

membro do Tribunal do Cade ou da Superintendência-Geral do Cade. Dado que a 

ProCade tem a incumbência de representar o Cade em juízo, a sua manifestação 

prévia acerca da possibilidade de acesso a documentos seria coerente e teria direta 

relação com a posição que este próprio órgão iria defender em juízo – seja naquele 

caso, ou em outros casos semelhantes. Veja-se, por exemplo, que o Guia do 

Programa de Leniência Antitruste do Cade dispõe que a ProCade deverá intervir 

em ação judicial que vise a exibição dos documentos entregues pelo leniente, de 

forma a resguardar a confidencialidade das informações prestadas pelo leniente e, 

assim, garantir a manutenção do programa de leniência536.  

 
536 “Na hipótese de o material apresentado voluntariamente pelos signatários do Acordo de 
Leniência ser solicitado por ordem judicial para embasar pretensão indenizatória no âmbito de uma 
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Embora, em última instância, por representar o Cade em juízo, a 

ProCade seria um representante do próprio Cade – e embora seja possível que 

haja interação, diálogo interno entre os procuradores da ProCade e agentes do 

Cade –, esta solução reduziria um pouco a exposição de agentes da autarquia a 

posições eventualmente divergentes. Isto é, considerando que os agentes do 

Tribunal do Cade e da Superintendência-Geral do Cade negociam e, ou, firmam e 

aprovam acordos de leniência e TCCs, parece-nos preferível que não seja atribuída 

a agentes nestas mesmas posições a função de proferir pareceres ou decisões que 

eventualmente favoreçam a divulgação de informações e documentos oriundos 

desses acordos a terceiros (os quais, na visão dos signatários, deveriam ser 

mantidos como confidenciais e ter acesso restrito aos representados do processo 

do Cade respectivo).  

 

8.6 Exigências em relação ao pedido de acesso, restrições de utilização, e 

penalidades em caso de descumprimento 

 

Outra questão relevante a considerar em relação à análise de 

pedidos de acesso por terceiros são os critérios a serem considerados pelo Cade 

para deferir ou não o pedido, considerando a situação do requerente. A inexistência 

desses critérios pode gerar uma sensação de insegurança jurídica, pois os 

potenciais signatários de acordos ou representados não conseguem prever, com 

significativo grau de certeza, como o Cade irá decidir. 

Na Resolução 21/2018 consta uma lista de critérios a serem 

analisados na hipótese de pedido de acesso por terceiros, mas é específica para a 

hipótese de pedido de acesso a documentos classificados como absolutamente 

 
ação de reparação de danos concorrenciais, a ProCADE, via de regra, irá intervir para garantir a 
manutenção da confidencialidade das informações e documentos apresentados pelo proponente da 
leniência enquanto a investigação do CADE estiver em curso. (...) Mesmo após o julgamento pelo 
Tribunal, o CADE envidará seus melhores esforços para a manutenção da confidencialidade dos 
documentos e informações submetidos voluntariamente pelo beneficiário do Acordo de Leniência 
que configurarem segredo comercial das empresas. Assim, com relação aos terceiros interessados 
(por exemplo, clientes e consumidores que se sentirem prejudicados pela infração noticiada), o 
CADE, via de regra, não confere acesso a informações e aos documentos voluntariamente 
apresentados no âmbito do Acordo de Leniência para além dos que já constam do voto público do 
Conselheiro Relator”. (BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Guia sobre o 
Programa de Leniência Antitruste do CADE. Maio de 2016, p. 52. Disponível em < 
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-
institucionais/guias_do_Cade/guia_programa-de-leniencia-do-cade-final.pdf>. Acesso em 1º ago 
2019. 
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confidenciais, mesmo após decisão do Cade (lista apresentada em seu artigo 2º). 

A excepcional concessão de acesso a tais documentos poderia ocorrer nos casos 

de (i) expressa determinação legal; (ii) decisão judicial específica; (iii) autorização 

do signatário do acordo de leniência ou TCC, com anuência do Cade e desde que 

não haja prejuízo à investigação; e (iv) cooperação jurídica internacional, com as 

mesmas condições do item “iii” antecedente. A análise de tal pedido de acesso 

excepcional deve observar os seguintes critérios:  

 

I – a legitimidade do requerente; 
II – os fatos e fundamentos específicos que embasam o requerimento; 
III – a razoabilidade e a proporcionalidade do requerimento;  
IV – a fase processual da investigação no Cade, conforme a Seção II desta 
Resolução;  
V – a necessidade de preservação da investigação e da identidade do 
colaborador;  
VI – a necessidade de preservação da política nacional de combate às 
infrações contra a ordem econômica, notadamente dos Programas de 
Leniência e de TCC do Cade;  
VII – a necessidade de preservação da participação do Brasil em 
programas internacionais de combate às infrações contra a ordem 
econômica.537 

 

Voltando à experiência da União Europeia, como visto 

anteriormente, a Diretiva 2014/104/UE apresenta alguns critérios a serem 

considerados pelos juízes ao analisar pedido de acesso de terceiros a documentos 

e informações de processos das autoridades de concorrência.  

