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FASUL  

O ACORDO DE LENIÊNCIA NO BRASIL 
 

INTRODUÇÃO 

 Programa de Leniência é um dos principais instrumentos de combate a cartéis no Brasil e no mundo. Instituído 

na legislação brasileira em 2000, o primeiro Acordo de Leniência do país foi assinado em 2003, e, desde então, 

mais de 50 Acordos de Leniência já foram assinados pela autoridade antitruste brasileira. 

CONCLUSÃO 

O Programa de Leniência permite que empresas 

e/ou indivíduos que participam ou que participaram 

de um cartel ou de outra prática anticoncorrencial 

coletiva celebrem Acordo de Leniência com o Cade.  

 

 

Figura 1: Acordo de Leniência 

DESENVOLVIMENTO 
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O Cade celebra apenas um Acordo de Leniência por 

infração denunciada, de modo que as empresas e/ou 

indivíduos participantes de um cartel estão em uma 

corrida entre si para contatar o Cade e reportar a 

conduta. Apesar de as imunidades administrativa e 

criminal apenas poderem ser concedidas a um 

signatário, as demais empresas e/ou indivíduos que 

tiverem interesse em colaborar com as investigações 

poderão celebrar Termo de Compromisso de 

Cessação - TCC com o Cade. 

 

Os signatários desse acordo devem se 

comprometer a cessar a conduta ilegal, a denunciar 

e confessar a participação na prática da infração à 

ordem econômica, bem como a cooperar com as 

investigações, apresentando informações e 

documentos relevantes para o detalhamento da 

conduta a ser investigada. Uma vez que a prática 

de cartel é tanto um ilícito administrativo (art. 36, 

§3º, I da Lei nº 12.529/2011) quanto criminal (art. 4º, 

II da Lei nº 8.137/1990), a celebração do Acordo de 

Leniência confere aos signatários, imunidade 

administrativa e criminal na hipótese do Cade não 

ter conhecimento prévio da infração, ou a redução 

de um a dois terços das penalidades aplicáveis na 

hipótese de o Cade já ter iniciado um procedimento 

administrativo para apurar a conduta denunciada. 

 

 

 

 

 

O signatário deste acordo, adquire como recompensa,  

a extinção da ação punitiva da administração pública 

ou a redução de 1/3 (um terço) a 2/3  (dois terços) da 

penalidade, conforme estabelecido na lei nº 12.529/11. 

Portanto, pode-se associar o acordo de leniência ao 

instituto da delação premiada, como ocorre em 

grandes investigações, em que o réu tem sua pena 

diminuída em troca de informações privilegiadas.  