Como já exposto, considerando que os documentos e informações 

em posse do Cade lhes foram apresentados para fins de celebração de acordo de 

leniência e TCC, que, por sua vez, tem o objetivo do permitir ao Cade identificar e 

condenar infratores da LDC, e que tais documentos não estão disponíveis 

publicamente, dentre outras razões já expostas, acreditamos que o acesso a tais 

documentos não deveria ser concedido pelo Cade, mas tão somente pelo 

Judiciário. E, principalmente, não deveriam ser disponibilizados nos autos públicos 

do processo após a decisão final pelo Tribunal do Cade. 

Contudo, caso o Cade entenda pela viabilidade e conveniência de 

decidir sobre o acesso de terceiros a tais documentos, parece-nos recomendável 

estabelecer regras específicas sobre as informações que devem ser apresentadas 

pelos requerentes em pedidos de acesso ao Cade. A seguir apresentamos 

 
537 Parágrafo único do artigo 3º da Resolução 21/2018 do Cade. 
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sugestão de informações que deveriam apresentadas pelos requerentes, bem 

como compromissos que estes devem assumir, ao apresentar solicitação de 

acesso a informações e documentos constantes em processos administrativos do 

Cade. Idealmente, a análise destes ou de semelhantes critérios poderia também 

ser feita pelo Judiciário, ao decidir sobre pedido de acesso a informações e 

documentos dos processos do Cade por terceiros. Esta sugestão considera os 

requisitos já constantes na Resolução 21/2018 mencionadas acima (parágrafo 

único do artigo 3º) e outros encontrados na Diretiva 2014/104/UE. 

 

a) Legitimidade, ou interesse jurídico do requerente. Como a 

Resolução 21/2018 se relaciona ao propósito de facilitar a 

propositura de ARDC, o requerente deve demonstrar a legitimidade 

para propor ação de reparação por danos decorrentes da infração 

concorrencial objeto do processo administrativo do Cade – por 

exemplo, comprovando ter adquirido produtos de determinado 

representado no período e local onde a infração ocorreu.  

Conforme exposto anteriormente, entendemos que o direito 

brasileiro não afasta a legitimidade de adquirentes indiretos. Caso 

o requerente se enquadre nesta categoria, seria recomendável 

exigir a apresentação de razões que demonstrem a plausibilidade 

do repasse do sobrepreço que comprovaria sua legitimidade. 

b) Delimitação e especificação das informações e documentos aos 

quais se busca acesso. Como o propósito da Resolução 21/2018 é 

reduzir a assimetria de informação e viabilizar que prejudicados 

obtenham provas para fundamentar seu pleito, o Cade não deveria 

autorizar acesso integral aos documentos de seus processos 

administrativos, mas somente àqueles necessários para fins de 

propositura da ARDC. O Cade não deveria permitir investigação 

especulativa (“fishing expedition”).  

Além de especificar os fatos e fundamentos que embasam o 

requerimento, o requerente deve delimitar o objeto de seu interesse 

e de seu pedido de forma tão precisa e estrita quanto possível. Por 

exemplo, delimitar os mercados geográficos ou períodos 
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específicos (caso tenha adquirido produtos somente em 

determinado período da duração da infração).  

c) A razoabilidade e a proporcionalidade do requerimento. O 

requerente deveria indicar porque o acesso aos documentos da 

investigação do Cade é necessário, ou essencial, em vista de todas 

as demais alternativas para obtenção das informações e 

documentos e produção da prova. 

d) Informação sobre a relação que possui (o requerente e seu grupo 

econômico), com os representados do processo do Cade. Esta, 

dentre outras informações, devem permitir ao Cade analisar 

eventuais restrições ao acesso pelas razões enumeradas no artigo 

2º da Resolução 21/2018. Notadamente, determinadas 

informações podem configurar vantagem concorrencial indevida a 

depender da relação entre requerente e representado (se a relação 

é vertical, a montante ou a jusante; ou se é concorrente).  

e) Delimitação do escopo de utilização das informações e 

documentos aos quais se busca acesso. O requerente deve 

especificar em relação a quais representados a ARDC poderia ser 

proposta, e se eventual ação judicial ou procedimento arbitral 

envolveria outros potenciais prejudicados (em litisconsórcio ativo 

facultativo, por ex.) – visto que nesta situação, os documentos 

poderiam ser eventualmente acessados por terceiros diversos do 

requerente. 

f) Compromisso de manutenção da confidencialidade. O requerente 

deve se comprometer a manter a confidencialidade das 

informações e documentos nos termos da decisão do Cade (que, 

por sua vez, levará em consideração as informações fornecidas 

pelo requerente em seu pedido). O requerente deve se 

comprometer expressamente a requerer a manutenção da 

confidencialidade em processos judiciais ou procedimentos 

arbitrais nos quais utilize os documentos disponibilizados pelo 

Cade. As penalidades em caso de descumprimento desta 

obrigação devem ser citadas neste compromisso.  
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g) Notificação ao Cade da apresentação dos documentos a outras 

autoridades. Esta notificação é importante para que o Cade possa 

manter o monitoramento acerca da utilização de informações de 

acesso restrito e possa decidir sobre conveniência e interesse de 

solicitar ingresso no feito como amicus curiae. 

 

8.7 Suspensão da ação judicial durante o trâmite do processo no Cade 

 

Um outro ponto também relevante sobre os cuidados a se 

considerar no que tange ao empréstimo de provas originados de processos do 

Cade para ações civis diz respeito ao potencial efeito negativo para as 

investigações da autoridade a depender do momento em que a transladação das 

provas seja autorizada. Isto é durante a fase de instrução do processo, é importante 

que a estratégia e informações disponíveis à autoridade sejam mantidas sobre 

sigilo, a fim de não interferir negativamente nas investigações e eventualmente 

frustrar a obtenção de dados e informações adicionais capazes de robustecer a 

decisão a ser proferida ao final do processo. 

No âmbito da União Europeia, o problema já está endereçado na 

Diretiva, que, conforme apresentado anteriormente, dispõe que a autoridade 

concorrencial pode manter diversos documentos sob sigilo até que seja proferida a 

decisão final, ou mesmo um pouco além, em determinadas hipóteses.  

Considerando que o prazo prescricional aplicável para as ARDC fica suspenso 

durante as investigações da autoridade concorrencial, a vedação de acesso às 

informações e documentos durante o curso de tais investigações não teria o 

potencial de causar danos irremediáveis aos prejudicados (para além da demora 

na prestação jurisdicional). Nos Estados Unidos, onde regras bastante diversas das 

brasileiras acerca de produção de documento entre as partes se aplicam, não é 

incomum que a autoridade concorrencial requeira a suspensão de ações de 

reparação até que se conclua a investigação. Tais pedidos são usualmente aceitos 

pelo Judiciário, que determina prazos específicos para a suspensão processual.   

Em relação ao Brasil, há na Nota Técnica 24/2016 da 

Superintendência-Geral do Cade referência à possibilidade de a Procuradoria do 

Cade requerer a suspensão de ações judiciais e extrajudiciais caso necessário para 

preservar a investigação do Cade. Veja-se: 
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Além disso, a ProCade pode requerer a suspensão de ações judiciais e 
extrajudiciais que possam comprometer a política nacional de combate às 
infrações contra a ordem econômica, notadamente os programas de 
Leniência e de TCC do Cade, e/ou a investigação, até que se conclua o 
julgamento do processo administrativo pelo Plenário do Tribunal do Cade 
(art. 6º). Tal pedido de suspensão seria feito à semelhança do “discovery 
stay” nos Estados Unidos, consistente em recurso processual 
tradicionalmente utilizado pelo Departamento de Justiça norte-americano 
para garantir que a integridade das investigações das práticas de cartel 
não seja prejudicada pelas ações de reparação de danos concorrenciais. 

 

A possibilidade de o Cade determinar à Procuradoria do Cade que 

requeira a suspensão de ações judiciais ou extrajudiciais para “preservar e 

disseminar os aspectos previstos no art. 3º” consta na Resolução 21/2018. Ali há 

referência ao artigo 313, inciso V, alínea “b” do Código de Processo Civil (CPC) 

como fundamento para tal pedido. Não nos parece imune a dúvidas, contudo, a 

aplicabilidade deste dispositivo para aquele propósito, de forma generalizada. A 

hipótese do CPC diz respeito à suspensão do processo quando a sentença de 

mérito “tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a 

produção de certa prova, requisitada a outro juízo”. Como as instâncias judicial e 

administrativas são independentes, a sentença de mérito da ARDC dificilmente 

dependerá da realização de quaisquer atos no âmbito do Cade.  

As demais hipóteses do artigo 313 do CPC que permitem a 

suspensão do processo judicial538 também não aparentam aplicáveis para o 

propósito de aguardar a conclusão da instrução de investigação do Cade. Há, 

contudo, uma outra hipótese de suspensão que poderia ser considerada como 

 
538 As hipóteses de suspensão estão previstas no artigo 313 do Código de Processo Civil: “ 
I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante 
legal ou de seu procurador; 
II - pela convenção das partes; 
III - pela arguição de impedimento ou de suspeição; 
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas; 
V - quando a sentença de mérito: 
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de 
relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; 
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa 
prova, requisitada a outro juízo; 
VI - por motivo de força maior; 
VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de 
competência do Tribunal Marítimo; 
VIII - nos demais casos que este Código regula. 
IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo 
constituir a única patrona da causa;          
X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se 
pai.” 
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alternativa para casos de investigação de infração concorrencial que sejam 

tipificadas como crime e possam ser apuradas no juízo criminal. Trata-se da 

hipótese prevista no artigo 315 do CPC, o qual permite a suspensão do processo 

caso o conhecimento de mérito dependa da verificação de existência de fato 

delituoso, até que se pronuncie a justiça criminal. Nesta hipótese, contudo, a ação 

penal deve ser proposta em até três meses, sob pena de cessar o efeito da 

suspensão. E, em todo caso, tal suspensão também é limitada ao período de um 

ano. Observa-se que a aplicação deste dispositivo também não é pacífica. Sob o 

argumento de que o conhecimento do mérito na ARDC não depende da verificação 

da existência do fato delituoso, visto que a infração de cartel não é tipificada apenas 

como crime, mas também como infração concorrencial (cujo reconhecimento 

independe de manifestação do juízo criminal)539, a hipótese não se aplicaria. 

Neste cenário, é pertinente considerar os incentivos que os 

prejudicados por infração concorrencial têm para aguardar ou não a decisão final 

pelo Tribunal do Cade. A propositura de ARDC após a decisão do Cade permite ao 

prejudicado aproveitar, em certa medida, da investigação do Cade – seja por 

acesso a documentos dos autos do Cade, seja por acesso à decisão condenatória 

com descrição da infração concorrencial. E a propositura antes, e independente da 

decisão do Cade, tem a relevante vantagem do tempo – quanto antes a ação for 

proposta, mais cedo será proferida a decisão final. Mas talvez o principal fator que 

motiva a propositura prévia é a garantia de que a pretensão não estará prescrita. 

Na hipótese de o prazo prescricional relativo à ARDC já ter iniciado, há somente 

uma hipótese de interrupção do prazo, que somente pode ocorrer uma vez, nas 

hipóteses previstas no artigo 202 do Código Civil540. Portanto, no atual cenário das 

leis vigentes no país, caso o prazo prescricional tenha início durante ou antes do 

 
539 Vide mais informações sobre o tema na tese de doutorado de Adriano Camargo Gomes. GOMES, 
Adriano Camargo. Técnicas processuais adequadas à tutela reparatória dos danos a direitos 
individuais decorrentes de infrações à ordem econômica. Tese de Doutorado, Faculdade de Direito 
de São Paulo, 2018. 
540 Estas são as hipóteses de interrupção da prescrição: “I - por despacho do juiz, mesmo 
incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 
processual; 
II - por protesto, nas condições do inciso antecedente; 
III - por protesto cambial; 
IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores; 
V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 
VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo 
devedor.” 
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início das investigações do Cade, os prejudicados possivelmente não terão a opção 

de aguardar o fim das investigações para então propor a ARDC. Portanto, os 

processos correrão paralelamente, e a questão de acesso a documentos dos 

processos do Cade durante o curso das investigações terá que ser enfrentada.    

A este respeito, observa-se que o Projeto de Lei do Senado n. 

283/2016 (autuado como Projeto de Lei n. 11.275/2018 na Câmara dos Deputados) 

contém dispositivo estabelecendo que no caso de ação de reparação por danos 

concorrenciais a prescrição não correrá durante o curso do inquérito ou do processo 

administrativo no âmbito do Cade. O disposto é semelhante, como visto acima, ao 

procedimento adotado pela Diretiva 2014/104/UE.  

Caso o projeto seja convertido em lei, este dispositivo daria aos 

prejudicados uma maior liberdade para aguardar o fim do processo administrativo 

do Cade, ponderando as vantagens e desvantagens – incluindo as possíveis 

restrições para acesso aos documentos daquela investigação antes da decisão final 

do Cade no processo administrativo e os efeitos negativos de atrasar a prestação 

judicial. Não sendo aprovado tal Projeto de Lei, contudo, o Cade poderia retomar a 

ideia de submissão para apreciação do Congresso Nacional de sugestão de 

alteração legislativa, como fez por ocasião da publicação da Exposição de Motivos 

relacionada também à Proposta de Resolução que veio a se tornar a Resolução 

21/2018. A proposta de alteração legislativa apresentada naquela ocasião já 

sugeria alteração da LDC para fazer constar que a instauração de procedimento 

para apuração da infração contra à ordem econômica pela Superintendência-Geral 

“interrompe o prazo prescricional para ajuizamento das ações (de reparação por 

danos concorrenciais)”. 
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